
KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň 

MAS Vyškovsko, z.s. je při Krajské síti MAS v Jihomoravském kraji zapojeno do realizace nového 
projektu vedený pod názvem "KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň" v programu Interreg Rakousko - Česká 
republika 2014-2020, který je dalším projektem v programu Milion stromů.  Hlavním cílem projektu 
je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptací našich příhraničních 
regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním 
suchem. 

Realizace projektu Klimagrün je naplánovaná od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2020, tj. na 2,5 roku. Schválený 
rozpočet projektu je 109 240 euro. Jde o projekt spolupráce, kde hlavním výstupem projektu je 
přenos know-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí 
klimatické zeleně.   

Dílčím výstupem, který zajišťuje Krajská síť MAS je jedna společná modelová realizace prvků zelené 
infrastruktury v rozsahu: 

Pasporty, výsadby, sledování         Rozsah na 18 MAS celkem 

Milion fruit Trees  1000 plodících stromů v krajině a školních či 
obecních zahradách, alejích 

Green roads 750 stromů v alejích podél místních komunikací 
a cyklostezek 

Green belts 750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující 
meze, vodoteče v zemědělské krajině 

Semináře na území 18 MAS zajišťuje krajský úřad. Cílem seminářů je informovat obce a další subjekty 
o projektu a motivovat obce k péči o svá území ve smyslu projektu včetně realizací a sledování 
výsadeb. V každé MAS se budou konat postupně 3 semináře o délce alespoň 2 hodin, celkem 54 
seminářů. Dva přednášející zajistí Jihomoravský kraj a jednoho každá MAS sama, dle svých potřeb. 
Semináře se budou konat pro obce a veřejnost, měli by se jich účastnit jak zástupci obcí, tak i 
odborná a laická veřejnost, která má o tuto problematiku zájem. Pro úspěšný průběh semináře každá 
MAS pro JMK zajistí animaci v území a pomůže zajistit i vhodné prostory a zázemí akce. První kolo 
semináře plánuje MAS Vyškovsko na 12. 4. 2018. 

Dalším dílčím výstupem boudou Výsadbové pasporty. Půjde o komunitní výběr a projednání 
vhodných míst pro pilotní výsadbu včetně vytipování vhodných druhů a odrůd pro výsadbu, které 
budou sázeny a sledovány ve vztahu k měnícím se klimatickým podmínkám JMK. Tyto údaje budou 
obsaženy v tištěném materiálu, tzv. výsadbovém pasportu pro každou MAS. Tato část projektu by 
měla proběhnout do začátku července 2018. Na území 18-ti MAS JMK by se měly uskutečnit 1-2 
pilotní výsadby, dohromady 30 výsadeb, každá o počtu cca. 20-120 stromů, celkem v rozsahu viz. 
tabulka výše. 

Poslední část projektu se týká samotné výsadby a údržby stromů na základě schválených 
výsadbových pasportů v každé MAS. Vybraný dodavatel zajistí výsadbový materiál a zajistí komunitní 
výsadby v území tak, aby většina výsadeb proběhla na podzim 2018. V této fázi v koordinaci MAS 
provede vlastník (nejčastěji obec) či správce (NNO, veřejné instituce) komunitní výsadbu těchto 
rostlin. Dodavatel zajistí také smluvní vztah mezi KS MAS a vlastníkem pozemku o údržbě výsadeb pro 
realizaci projektu. Po výsadbě vybraný dodavatel bude, v případné spolupráci s partnery v území, 
dále zajišťovat komunitní údržbu a "klimaticky" sledovat výsadby např.: jak se konkrétním druhům 



dřevin v daných podmínkách daří a to až do ukončení projektu do konce března roku 2020. Poté 
5letou údržbu výsadby přebírají na základě smlouvy jednotliví partneři, spolky, obce. Celý proces 
výsadeb bude zaznamenán do elektronické tabulky, budou sbírána data, fotografie, kde z těchto dat 
poté vznikne jeden souborný výstup "Modelová realizace prvků zelené infrastruktury v JMK", kterou 
dodavatel předá do ukončení projektu. 

Další informace k projektu budou zveřejněny průběžně na našich webových stránkách MAS. 

Realizační tým MAS Vyškovsko, z.s. 


