








MAS pro krajinu a ŽP

MAS pro krajinu



Projekty pro krajinu a ŽP realizované MAS:
• Síť environmentálního poradenství v JMK – EKOPORADNA

• Cyklus seminářů protipovodňová a protierozní opatření v krajině

• Seminář Komplexní pozemkové úpravy

• Zpracování studie Protipovodňová a protierozní opatření v krajině

• Realizace Projektu protierozní a protipovodňová opatření v Mikroregionu Ždánicko, Hovoransko

• Projekt protierozní a protipovodňová opatření v mikroregionu Podchřibí a ve městě Vracov

• Semináře pro starosty:„Jak a proč pečovat o krajinu“, „Šetrné hospodaření v krajině 

a území NATURA“

• Dny Země – oblíbená každoroční environmentální osvětová akce v Kyjovském parku 

pro více jak 500 dětí z Kyjova a okolí

• Výstavy (Fauna a flora. Příroda Kyjovka ve fotografiích)

• Soutěže (fotografické, výtvarné , literární)

• Publikace Příroda Kyjovska ve verších a fotografiích 

• Stromy a život - mapování stromů a původních odrůd Kyjovska, přednášky, výstava 

fotografií, výukový program pro děti, vydání publikace

• Biodpad není odpad – výukový cyklus na téma třídní bioodpadu, kterého se 

zúčastnilo v průběhu roku 2500 dětí z 33 ZŠ a MŠ regionu 

• Seminář pro veřejnost „Klima a krajina aneb z partnerů soupeři“
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Koncepční dokumenty pro krajinu

• Koncepce rozvoje regionu Kyjovské Slovácko – zlepšení péče o krajinu 

a životní prostředí 

• Vlastníci jako klíč k rekonstrukci krajiny - zpracování sedmi 

zjednodušených realizačních dokumentací problémových oblastí a následné 

realizace

• Protierozní a protipovodňová opatření v mikroregionech - studie

• Krajinný plán 

• Geobotanického mapování a doporučení pro další postup péče  o krajinu 

Kyjovska

• Pilotní územní studie krajiny ORP Kyjov

• Komplexní pozemkové úpravy



Protierozní a protipovodňová opatření v 

mikroregionech
• navrhnout soubor opatření ke  zlepšení  stavu 

v oblasti protierozní ochrany půdy a zlepšení 
protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí

• následné realizace



Krajinný plán

• posouzení krajiny a doporučení jejího 

racionálního využívání 

• navrhnout nutná ozdravná opatření

• zapojit veřejnost

• zajistit odbornou asistenci expertů a specialistů

• navrhnout vizi celkového uspořádání a 

budoucího využívání krajiny katastru



Geobotanického mapování a doporučení pro 

další postup péče  o krajinu kyjovska

• zachytit současný stav odlehlejších, 

neužívaných nebo opomíjených krajinných 

struktur. 

• poskytnout podklad pro revitalizaci, 

popřípadě i tvorbu nového  uspořádání 

krajiny tak, aby tvořila dobře průchozí, 

příjemný celek



Pilotní územní studie krajiny ORP Kyjov
Projekt Adaptan

Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

• vytvořit koncepci pro plánování v krajině u 

vybraných obcí ORP Kyjov

• vyhodnotit potenciály krajiny, posoudit její 

aktuální stav 

• navrhnout potřebná opatření důležitá pro její 

ekologickou stabilizaci, zaměřená na eliminaci 

negativních dopadů změny klimatu (sucho, 

lokální přívalové srážky…), 

• zachování krajinného rázu a přírodních a 

kulturních hodnot.







Zelená infrastruktura
Projekt MaGICLandscapes

Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE
• identifikovat zelenou infrastrukturu (ZI), jak ji chránit a rozvíjet ve prospěch 

společnosti

• vytvořit nástroje pro zlepšováním funkcí a ekosystémových služeb

• identifikovat specifické potřeby týkající se ZI 

• příručka, metodika identifikace prvků ZI pomocí dálkového průzkumu Země 

(DPZ) a na jejím základě pak vzniknou mapy ZI všech zúčastněných 

oblastí.

• zhodnotit funkce ZI v krajině

• příručka pro posuzování funkčností ZI s návrhy pro její vhodný 

management

• mapy s vymezením částí, v nichž je funkčnost ZI nedostatečná a je potřeba 

ji podpořit.

• strategie nebo akční plány obnovy/vzniku prvků ZI sledovaných území. 

Jako nástroj pro podporu místního plánování

• příručka pro tvorbu strategií a akčních plánů ZI

• školení a semináře ve fyzické i elektronické podobě.

•



Komplexní pozemkové úpravy

• prostorové a funkční uspořádání pozemků

• scelení se nebo dělení a zabezpečení přístupnosti a 

využití pozemků

• vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků půdy

• vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů a práv 

• vytvoření podmínek pro zlepšení životního prostředí, 

ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 

hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.







Den Země na téma PŮDA





Den Země – téma STROMY



Den Země téma odpady (módní přehlídka)



Vzdělávací program BIOODPADY



Vzdělávací program ODPADY pro ZŠ



Výstava fauna a flora Kyjovska



Výstava fotografií na téma krajina Kyjovska



Keramická soutěž na téma země



Výtvarná soutěž pro děti MŠ



Vzdělávací program bioodpady pro MŠ



Vzdělávací program ODPADY v ZŠ



Vzdělávací program na téma bioodpady pro MŠ



Stromy s pamětí (výsadby stromů 

původních odrůd v MŠ)





Osvěta - ekoznačky

Ekologicky šetrný výrobek

Česká republika

Ekologický výrobek

EU kytička

Přírodní kosmetika

Celý svět

Přírodní kosmetika

Celý svět

Biopotravina, EU lísteček

Evropská unie

Netestováno na zvířatech

Celý svět

Biopotravina

Česká republika



Projekty podpořené MAS

• Ekocentrum pro informace a poradenství 

pro krajinu

• Záchrana motýlího ráje

• Příroda na dosah

• Bezpečná kosmetika



Ekocentrum pro informace a 

poradenství
• podpora různorodosti zemědělských a 

lesnických aktivit, které napomáhaji trvalé 

udržitelnosti a zvyšují biodiverzitu 

živočišných a rostlinných druhů v krajině

• ochrana přírody a krajiny a tím zvýšení 

kvality života na venkově

http://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/

http://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/


Ekocentrum pro informace a 

poradenství



Záchrana motýlího ráje

• rozšířit trvalou péči o cenné suchomilné trávníky na 

opuštěných plochách

• rozvíjet tradici šetrného hospodaření

• zřízení pastvy na opuštěných plochách bývalých obecních 

pastvin, sadů a rekultivované skládky průmyslových 

odpadů

• potlačování invazního trnovníku akátu, sečení staré trávy, 

klučení křoví a náletových dřevin. 



Záchrana motýlího ráje Ždánice



Příroda na dosah

• přeměnit nevyužitou a neudržovanou školní 

zahradu, kde byl přestárlý sad ovocných dřevin a 

neudržované luční společenstvo na „přírodní 

učebnu“

• zkvalitnit environmentální vzdělávání a přiblížit děti  

přírodě a soužití s přírodou



Příroda na dosah



Příroda na dosah



Bezpečná kosmetika

• výroba kosmetických produktů, které jsou 

bezpečné pro zdraví zákazníka a 

nezatěžují tělo chemickými, pro zdraví 

člověka škodlivými látkami. 

• používání 100%přírodních éterických 

olejů



Bezpečná kosmetika



Bezpečná kosmetika























Děkuji za pozornost!

Anna Čarková

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.                                                                                  

Masarykovo nám. 13/14 

697 01 Kyjov

Mobil:     + 420 774 664 698

annacarkova@kyjovske-slovacko.com

www.kyjovske-slovacko.com

mailto:annacarkova@kyjovske-slovacko.com
http://www.kyjovske-slovacko.com/
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