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Vláda uvolní desítky milionů na pomoc
při povodních
Vláda projednala program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 a hodlá
uvolnit až 380 milionů korun.

Materiál, který pro mimořádné jednání vlády zpracovala ministerstva financí a pro místní rozvoj předložil ministr Radko Martínek. Nově předložený Program finanční podpory obcím postižených povodněmi v roce 2006 reaguje velmi rychle na problémy,
které musí řešit obce v souvislosti se zajištěním
dočasného ubytování pro osoby postižené povodní.

sejících s povodněmi," řekl na záchranné, zajišťovací ních komunikací, infrastrukturu
a likvidační práce související s a obnovu a opravy nezbytné
Martínek.
ochranou majetku obce. "Vy- občanské vybavenosti. K naplPrvní dotační titul ve formě cházíme z praktických zkuše- nění aktuálního účelu jsem
investiční dotace je určen na ností při řešení následků po- navrhl doplnit do tohoto pronákup nebo výstavbu dočas- vodní 2002. Na tento účel na- gramu finanční prostředky ve
ných ubytovacích jednotek, vrhuji vyčlenit částku 30 mil. výši 330 mil. Kč. Pro opravy
např. mobilních buněk. Další Kč," doplnil ministr.
bytového fondu bude na příští
dotační tituly mající formu
jednání vlády připraven příneinvestičních dotací jsou Vedle této prvotní pomoci bu- slušný program dotací. Jakmile
určeny na úhradu části ná- de pro řešení situace postiže- bude znám lépe rozsah a chaných obcí použit dotační titul č.
kladů spojených:
3 z Regionálního programu rakter škod. Tento postup vya) se zajištěním dočasného podpory hospodářsky slabých chází ze zkušeností z pomoci
náhradního ubytování např. a strukturálně postižených minulých let, zejména při poformou nájmu v situaci, kdy regionů vyhlášeného MMR vodních roku 2002," řekl Martísama postižená obec vhod- dne 31. 10. 2005 pod názvem nek. Nedílnou součástí těchto
ným objektem nedisponuje; Obnova a rekonstrukce území komplexních opatření bude
pomoc formou půjček na opra"Program zahrnuje čtyři druhy b) s pořízením nezbytných postižených živelní nebo jinou vu poškozených domů a bytů z
předmětů nutných pro do- pohromou. "Tento titul řeší
dotací, z toho jednu investiční
prostředků SFRB, kterých bučasné ubytování (lehátka, obnovu a rekonstrukci obecnía tři neinvestiční, jejichž příde k tomuto účelu dostatek.
ho majetku, podporovány jsou
deky apod.),
jemcem jsou obce postižené
Radka Burketová
povodní. Předpokládaná potře- c) se zajištěním stravování a akce zaměřené především na
obnovu a rekonstrukci místba činí 20 mil. Kč s tím, že
hygienických potřeb osob
tento odhad se bude upřesňopostižených povodní, kte- Výstava a konference o prevenci před povodněmi
vat podle vzniklé situace. Porým zajišťuje dočasné náskytování dotací je časově
Národní projekt ELLA se zabý- lavské náměstí 31, Praha 1 od
hradní ubytování obec.
omezeno tak, aby bylo zajištěvá preventivními opatřeními k 9 do 18 hodin.
no, že budou sloužit skutečně Současně vzniká potřeba řešit ochraně před povodněmi pok řešení problémů úzce souvi- výdaje obcí spojené s úhradou mocí nástrojů přeshraničního Výstavu doplňuje 13. dubna
2006 také konference Preprvotních nezbytných nákladů
územního plánování. V rámci
ventivní ochrana před pozmíněného projektu iniciativy
vodněmi nástroji územního
Evropského společenství Inplánování. Od 10 hodin buterreg IIIB CADSES se ve
dou v pražském hotelu DiploLinka Povodně 2006 je určena starostům obcí, kteří na ni modnech 10. - 14. dubna 2006 mat odborníci i veřejnost dishou volat denně od 8 do 16. hod. Na čísle 224 861 663 se douskuteční putovní výstava. kutovat o mezinárodní spoluzví, jakým způsobem mohou požádat MMR o finanční prostředAkce se koná ve výstavní síni
práci v ochraně před povodněky, na co je lze využít, a kde naleznou patřičné formuláře.
ABF - Nadace pro rozvoj armi prostřednictvím územního
Všechny dostupné informace jsou již v tuto chvíli umístěny na
chitektury a stavitelství, Vácplánování.
našich stránkách www.mmr.cz - POVODNĚ 2006.
Program vychází z obdobného
Programu připraveného v souvislosti s povodněmi, které
postihly ČR v roce 2002. Je
modifikován tak, aby více akcentoval řešení problémů bezprostředně souvisejících se
situací, kdy jsou lidé nuceni
opustit v důsledku povodně
své domy. Výhod podpory mohou využít i osoby, jejichž
obydlí nebylo zničeno, ale byly
evakuovány a obcí jim bylo
poskytnuto náhradní dočasné
ubytování. Podpora je určena i
na částečnou úhradu stravování a hygienických potřeb.

Povodňový telefon pro starosty
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MIKROPŮJČKY jako nástroj v boji
proti nezaměstnanosti na venkově
ření udržitelného systému podpory venkovských podnikatelů
v ČR je analýza systémů veřejných úvěrových schémat pro
venkovské podnikatele v zahraničí. V rámci projektu jsme
se rozhodli využít dlouhodobé
zkušenosti s podobným typem
projektů v Polsku a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že obě
tyto země jsou nám svou historií i současností velmi blízké,
věříme, že níže uvedené poznatky mohou přispět k vytvoCentrum pro komunitní práci je
ření kvalitního systému podpoorganizace, která se dlouhodory venkovského podnikání
bě snaží působit v rámci veni v České republice.
kovských regionů v ČR a naším cílem je, ve spolupráci Slovensko
s krajskou a obecní samosprávou, neziskovými organizace- Jedním z nejvýznamnějších
mi a podnikatelskými subjekty provozovatelů veřejného úvědlouhodobý a svébytný rozvoj rového schématu pro drobné
a obnova venkovských oblastí. podnikatele na Slovensku je
nestátní nezisková organizace
Díky našim zkušenostem VOKA – Vidiecka organizácia
s venkovskou problematikou pre komunitné aktivity.
chápeme, že vzdělání, zaměstnanost a udržení lidí na ven- Poskytování půjček drobným
kově je hlavním předpokladem podnikatelům na venkově se
dalšího rozvoje venkovských intenzivně věnuje od r. 1999.
oblastí. Z této premisy vychází Zpočátku to bylo za využití
i projekt "Podpora zaměstna- zahraničních grantových zdronosti ve venkovských oblas- jů (USAID, Nadace OSF, Natech prostřednictvím posky- dace UNIDEA). Celkové porttování mikropůjček a vzdě- folio v současnosti tvoří cca 4
lávání venkovského obyva- mil. Sk. Počet aktivních klientů
telstva", který běží od září je méně než 100. Mikropůjčko2005 do června 2008 a je pod- vý program se realizuje předepořen z finančních prostředků vším na území BanskoEU v rámci Programu iniciativy bystrického kraje.
Společenství EQUAL.
Způsobilými příjemci půjček v
Cílem tohoto projektu je vytvo- úvěrovém programu VOKA
řit nové systémové řešení, jež jsou drobní podnikatelé ve
přispěje k řešení nezaměstna- venkovských obcích. Jejich
nosti na venkově. Součástí struktura vyplývá z uvedetohoto řešení je zpracované ných grafů na straně 3.
Venkovský prostor patří dlouhodobě z hlediska zaměstnanosti a k nejproblematičtějším
oblastem v České republice.
Po útlumu zemědělství se zatím ve venkovském prostoru
nenašly adekvátní kapacity,
které by zastavily migraci obyvatel z venkova za prací do
měst a vytvořily oborově pestrou a dlouhodobě udržitelnou
nabídku zaměstnání ve venkovských oblastech.

úvěrové schéma pro podnikatele ve venkovských oblastech,
které bude doplněno metodikou vzdělávání začínajících
podnikatelů a metodikou vzdělávání nezaměstnaných zaměřenou na oblast zorientování
se v regionální nabídce služeb
z oblasti podpory zaměstnanosti.

Minimální velikost úvěru je 40
tis. Sk a maximální výše 100
tis. Sk. Mikropůjčková komise
však může rozhodnout o přidělení i nižšího úvěru, pokud to
žadatel vyžaduje. Vyšší úvěry
se neposkytují. Dané úvěrové
schéma může mít proto, už
vzhledem ke svému objemu a
rozsahu poskytované finanční
Jedním z podkladů pro vytvo- asistence, jen limitované dopady na skutečný rozvoj podniká-

Příklady úspěšných projektů z Polska a Slovenska

ní a podnikavosti v regionu.
Jeho cíl zřejmě tkví spíše v
podpoře komunity jako takové
a zvyšování její soběstačnosti
a samostatnosti. Velmi významné je také uvádění pozitivních příkladů do praxe. Ty
se pak stanou tahouny ostatních členů místní venkovské
ností v současnosti financovákomunity.
na z Evropského sociálního
Úvěr je zajištěn zvláštním
fondu (ESF), a Úřady práce
právním institutem - notářským
slouží jako téměř výlučný imzápisem o souhlasu s proveplementační orgán programů
dením exekuce, kdy ke stejnéfinancovaných z těchto zdrojů.
mu závazku přistoupili i 2 další
ručitelé (spoludlužníci), z nichž VOKA své mikropůjčkové
jeden může být rodinným pří- schéma v současnosti spojuje
slušníkem hlavního dlužníka. s poskytováním dalších sluPři velmi malých půjčkách jsou žeb, o které rozšiřuje prosté
odpouštěny úroky za 1-3 měsí- financování drobných začínajíce, protože poplatky za notáře cích podnikatelů. V okresech s
jsou nezávislé na velikosti úvě- nejvyšší mírou nezaměstnaru a jsou při velmi malém úvě- nosti (Banskobystric-kého kraje) jsou zavedeny kanceláře
ru poměrně vysoké.
tzv. kariérních poradců, kteří
Vymáhání pohledávek probíhá
poskytují poradenství a zprostandardní formou prostřednicstředkovávají školení (rekvalifitvím soukromých exekutorů
kace) ne zaměstnaným.
v Bojnicích a Žiaru n. Hronom tedy přímo z okresů, kde je Zvláštní péče věnována nesoustředěno nejvíc dlužníků. zaměstnaným, kteří chtějí
Náklady na exekutory se sta- zahájit vlastní podnikání:
novují podílem z úspěšně do- •
bytých pohledávek. Poměrně
slušně funguje odpouštění
penále jako způsob nátlaku na
splacení alespoň jistiny a základního úroku. Náklady na
•
vymáhání se financují ze samotného fondu pro poskytová- •
ní půjček
Finanční trh na Slovensku se
postupně vyvíjí evropským
směrem a cena peněz se snižuje. Komerční podnikatelské
úvěry se poskytují s úrokovu
sazbou pod 10%, spotřebitelské úvěry kolem 5%. Největším konkurentem mikropůjčkového schématu jsou ale v současnosti Úřady práce, které
poskytují začínajícím podnika- •
telům dotace na zahájení podnikání až do výše 80 tis. Sk.
Na Slovensku je většina prostředků na boj s nezaměstna-

absolvují vzdělávací program VOKA (akre-ditovaný
ministerstvem školství) –
obdoba českých „Základů
podnikání“;
je jim nabídnuta půjčka

mohou čerpat z fondu na
speciální vzdělávání – VOKA pouze financuje účást
klienta na vzdělávacím
programu (max. 10 tis. Sk),
pokud má požadované
vzdělání vazbu na předmět
podnikání klienta nebo je
požadovaný kurz jinak odůvodněn (obvykle není financována např. jazyková
výuka nebo autoškola)
poskytuje zdarma poradenství formou tutoringu, kdy
má klient – začínající podnikatel

Pokračování na straně 3

Venkovské noviny, duben 2006, číslo 3/ 2006

MIKROPŮJČKY jako nástroj ...

Stránka 3

Pokračování ze strany 2
•

roky s úrokem 7,06%, což je
v zásadě srovnatelné s podjiž vytvořené vazby ke
mínkami komerčních finančkariérnímu poradci a je
ních institucí.
ochoten i nadále spolupracovat a nechat si od Bankovní trh v Polsku je stále
něj poskytovat asistenci poměrně roztříštěný. Vedle
do počátku vlastního samotných bank existuje dalpodnikání

Probíhá také pravidelný monitoring klientů, kteří celý
cyklus služeb absolvovali.
Vzdělávací aktivity takto
slouží také jako velmi cílený
a efektivní nástroj pro marketing mikropůjčkového programu.

Polsko

V Polsku nás v rámci této
problematiky zajímala organizace Fudacija na rcecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) - nestátní
nezisková organizace (nadace), která se ovšem postupně stává součástí oficiálních
struktur pro řízení rozvoje
venkova v Polsku (např. součást implementační struktury
některých operačních programů v Polsku) . FDPA
realizuje úvěrový program
pro podnikatele na venkově
od r. 1993.
Klienty jsou podnikatelé žijící
v obcích do 20 tis. obyvatel,
což je v Polsku považováno
za venkovské sídlo. Program
byl zahájen za podpory amerických soukromých nadačních prostředků (LEVI
Strauss Company) a poskytované půjčky byly obvykle
poměrně nízké – max. 20 tis.
Zl (kursem na počátku roku
2006 cca 150 tis. Kč). V současnosti jsou i průměrné
půjčky o mnoho vyšší. Lze
získat max. částku 120 tis. Zl
(cca 900 tis. Kč), a postupně
se zvyšuje podíl polských
veřejných prostředků na
zvětšování objemu portfolia
(např. peníze ERDF řízené
prostřednictvím Polské agentury rozvoje podnikání ).
Půjčky jsou v současnosti
poskytovány maximálně na 3

ších 75 organizací poskytujících půjčky v podobném
režimu jako FDPA, které je
čtvrtým největším poskytovatelem mikropůjček v Polsku. Nevýhodou bank je
v Polsku stále poměrně nízká flexibilita k potřebám klienta, kdy vyřízení úvěru
obvykle trvá několik měsíců.
FDPA dokáže být o mnoho
rychlejší a peníze z úvěru
klientu zaslat na účet do
měsíce (2 týdnů) od prvního
kontaktu.

Konkurenceschopnost schématu vyplývá z proaktivního
přístupu FDPA, kdy se snaží
aktivně vyhledávat klienty a
klade důraz na ucelený balík
služeb. Finanční asistence
je doplněna poradenstvím
zdarma a vzdělávacími programy (mentoring, tutoring).

Doprovodné programy jsou
obvykle financovány z ESF.

Celkový objem portfolia je 25
mil Zl a k 10.1.2006 mělo FDPA 1.785 aktivních půjček
(dlužníků). Provoz samotného
fondu zatím není udržitelný,
zhruba 30% nákladů spojených s jeho spravováním musí
být zatím hrazeno
z
jiných zdrojů. Výnosy fondu
jsou tvořeny výnosy z úroků
z úvěrů a poplatkem za přidělení úvěru ve výši 1-2%. Díky
využití ERDF by se však měl v
roce 2006 jeho objem zdvojnásobit, což by mělo zajistit jeho
finanční udržitelnost.
FDPA vykazuje mimořádně
nízkou delikvenci – 2,5% dlužníků v prodlení (tj. zpoždění
alespoň jedné splátky o více
než 30 dní). Zcela nevymaha-

telné úvěry tvoří 0,2-0,5% portfolia. Tento úspěch je, podle vyjádření FDPA, způsoben především
trvalým kontaktem klientů s úvěrovým pracovníkem, kdy podrobnosti žádosti zpracovává úvěrový
pracovník sám (samozřejmě na
základě informací klienta). Úvěrový pracovník zpracovává osobně především cash-flow projektu

po celou dobu jeho realizace a z
toho kalkulovanou míru a dobu
návratnosti investice. Před zpracováním těchto podkladů (a před
podáním písemného hodnocení
projektu pro potřeby úvěrové
komise) je úvěrový pracovník
povinen navštívit žadatele v místě jeho (plánovaného) podnikání.
Jeho informovanost o podrobnostech projektu je pak vyšší
než tomu obvykle bývá u tradič-

Pokračování na straně 4
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Dokončení ze strany 3

ního (formálního) hodnocení
žádosti a žadatele formou scoringu nebo ratingu. Tímto způsobem také FDPA částečně
snižuje úvěrové riziko plynoucí
z poskytování úvěrů začínajícím podnikatelům. Celý systém však klade mimořádné
nároky na kvalitu úvěrových
pracovníků, jejich znalost místních podmínek a místního trhu.
Zástupci FDPA doslova uvedli:
„Naši úvěroví pracovníci jsou
velmi aktivními členy místní
komunity.“
FDPA má celkem 6 místních
kanceláří, každou se 2 úvěrovými pracovníky, ti jsou podporováni manažerem schématu a
finančním manažerem schématu. O přidělení úvěru rozhoduje úvěrová komise ve složení:
•
•

•

prezident FDPA

manažer úvěrového schématu (současně vicepresident FDPA)
finanční manažer

a to na základě písemného
stanoviska úvěrového pracovníka z místní kanceláře, který
žádost připravoval (řídil). Úvěrová komise se obvykle (dle
informací manažera celého
schématu v 99% případů) drží
doporučení místních úvěrových pracovníků, ti jsou navíc
finančně zainteresováni na
předkládání dobrých záměrů:
získávají 0,5% splacených
úvěrů jako odměnu, což obvykle tvoří cca 50% jejich celkové roční odměny (počítáno
dohromady s pevnou složkou
platu).
K posouzení projektů nebo k
plnění jiných úkolů jsou někdy
najímáni externisté (vždy ad
hoc). Portfolio spravované
jednou úvěrovou kanceláří tak
činní cca 3,5 mil Zl (25 mil Kč).
Podmínky pro předložení žádosti jsou poměrně jednoduché:
•

především popis podnika- schémata se od sebe příliš
telského záměru a identifi- neliší, co do svých podmínek.
kace žadatele
V rámci obou se poskytují
půjčky na srovnatelnou dobu a
• cash-flow projektu zpracoza srovnatelný úvěr (těsně pod
vaného úvěrovým pracovúrovní komerčního). Forma
níkem
zajištění úvěru je rovněž ob• písemné stanovisko (dopo- dobná, resp.v obou případech
ručení) úvěr. pracovníka
jsou způsoby zajištění různoroNefinanční služby FDPA pro dé, odpovídající možnostem
drobné podnikatele na venko- klienta.
vě zahrnují především vzdělá- Příjemci úvěrů v segmentu
vací programy a různé kurzy. začínajících podnikatelů jsou v
Mezi tyto programy patří:
obou schématech samoživitelé
bez zaměstnanců a právnické
• školení a rekvalifikace zaosoby jsou spíše výjimkou.
měřené každoročně podle
VOKA poskytuje výrazně menaktuální situace na trhu
ší úvěry než FDPA. V Polsku
práce,
je možné vysledovat větší po• základní vzdělávací kurzy ptávku po úvěrových penězích
pro začínající podnikatele, mezi začínajícími podnikateli –
FDPA je pouze jednou ze 75
• další specializované kurzy
(problematika DPH, daně mikro-úvěrových schémat a
přesto nepociťuje nedostatek
pro podnikatele, cizí jazyky,
klientů, což je způsobeno přeIT, ale i truhlář apod.).
devším o mnoho proaktivnějFDPA obvykle kurzy neorgani- ším přístupem ve vyhledávání
zuje a pracovníci FDPA obvyk- klientů a širší nabídkou doplle nejsou školiteli kurzů. Nada- ňujících nefinančních služeb.
ce má vytvořené portfolio spoVzhledem k uvedeným faktům
lupracujících vzdělávacích
lze na závěr rozdělit systémy
organizací a svým klientům –
klientům mikropůjčkového poskytování mikropůjček malým a středním podnikatelům
schématu (ale i dalším nezaměstnaným) – financuje absol- na dva protilehlé modely:
vování vzdělávacích aktivit dle a.) komunitní
aktuální nabídky spolupracujících organizací - vyhledává Typickým příkladem je VOKA
takové vzdělávací programy, Slovensko, poskytování půjček
které odpovídají výsledkům slouží především jako nástroj
analýzy trhu práce, kterou si budování podnikatelské komunity na venkově. VOKA jako
každoročně provádí.
organizace má řadu doplňujíDruhou nefinanční službou je cích produktů pro příjemce
tzv. „on job trainig“. Tento pro- půjček, ale také řadu programů
gram financuje zaměstnavate- a projektů, které s poskytoválům náklady spojené s prací na ním mikropůjček přímo nesouzkoušku pro nezaměstnané visí, nicméně jsou jim komple(až 3 měsíce), aby se mohli mentární. Všechny v souhrnu
prokázat určitou praxí, nebo podporují rozvoj místních kobyli zaměstnáni přímo u zku- munit ve venkovských obcích,
šební firmy.
ať už z hlediska ekonomického
Nefinanční služby jsou nabíze- nebo sociálního a kulturního.
ny (organizovány) rovněž pro- Komunitní přístup se vyznačustřednictvím úvěrových pra- je velmi intenzivní prací v terécovníků v regionálních kance- nu, dlouhodobým kontaktem s
lářích.
klientem mikropůjčkového

schématu i po přidělené půjčky. Celkový objem portfolia
Obě výše uvedená zahraniční není příliš velký a i jednotlivé
žádost – cca 5 str. textu –

Co na závěr?

půjčky
jsou
velmi nízké.
Cílem programu není primárně ekonomická stimulace
venkovského prostoru.

b.) bankovní

Tento model obvykle provozují
komerční instituce. Bankovní
model neposkytuje svým klientům vedle samotného úvěru
(téměř) žádné doplňující nefinanční služby. Cílem programu je vydělat poskytovateli na
úrocích, proto je minimalizováno úvěrové riziko. Bankovní
úvěr je obtížně dostupný především pro začínající podnikatele.
FDPA stojí někde na rozhraní
obou modelů (kombinovaný). Z
bankovního modelu si polský
příklad bere profesionální řízení úvěrového fondu včetně
zajištění. Zároveň FDPA klade
velký důraz na nefinanční aktivity a práci s klientem.

Využití tohoto kombinovaného
modelu (bankovní i komunitní),
který bude úzce vázán v jednotlivých regionech na místní
geografické resp. oborové
podmínky může mít velkou
perspektivu v českých podmínkách. V současné době v ČR
kombinaci nefinanční asistence s finanční asistencí částečně poskytuje program START,
který provozuje Českomoravská rozvojová a záruční banka,
kdy základní podmínkou účasti
v úvěrovém schématu je absolvování vzdělávacího programu pro zažínající podnikatele „Základy podnikání“.
Více informací o této problematice i projektu "Podpora
zaměstnanosti ve venkovských
oblastech prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva" naleznete na internetových stránkách projektu
www.cpkp.cz.
Tomáš Svoboda,
CpKP západní Čechy
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Fotky popíšou Týden v životě Hranicka
Cílem projektu Týden v životě Hranicka
je ve spolupráci se zkušenými lektory
Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem na přelomu května a června
2006 zorganizovat týdenní workshop
talentovaných studentů fotografie.

fotografická expozice, která bude za přítomnosti osobností Hranicka slavnostně
zahájena v Galerii severního křídla Zámku v Hranicích v září 2006. „Smyslem
projektu je posílit identitu obyvatel ke svému regionu a umožnit jim nahlédnout přes
Ti budou po úvodním stanovení koncepce „okraj“ každodenního života své obce,
regionu“, upřesňuje smysl expozice Jan
práce v regionu, dokumentovat vybraná
Balek, manažer rozvoje Mikroregionu
témata ze
života jeho obyvatel
Hranicko.
(architektura a krajina, společenský život,
Expozice bude také „putovat“ po dalších
veřejný život, práce apod.).
obcích Hranicka tak, aby mohla být předVýstupem bude tématicky rozčleněná
stavena co největší části obyvatel. Ote-

vření výstavy v každé obci bude spojeno
se slavnostním zahájením, na které budou pozvány místní osobnosti. Následně
by měl být také vydán publikace vybraných fotografií pořízených v průběhu
workshopu. Nedílnou částí výstavy bude
panelová prezentace rozvojových projektů
Mikroregionu Hranicko a dalších aktivit,
na kterých obce spolupracují.
Další informace:
Tomáš Pospěch, tel: 604 930 252,
Jan Balek, tel: 731 577 450

Projekt INNOREF sdružil firmy a spolky do Rozvojového partnerství
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si klade za cíl podpořit rozvoj Hranicka a vyburcovat další podnikatele, zemědělce a spolky ke spolupráci Strategie rozvoje regionu do
roku 2013.
Do svého čela si zvolilo Filipa
Konečného zástupce Tělovýchovné jednoty Sigma Hranice.
Mezi 30 zakládajícími členy
jsou kromě zástupců obcí převažně právě zástupci podnikatelů, zemědělců a spolků regionu, kteří chtějí připravovat projekty a získávat na ně prostředky z Evropské unie. Prv-

„Občanské sdružení mělo mít
dlouhodobější perspektivu.
Kromě přípravy na LEADER,
který je pro sdružení klíčový,
může partnerství získávat další
dotační zdroje nebo vzdělávat
své členy v přípravě projektů.
Konkrétní náplň si sdružení
stanoví samo“, upřesňuje filosofii založeného sdružení Jan
Balek, manažer rozvoje Mikroregionu Hranicko.

Mikroregion Hranicko prostřednictvím projektu Evropské unie
INNOREF, díky kterému může
region využívat i zahraniční
zkušenosti regionů z Řecka a
Itálie.

ním krokem sdružení se stala
příprava regionu na dotační
program Ministerstva zemědělDalší informace:
ství LEADER. Rozvojové partFilip Konečný, předseda
nerství získalo také příslib zaRozvojového partnerství,
hraniční spolupráce obdobnétel: 604 601 006
ho sdružení v Itálii v Regionu
Friuli Venezia Giulia s názvem
Jan Balek, manažer rozvoje
EUROLEADER.
Spolupráci veřejného a sou- Mikroregionu Hranicko,
kromého sektoru podpořil také tel: 731 577 450

Ptáci za chřipku nemohou
Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s aktuální mediální popularitou
ptačí chřipky (resp. viru H5N1) varuje
před jakoukoli panikou, zabíjením ptáků či ničením jejich hnízd. „Ptáci za
ptačí chřipku nemohou. Opatrnosti je třeba, ale lidé by neměli podléhat panice. Při
běžném kontaktu jako je třeba krmení na
krmítkách žádné nebezpečí nehrozí,“ říká
ornitolog a náměstek ministra životního
prostředí pro ochranu přírody František
Pojer.

kontaktu v chovech drůbeže
či pro ornitology v záchranných stanicích. Příležitostným návštěvníkům těchto
stanic ale žádné nebezpečí
nehrozí.

Od poloviny března funguje v pracovní dny od 8.00 do
17.00 hodin bezplatná telefonní linka 800 100 415
Ministerstva zemědělství, která je určena pro poskytování informací o ptačí chřipce. Mimo uvedenou dobu
je vám k dispozici hlasový záznamník. Po vytočení
uvedeného čísla nejprve vyslechnete několik základních informací, poté můžete zanechat vzkaz nebo se
spojit s pracovníky informační kanceláře Ministerstva
zemědělství, kteří zodpoví váš konkrétní dotaz.

Pro prevenci postačí se vyvarovat zbytečných kontaktů s ptáky, u
nichž existuje podezření z nákazy, ale
také s jejich trusem. V České republice
veterináři dodnes vyšetřili více než 1200
uhynulých ptáků a nebezpečný virus H5Pro člověka může být nebezpečná jedna N1 nezjistili u žádného z nich. Jakákoli
z forem ptačí chřipky, způsobená virem panika tedy rozhodně není na místě.
H5N1. Nakazit se lze jedině velmi úzkým
Odpovědi na konkrétní dotazy k ptačí
kontaktem s infikovanými ptáky. Podle
chřipce najdete na stránkách Státní veteStátní veterinární správy je nejpravděporinární správy na adrese:
dobnější možné riziko pro člověka při

http://www.svscr.cz či na webu
http://www.ptaci-chripka.cz. Případné
jednorázové úhyny většího počtu ptáků
hlaste nejbližší veterinární správě – kontakty na http://www.svscr.cz.

MŽP rozhodně varuje před zabíjením
ptáků či ničením jejich hnízd. Obojí je u
nás zákonem zakázáno. V Česku hnízdí
222 druhů ptáků. Z toho je 123 druhů
ohrožených, 35 druhů dokonce kriticky
ohrožených.
(MŽP)
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VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, o. p. s. regionální pobočka Olomouc ve spolupráci s Poradnou
pro rodinu Olomouckého kraje Vás zvou na konferenci projektu

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
se sekcí sociální poradenství - zaměření na rodinu

pořádanou pod záštitou MUDr. Jitky Chalánkové - náměstkyně hejtmana v Olomouci 20. a 21. dubna
Cíl a zaměření konference: Cílem konference je výměna poznatků, aktuálních
informací o stavu a vývoji komunitního
plánování soc. služeb v Olomouckém kraji
v souvislosti se změnami, úpravou legislativy a dalších očekávaných změn. Odborné sekce konference se budou zabývat
jednou z oblastí soc. služeb, soc. poradenstvím, s důrazem na vize dalšího rozvoje rodinného poradenství.

Místo konání konference: Regionální přihlášku a zašlete na adresu VCVSČR,
centrum Olomouc, 1. patro, uč. Centau- o.p.s. Olomouc, Dolní nám. č. 7, 772 00
rus, 772 00 Olomouc.
nebo se přihlašte eletronickou cestou na
www.vcvscr.cz / pobočka Olomouc.
Konferenční poplatek účastníků:
Přihlášky pořadatelé akceptují dle došléÚčastníci nehradí vložné - tato konferenho pořadí, kapacita konference je 80 míst.
ce je hrazena z prostředků Projektu
„Podpora komunitního plánování soc.
služeb v Olomouckém kraji“ - spolufinancována Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a OloKonference je určena: pracovníkům v
mouckým krajem.
oblasti poskytování soc. služeb Olomouckého kraje a zástupcům obcí Olo- Pro přesnou objednávku a vaši spokojenost se službami na konferenci vyplňte,
mouckého kraje
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Pozvánky na vzdělávací semináře
do Spolkového domu ve Vlašimi
Kurzy jsou určeny mladým lidem a dětem do 25 let a věnují se venkovské tématice.
22. – 24. dubna 2006
Kurz architektury
Kamila Roškota

POZOR - MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU NA
21. - 23. 4. 2006

Jedná se o třídenní školení pro zájemce z
řad středních nebo vysokých škol. Školení
bude určeno pro úzkou skupinu 10 účastníků. Kurz připravujeme s doktorandy
ČVUT, bude probíhat zejména formou
workshopů řešících konkrétní projekty z
regionu, pro které se plánuje zpracování
projektové dokumentace. Kurz bude
uzpůsoben i zájemců z řad laické veřejnosti. Workshopy budou probíhat pod
vedením zkušených lektorů. Dílu Kamila
Roškota bude věnován jeden den spojení
z exkurzí v regionu. O přednášejících
intenzívně vyjednáváme, jména budou
známá do 27. 3. 06. Pro přihlášení zájemce je kurz ZDARMA mimo nákladů na
ubytování.

stravy v průběhu celého dne. Ubytování je možné za úhradu zajistit v místě
kurzu. K dispozici budou odborní škoÚčastní se v dílně naučí základní dráte- litelé a veškeré vybavení i materiál.
nický steh – odrátují si kamínek, vajíčko, Pro přihlášky jsou na
nádobu, naučí se i další způsoby, jak od- www.spolkovydum.cz, další informace
rátovat nádoby. Vyzkouší si vyrobit drob- poskytne R. Knotková na
né předměty, jako je brouk, pavouk nebo info@spolkovydum.cz,
rybička a další věci podle jejich fantazie. +420 737 505 605.
Lektorka: Jana Feřteková
Akce jsou součástí projektu „Škola obnoUpozornění: Přihlášky přijímáme do 30.
vy venkova“, který je spolufinancovaný
dubna 2006.
Evropskou unií, Evropským zemědělským
orientačním a záručním fondem (EAGGF)
25. – 28. 5. 2006
a v rámci MAS Posázaví. Akce pro Vás
Kurz přípravy vlny, předení, připravilo Město Vlašim a Spolkový dům.

13. – 14. 5. 2006
Kurz drátování

tkaní a barvení pro
začátečníky

Konání akcí a další informace Vám budou
potvrzeny telefonicky nebo elektronicky.
Změny termínů jsou vyhrazeny. Kurzy
Aktivní kurz pro celkem maximálně 12
jsou určeny mladým lidem a dětem do 25
zájemců ve věku od 12 do 25 let. Obsalet.
hem kurzu je: Praní, česání a barvení
vlny, předení na kolovrátku, zavedení
Bc. Renata Knotková,
vedoucí domu
osnovy na stav s pevným listem a na čtyřlistový tkalcovský stav, techniky tkaní.
Další informace:
1. května 2006
Bližší informace o kurzu poskytne školitelDěti připravily oslavy I. máje ka Daniela Linhartová (274860304, • Projekt "Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových - Spolkový dům"
603538752, e-mail: linhartova@dalinDen otevřených dveří
byl spolufinancován Evropskou unií a
praha.cz).
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámZačátek čtvrtek 25. 5. 2006 v 18.00 hodin,
ci Společného regionálního operační5. – 8. května 2006
ukončení v neděli 28. 5. 2006 v 17.00
ho programu.
hodin. Upozornění: Přihlášky přijímáme
Studenti pro venkov VI.
do 30. dubna. Konání akce a další infor- • Dům slouží jako zázemí místním spolObnovitelné zdroje energie
kům a neziskovým organizacím a soumace Vám budou potvrzeny telefonicky
časně poskytuje prostory pro vzděláJiž šestý seminář bude věnován tématu nebo elektronicky.
vací, školící a kulturní účely.
obnovitelných zdrojů energie. Semináře je Školení jsou zajištěna ZDARMA včetně
určen pro 14 středoškoláků a vysokoškoláků. V rámci semináře navštívíme jednu
vybranou obce z mikroregionů Chopos a
Džbány. V obcích se budeme věnovat
řešení konkrétního projektu nebo problému. V sobotu 6. května proběhnou v rám- (nszm) Praktické ukázky ze Zdravých měst, obcí a regionů který pořádá asociace
ci akce 2 přednášky pro veřejnost věno- Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Seminář pod záštitou senátora PČR
vané tématu obnovitelných zdrojů ener- prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc. a starosty Města Kutné Hory Ivo Šalátka, progie. Účastnický poplatek pro pokrytí ná- běhne v termínu 3. dubna 2006 od 13:00 do 15:10 hodin ve velké zasedací síni
kladů na ubytování činí 390,- Kč, pokud budovy Městského úřadu v Kutné Hoře (Havlíčkovo náměstí 552, Vlašský dvůr).
na něj neseženeme sponzorské peníze. V Podrobný program semináře spolu s informacemi týkajícími se registrace najdete na
minulosti díky semináři vznikla například www.nszm.cz.
naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice v Seminář je určen především představitelům měst, obcí a regionů, zástupcům neDivišově nebo byl utvrzen záměr vzniku ziskových organizací, podnikatelům, ale i zainteresované veřejnosti. Věříme, že seSpolkového domu ve Vlašimi.
minář bude dobrou příležitostí pro výměnu zkušeností a pro přenos dobré praxe
zejména ve vztahu k čerpání finančních prostředků a přípravu na blížící se prograUpozornění: Přihlášky přijímáme do 20.
mové období 2007-13.
dubna.

JAK ÚSPĚŠNĚ ČERPAT PENÍZE
Z EVROPSKÉ UNIE?
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Český Západ podpořil jedenáct projektů
Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství v pondělí doporučila k podpoře z
Evropské unie celkem jedenáct projektů v celkové výši
6,2 milionů Kč. Do druhé výzvy se přihlásilo celkem 14
projektů, které žádaly o dotace v součtu přes 7,7 milionů
korun.

Třináct z nich úspěšně prošlo všemi kontrolami a postoupilo k hodnocení Výběrové komisi. Ta se letos rozhodla do procesu hodnocení zařadit i veřejnou prezentaci projektů, která se konala již koncem
února v Konstantinových Lázních. Hodnotitelé tak měli možnost diskutovat s
žadateli o dotace o jejich záměrech, čehož také často využili.

Nejvíce záměrů se sešlo ve druhé fichi,
která byla zaměřena především na zlepšení stavu místního prostředí, obnovu
kulturních památek a péči o krajinu.
V této skupině byl nejlépe hodnocen projekt „Pastevectví jako forma péče o krajinu“, jehož cílem je zahájení chovu ovcí
ve vsi Kořen. V této skupině byla podpořena také první etapa vytváření parku
v centru Konstantinových Lázních s názvem „Hřiště pro radost“ - tento projekt
oslovil především zapojením dětí z místní
základní a mateřské školy do vytváření
podoby sportoviště, které bude součástí
budoucího „Parku pro radost“ - první
oslovení dětí proběhlo již při vytváření
názvu.

Obdobná spolupráce mezi obcí a školou
funguje i v obci Záchlumí, která z prostředků Leader+ opraví prostranství před
základní školou a chodník v centru obce,
čímž zvýší nejen bezpečnost dětí, ale
usnadní škole také spolupráci s místním

předkládat ještě letos.

Bližší informace o jednotlivých projektech
a o dalších aktivitách MAS přinese připravovaný Zpravodaj MAS, který bude distribuován do všech obcí Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska, kde MAS Český
truhlářem a včelařem, kteří dětem umož- Západ – Místní partnerství působí. Pro
ní navštěvovat jejich provozy a využívat ostatní zájemce jsou informace k dispozici
zde získaných poznatků ve výuce. Pod- na tel. 374692021.
pořeny byly také projekty oprav dvou
Honza Florian,
kulturních domů v regionu - ve Zhoři
MAS Český Západ – Místní partnerství
a v Bezdružicích. Nové fasády se dočká
i bezdružický kostel Nanebevzetí P. MaPOZVÁNKA na jednání výboru partnerrie v Bezdružicích.
ství občanského sdružení Český Západ
V první a třetí fichi, které jsou zaměřeny – Místní partnerství. Koná se ve čtvrtek
na rozvoj místního cestovního ruchu, byly dne 6. dubna 2006 od 16:00 hodin v jedpodpořeny celkem čtyři žádosti. Pension nacím sále Městského úřadu v Plané.
„Ve Dvoře“ v Kokašicích již v létě nabídProgram jednání:
ne i půjčovnu kol a rybářského náčiní,
1) zahájení jednání
včetně možnosti rybaření v okolních ryb2) Mladé nápady pro Český Západ –
nících. Kulturní akce, pořádané v KonPOV MMR ČR (schválení dokumentů pro
stantinových Lázních, se budou moci
administraci programu, vyhlášení Výzvy k
konat na novém podiu, které bude zapůjpředkládání projektů)
čováno do celého regionu a díky velkolepým plánům občanského sdružení Plzeň- 3) vnitřní záležitosti sdružení (výsledek
ská dráha ožije místní trať Pňovany – hospodaření za rok 2005, návrh rozpočtu
Bezdružice po dva červencové dny ve na rok 2006, různé)
stylu třicátých let minulého století. Pro 4) projekt Budování absorpční kapacity
celý region bude vytvořena řada propa- Plzeňského kraje (poznávací cesta do
gačních materiálů, které připraví občan- Irska – výběr účastníků, školení pro buské sdružení RECEPTT ve spolupráci doucí žadatele )
5) různé (mezinárodní spolupráce, infors místními podnikateli.
mace z mikroregionů)
MAS Český Západ – Místní partnerství
Předpokládané ukončení jednání v 17:30
tak uzavřela rozdělování dotací v rámci
hodin.
podopatření Leader+. Pokud se vše poProsíme o potvrzení účasti na jednání do
daří, a MAS bude úspěšná v programu
pondělí 3. 4. 2006 na adresu floriLeader ČR 2006, zájemci o dotace buan@leader-ceskyzapad.cz nebo tel.
dou moci své žádosti do tohoto programu
374692021, 777870202 nebo 724183671.

Odborná setkání starostů a místostarostů

Pardubického kraje proběhne 20. dubna v Pardubicích,
v univerzitní Aule Univerzity Pardubice ul. Studentská 95,
www.upce.cz
Program setkání je zaměřen na:
•
•
•
•
•
•

dotace z EU na rozvoj infrastruktury, životní prostředí atd.

rozpočtovou kázeň a kontrolu dotaci,

Jihomoravského kraje proběhne 13. dubna v Brně,
v Hotelu Myslivna*** ul. Nad Pisárkami 1, Brno
http://www.hotelmyslivna.cz
Program setkání je zaměřen na:
•

financování rozvoje bydleni

•

informační systémy ve veřejné správě

•

nový zákon o zadávání veřejných zakázek

•

přeshraniční spolupráci

•

dotace z EU na rozvoj infrastruktury, životní prostředí atd.

rozpočtovou kázeň a kontrolu dotaci,
stavební zákon - novela,

vývoj ve financování obcí, měst a krajů v souvislostech

informační systémy ve veřejné správě

Samozřejmě věnujeme čas i otevřené diskuzi k jednotlivým tématům s pozvanými odborníky a účastníky Podrobný program a přihlášky naleznete na webu www.regionservis.cz. Kapacita sálu je omezena.
Lukáš Tesař
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V Olomouckém kraji je
42 sběračů projektových
námětů
V rámci projektu Partnerství
pro rozvoj Olomouckého
kraje – SROP 3.3, který je
podporován Evropskou unií,
zahájilo 6. února 2006 činnost 42 svěračů projektových
námětů. Sběrači jsou rozděleni podle tematických sektorů, jimiž se budou zabývat:
sektor podnikatelských subjektů, veřejné správy,
nestátních neziskových organizací a obce s rozšířenou působností. Jejich úkolem je shromažďovat
podklady pro zpracovávání projektů z fondů Evropské unie.

Sběrači projektových námětů budou oslovovat potenciální žadatele o evropské peníze z řad veřejné
správy, neziskových organizací a podnikatelů. Na
základě informací, které od nich získají, zpracují
sběrači projektové náměty a ty budou následně
vkládat do tzv. krajského zásobníku.

Stránka 9

MAS Ekoregion Úhlava jednala v Hamrech
Ve středu 22. března 2006 se
v Hospůdce pod lesem v Hamrech
konal informační seminář místní
akční skupiny (MAS) Ekoregion
Úhlava k možnostem čerpání finančních prostředků z EU v letech
2007 – 2013.

Přednášeli Mgr. Michal Vozobule z
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a Mgr. Jan Martínek
z Centra pro komunitní práci západní
Čechy. Tématem semináře byl Národní rozvojový plán České Republiky a navazující operační programy
(p. Vozobule) a Program rozvoje
venkova ČR, program LEADER (p.
Martínek). Seminář byl
poslední
aktivitou projektu, jehož cílem bylo
vytvoření MAS Ekoregion Úhlava.

MAS byla vytvořena v lednu 2005.
Její založení bylo možné díky dotaci
v rámci tzv. Osvojování schopností
podporovaného z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4.
Za měsíc únor odevzdali sběrači do zásobníku Rozvoj venkova (podopatření typu
18 projektových námětů. Ke dni 20. 3. 2006 LEADER+ ).
bylo v zásobníku rozpracovaných dalších 48
V současné době má MAS Ekoreprojektových námětů.
Vypracované projektové náměty budou následně
k dispozici poskytovatelům informací, kteří tak budou mít v rukou kvalitní podklady pro další zpracovávání projektu. Jak se můžeme dočíst na stránkách projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého
kraje, jehož cílem je připravit region na příští programovací období Evropské unie 2007 až 2013,
bude olomoucký kraj také „upozorňovat poskytovatele námětů na aktuální výzvy k podávání žádostí o
podporu týkajících se právě jejich záměrů. Kraj
bude rovněž z projektových námětů vycházet při
sestavování svých strategických koncepcí a dotačních programů. Poskytovatelé informací se tak
budou nepřímo podílet na rozhodování kraje
v těchto věcech.“

Cílem celého projektu je navýšit schopnost Olomouckého kraje čerpat finanční prostředky z fondů
Evropské unie, neboť se předpokládá několikanásobné navýšení finančních prostředků v příštím
programovacím období. Sběrači projektových námětů mají být jedním z nástrojů, jak dosáhnout
tohoto cíle. Eva Bradová, CpKP střední Morava

gion Úhlava 17 členů, z nichž 6
jsou zástupci samosprávy a ostatní dílem podnikatelé, soukromí
zemědělci a dílem neziskové organizace a soukromé osoby.

V rámci realizace projektu byly aktualizovány webové stránky ekoregionu Úhlava .a byla vydána českoněmecká brožura o procesu zakládání MAS ekoregionu Úhlava a o Marketingové značce Ekoregionu Úhlava.

Dále proběhly dva vzdělávací semináře o programu LEADER+ a o formách a metodách budování místního
partnerství. První se konal v říjnu
2005 na téma možnosti přeshraniční
spolupráce v letech 2007 – 2013.
Druhý se, jak již bylo uvedeno výše,
uskutečnil v březnu 2006 a jeho tématem byly možnosti čerpání finančních prostředků z EU v letech 2007 –
2013. Semináře se zúčastnilo bezmála 30 účastníků jak z řad místní
samosprávy tak podnikatelů v cestovním ruchu a zemědělců.
Tomáš Havránek,
CpKP západní Čechy

Komiks o bioodpadech a kompostování

Občanské sdružení EKODOMOV ve spolupráci s výtvarníkem Josefem Prchalem a s
podporou odboru infrastruktury Magistrátu
hlavního města Prahy připravilo komiksové
příběhy na téma bioodpady a kompostování.
Příběhy byly vytvořeny, aby zvýraznily význam koloběhu organické hmoty v přírodě a
podtrhly přínosy domácího kompostování.
Komiksové příběhy budou vycházet každých 14 dní a na vyžádání je bude možné získat k otištění v denním
tisku nebo v regionálních listech měst, obcí či krajů. První příběh dokumentuje nekončící dilema, zda je třeba stavět více zpevněných parkovacích
ploch pro „motorové miláčky“ a nebo vytvářet přírodní plochy se vzrostlou
zelení. Ús-třední postavou je žížalka Žofka. Věříme, že příbě-hy pobaví a
povedou i k zamyšlení. Vedle soutěže Miss kompost, počítačové hry Odpady útočí, soutěže pro žáky ZŠ o nejlepší dílo o kompostu, kvizů, kompostovací poradny a přehledných informací o bioodpadech a kompostování mohou města a obce na stránkách www.ekodomov.cz získat další nástroj
pro motivaci svých občanů ke zkvalitňování životního prostředí.
Tomáš Hodek
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Stanovisko vědců a odborných
pracovníků k ochraně českých lesů
Navzdory poklesu emisí během 90. let zůstává stav českých
lesů nadále špatný. Klíčové problémy shrnula už obsáhlá
odborná zpráva o stavu lesních půd, kterou pro vládu připravil tým specialistů v roce 2001 (Hruška et Cienciala
2001). Jako vědci a odborníci, kteří se ve své práci lesy
a jejich ochranou zabývají, považujeme za potřebné, aby
příslušné úřady a zákonodárci provedli opatření, jež zajistí
zlepšení. Své hodnocení současné situace a klíčová doporučení shrnujeme v tomto stanovisku. Je založeno na znalostech a expertních zkušenostech autorů, kteří pracují
v oborech lesnictví, ekologie, botaniky či zoologie, geochemie půd a dalších souvisejících oblastech. Věříme, že poslouží k otevření i veřejné diskuse o tomto tématu.

Význam českých lesů

Lesy pokrývají 33 % území
České republiky. Mají několikerý zásadní význam. Představují přirozené biotopy velké části domácích druhů rostlin a živočichů, takže hrají
klíčovou roli v uchování biologické rozmanitosti naší přírody. Tvoří důležitý prvek, který
významně určuje ráz krajiny
od hor do nížinných oblastí.

Jsou zdrojem dřeva, takže na
nich závisí velká část místní
ekonomiky v řadě obcí
a měst, zejména v podhorských regionech, a celá průmyslová odvětví. Výrazně
ovlivňují místní klima - na
jejich poloze, rozloze a stavu
například částečně záleží
jestli, kde a kolik prší. Zvyšují
retenční kapacitu krajiny,
takže pomáhají zajistit přísun
pitné vody, stabilní průtok
v řekách a zároveň přispívají
k ochraně před povodněmi.
Brání erozi, zejména na prudkých svazích. Mají nezastupitelnou úlohu pro rekreaci.

Stav lesů

Zajištění těchto důležitých
funkcí ovšem brání špatný
stav českých lesů. Nesouvisí
přitom pouze s důsledky historického znečištění ovzduší
a souvisejícího okyselování
půdy, které způsobilo extrémní masové odumírání porostů
v některých pohořích v 60. až
80. letech 20. století.

Lesy nadále chřadnou. Opakovaně dochází k případům
hynutí porostů na větších či
menších plochách vinou houbových chorob, napadení
kůrovci i dalšími druhy hmyzu

a polomů. Takzvané kalamitní
těžby - tedy neplánované, vynucené vytěžení stromů, které
z nějakého důvodu náhle uhynuly v místech, kde se zatím
nemělo kácet - v posledních
letech tvoří až desítky procent
produkce dřeva (MZe 2005).

Ještě daleko větší část porostů
je poškozena. Zdravotní stav
lesů v České republice se hodnotí od roku 1986 na monitorovacích plochách programu ICP Forest, který společně organizují Evropská hospodářská komise OSN a Evropská unie. Základním parametrem tohoto
šetření je míra defoliace (ztráta
jehlic nebo listů) stromů. V současné době přes 70 % jehličnanů a 34 % listnáčů starších šedesáti let vykazuje více než
25% ztrátu listů či jehličí (MZe
et VÚLHM 2004).
Problém se v příštích desetiletích pravděpodobně ještě zhorší
postupným oteplováním. Klimatické podmínky, ve kterých smrk
už není schopen růst, se posunou do větších nadmořských
výšek (Kalvová et al. 2003).
Přestože míru stresu, kterým
stromy budou trpět, zmírní vyšší
koncentrace oxidu uhličitého v
atmosféře, očekává se posun
vegetačních pásem a postupné
odumírání i smrkových porostů
ve vyšších polohách, kde měly
doposud dobré podmínky k
růstu: zejména v důsledku jejich
neschopnosti odolávat v sušším
klimatu hmyzím a houbovým
škůdcům (Kalvová et al. 2003).

V důsledku holosečného hospodaření a pěstování smrkových
monokultur dochází k degradaci
lesní půdy, odplavování živin,
mizí důležité půdní organizmy,

mění se její struktura a na
mnoha místech je i půda sama
ohrožena erozí.

Zásadním problémem je, že
při ochraně lesů a jejich managementu, se právě půdě
věnuje jen velmi malá pozornost. Přitom však na jejím
stavu závisí nejen dřevní produkce, ale veškerý život na
jejím povrchu. Proto aspekty
ochrany půdy v tomto stanovisku zdůrazňujeme. Život
v půdě se musí chránit ve
stejné míře jako nadzemní
složky ekosystému.
Přirozená biologická rozmanitost v lesích významně poklesla. Intenzivně obhospodařované, zejména smrkové monokultury, které tvoří většinu
porostů, nezajišťují biotopy
nutné pro život řady původních lesních rostlin a živočichů. Desítky z nich patří mezi
druhy vážně ohrožené vyhynutím, řada druhů už vyhynula.
Velká část lesů je silně poškozována spárkatou zvěří okusem, loupáním a ohryzem.

Smrkové monokultury také trpí
nadbytkem dusíku. Ten se do
ovzduší a lesních půd dostává
hlavně ze spalin automobilů
a z průmyslu. Produkce oxidů
dusíku se v posledních letech
dokonce zvyšuje, na rozdíl od
emisí síry, které historicky
poškozovaly lesy nejvíce, ale
velmi klesly v 90. letech 20.
století díky odsíření elektráren. Dusík je v lesních ekosystémech v nadbytku a způsobuje například nadměrný růst.
Smrky se pak snadno lámou a
vyšší obsah dusíku v pletivech
činí stromy velmi atraktivními
pro nejrůznější hmyzí a houbové škůdce.

Příčiny špatného
stavu lesů

Špatný stav lesů - hynutí porostů, ztráta odolnosti, kalamity, nízká biologická diverzita, pokles retenční schopnosti
a dalších funkcí lesů, eroze má několik příčin. Většina
z nich souvisí se způsobem
hospodaření. České lesnictví
totiž konzervativně trvá na
hospodářském modelu stejnověkého lesa a paseky.

Holoseče

Důsledky holosečí pro lesní
ekosystémy jsou vážné. Obnažená vrstva humusu rychle
mineralizuje, je deštěm smyta
a odplavena.

Zároveň odumírají některé
půdní bakterie, houby a půdní
živočichové, kteří mají pro
lesní ekosystémy a pro funkci
půdy klíčový význam. Začnou
dominovat druhy snášející
sušší a teplejší pudu. Tím
dochází k porušení důležitých
rozkladných procesů v půdě
a ke změně půdní mikrostruktury. Jsou tak přerušeny půdotvorné procesy, které probíhaly v původním lese. Obnova lesa je velmi ztížena
také proto, že na holině vyhynou druhy půdní fauny, jež
zajišťují přenos mykorrhizních
hub na kořínky vysázených
dřevin. Mykorrhizní houby
jsou přitom pro stromky nesmírně důležité - pomáhají
jim totiž získávat výživu
z půdy.

Rozpadají se půdní komplexy, ve kterých je vázána
voda a živiny. Půda se zhutňuje, ztrácí pórovitost, a tím
i kapacitu zadržovat vodu.

Nepřežijí ani mladé semenáčky, které rostly ve stínu lesa Nerovnoměrné rozdělení lesů likviduje je prudké oslunění či
v České republice (chybí lesy poškození těžební mechaniv úrodných nížinách) způsobu- zací.
je vysušování krajiny a erozi
půdy v nízkých polohách. Zá- V takto degradovaném proroveň klesla schopnost poros- středí se posléze provádí
tů zadržovat záplavy. Z nížin výsadba mladých stromků,
a to zpravidla přímo klimaxotéměř úplně zmizely lužní lesy
vými dřevinami (smrkem,
podél řek, kam se povodňová
jedlí, bukem a jinými). To je
vlna mohla bez větších hospozásadně chybné:
dářských škod rozlévat.
Pokračování na straně 11
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Stanovisko k ochraně českých lesů...
Pokračování ze strany 10

je masivní pěstování smrkových
monokultur i ve velmi cenných
jednak jsou tyto dřeviny znač- oblastech listnatých lesů, napříně citlivé vůči nepříznivým klad na Křivoklátsku.
podmínkám holin, jednak pro
možný vznik genetických Monokulturní nebo monokultuzměn. Stromky tzv. klimaxo- rám blízké porosty jsou méně
vých genotypů vyžadují v stabilní. Platí to především prámládí růst v zástinu a na holi- vě pro smrk: horskou dřevinu,
ně uhynou. Ujmou se převáž- která v nižších a středních poloně stromky pionýrských geno- hách trpí nadměrným stresem.
typů, které dokáží v tvrdých Stromy jsou proto náchylnější
podmínkách na holině přežít. k onemocněním, napadení
Tím se drasticky mění cha- škůdci, výkyvům počasí či polorakter celé populace - zkracu- mům.
je se fyzický věk, snižuje se Nepřirozené smrkové monokulodolnost proti škůdcům, pro- tury rovněž degradují lesní půměnlivost i adaptabilita ke du. Rozklad jehličí totiž - na
změnám prostředí atd. Stro- rozdíl od listů a dřeva - dává
my vysázené na holinách kyselou reakci, a tak acidifikuje
bývají náchylné dříve podlé- půdu. Proto ačkoli došlo k omehat škůdcům či větru nebo zení kyselého spadu z průmyssamy odumírají, někdy již lových emisí oxidu siřičitého
v osmdesáti letech věku.
a oxidů dusíku, smrkové monoZ holin dočasně nebo trvale kultury nadále udržují půdy silně
mizí lesní druhy rostlin a živo- kyselé a se změněným chemicčichů. Místo nich expandují kým složením. Způsobuje to
druhy otevřené krajiny - trávy několik faktorů: nepříznivý oba byliny -, které po umělém sah živin v jehličí, pomalejší
zalesnění znesnadňují návrat koloběh látek v půdě jehličnatépůvodních lesních druhů. ho lesa, účinnější zachytávání
Půdní organismy, zejména síry a dusíku ze vzduchu jehliněkteří půdní živočichové, se cemi ve srovnání s listy, horší
na nově zalesněnou paseku rozklad jehličí, což dále snižuje
nevrátí, protože jim k tomu množství živin v půdě, a slabší
schopnost jehličnatých lesů
schází migrační schopnosti.
zpracovat nadměrné množství
Druhové složení
dusíku v ovzduší. Rozklad jehliVětšina porostů trpí nepřiro- čí, které není promíchané
zenou druhovou skladbou. Za s listy, je navíc zpomalen, vrstvy
přírodních podmínek by pře- se hromadí a zhutňují lesní půvážnou část českých lesů du.
tvořily smíšené nebo listnaté
porosty: nejčastějšími druhy
stromů by byly duby a buky.
Podíl smrku by činil pouze 11
% (MZe 2005) soustředěných
v horských oblastech nebo
v azonálních, mimořádně
chladných biotopech středních poloh. Také v horách
jsou původní většinou smíšené lesy: čisté smrčiny byly
velmi vzácné. Dnes je však
smrk zastoupen 53 % (MZe
2005).

Největší problémy přitom způsobuje pěstování smrku na nevhodných stanovištích. Smrk je
horskou dřevinou s mělkým
kořenovým systémem, je uvyklý
na chlad a velké množství srážek. Jeho vysazování v nižších
a středních polohách znamenalo vážné poškození těchto lesů.
Smrk není na toto prostředí
přizpůsoben, nemá dostatek
vody, kterou neumí získat
z hlubších vrstev půdy, chřadne
a odumírá, protože snadno podléhá různým tzv. škůdcům. Tento stav se bude nadále zhoršovat, pokud dojde k předpokládané změně klimatu.

V lesích převažují smrkové,
borové a další monokultury,
včetně listnatých - například
topolových monokultur podél
vodních toků v nížinách, mís- Věková a prostorová
ty i monokultur bukových.
Problém přitom nadále pokra- skladba
čuje. Z nově vysázených Lesy jsou nepřirozeně stejnověstromků smrk tvoří 44 % ké, většinou je tvoří stejně staré
(MZe 2005). Zvlášť alarmující stromy. Řada organismů váza-

ných například pouze na dutiny nebo některou vývojovou
fázi lesa tak na desetiletí úplně zmizí. Lesy jsou prostorově
unifikované, mizí pestré struktury, které za přirozených podmínek rozčleňují dopad světla.
Stejně tak ve smrkových monokulturách chybí mozaika
mikroprostředí půdního povrchu. To má vliv na mizení
dalších specializovaných druhů, jež tuto pestrost biotopů
vyžadují: typicky hmyzu nebo
půdní fauny.
Stejnověké lesy jsou také
mnohem náchylnější k poškození kalamitami. Například
kůrovec napadá většinou jen
starší smrky, takže pokud se
přemnoží v různověkém smíšeném lese, uschnou pouze
některé stromy. V porostu
stejnověkém uhynou všechny.

Biologická diverzita
a tlející dřevo

Z lesů se odváží prakticky
veškerá dřevní hmota. Nezůstávají zde tedy žádné staré
stromy ani mrtvé dřevo, ačkoli
za přirozených podmínek by tu
stály nebo ležely řádově desítky až nižší stovky kusů na
hektar. Na mrtvé dřevo (stojící
i ležící) je přitom vázáno téměř
40 % druhů organismů, které
se podílejí na biodiverzitě lesa
- životně na něm závisí řada
ptáků, hmyzu, hub, půdní fauny, mechů, lišejníků i dalších
druhů. Chybí zde dutiny
k hnízdění, není tu tlející dřevo, kde nacházejí úkryt a podmínky pro vývoj mnoho skupin
bezobratlých živočichů a kde
hledají potravu datli i jiní ptáci.
Pro les je důležité, aby v něm
zůstávala část tzv. přestárlých
stromů, také proto, že pod
nimi jsou jiné formy humusu
než pod stromy mladšími.
Umožňují tak rozvoj vzácných,
ale pro fungování lesa důležitých druhů půdní fauny. Po
dvakrát až třikrát opakované
těžbě bez ponechání starých
stromů tyto druhy v ekosystému vyhynou a plochu již neosídlí.
Zároveň z lesa postupně ubývají důležité živiny. Přirozeně
by se v lese hromadily a zajišťovaly výživu dřevin. Takto s
dřevem masivně mizí a už se

nevracejí. Bez rovnováhy
mezi tím, kolik dřeva se
z lesa odváží a kolik ponechá
k zetlení, se postupně, obmýtí
za obmýtím, vyčerpávají zásoby živin v půdách. Na kyselých matečných horninách
během několika těžebních
cyklů vzniká nedostatek vápníku, fosforu či dalších živin,
což se projevuje chřadnutím
lesů.

Přemnožená zvěř

V lesích se udržují vysoké
stavy spárkaté zvěře, zejména jelení a srnčí, kvůli velkému zájmu o jejich lov, potřebám a tradicím české myslivosti. Populace jsou v řadě
regionů i několikanásobně
početnější, než by odpovídalo
přirozenému stavu a než kolik
je les schopen uživit. Přemnožená zvěř okusem poškozuje a ničí zejména mladé
listnaté stromky a jedle; výrazně také snižuje druhovou
rozmanitost bylinného a křovinného patra. Brání tak přirozené obnově lesa - tedy tomu, aby mladé stromky vyrostly samy ze semen starších stromů. Mladé uměle
vysázené stromky se musí
chránit oplocenkami, plastovými tubusy a dalšími prostředky, což vyžaduje značné
ekonomické náklady a možnosti přirozené obnovy lesů
velmi limituje. Mechanické
ochrany stromků jsou navíc
málo účinné. Přemnožená
spárkatá zvěř je tak nyní klíčovou překážkou revitalizace
našich lesů i jejich uvedení do
stavu blízkého přírodě.

Málo nedotčených
míst

Téměř veškeré naše lesy byly
v minulosti ekonomickou činností, především těžbou dřeva a zemědělskou exploatací,
silně pozměněny. Proto v
českých podmínkách chybí
některé důležité informace o
přírodním vývoji, které by
umožnily zlepšit péči o hospodářské porosty.
Pro místa, jež byla činností
člověka v minulosti málo narušena nebo která byla ponechána již dlouhou dobu bez
zásahů,
Pokračování na straně 12
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se vžilo neformální označení
pralesy. Zbylo jich velmi málo
a staly se pečlivě ochraňovanými místy, v některých případech téměř zatajovanými
před pozorností veřejnosti.
Boubínský, Žofínský či Trojmezenský prales, prales Mionší, Bílá Opava, Ranšpurk
a několik dalších dnes patří
mezi klenoty české přírody
a důležité objekty vědeckého
výzkumu. Pro uchování všech
potřebných informací o přirozeném stavu a novodobém
vývoji lesů jejich počet zdaleka nedostačuje. K ponechání
lesů přírodnímu vývoji by měl
směřovat management národních parků a lesních rezervací. V praxi tomu tak většinou není, dokonce se v řadě
z nich těží dřevo. Vymezení
porostů bez hospodářských
zásahů je důležité také pro
zachování biologické diverzity.

a výběrové metody hospodaření. Právní předpisy musí zároveň umožnit, aby holiny, které
vznikly v minulosti nebo jež
vzniknou při dalších kalamitách,
mohly být zalesněny nejprve
pionýrskými dřevinami. Geneticky kvalitní a odolné cílové stromy vyrostou na holinách až pod
jejich částečným zastíněním
a ochranou.

2. Obnova přirozené
druhové skladby

Klíčové je postupné obnovování
přírodě blízké druhové skladby
v lesích - tedy výsadba takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti. Proměna skladby bude vzhledem
k době obmýtí samozřejmě trvat
přinejmenším sto let. Je však
nezbytné s ní důsledně začít.
Stát by v prvé řadě měl zcela
vyloučit jakoukoli dotační podporu vysazování stromků na
nevhodná stanoviště, například
smrku ve středních polohách.
Při přirozené sukcesní obnově
Potřebná opatření
lesa je potřeba vyloučit kácení
Ke zlepšení stavu českých pionýrských dřevin (osiky, břízy
lesů je nezbytná systémová apod.).
změna hospodaření. Nestačí
3. Ponechávání starých
jen drobná vylepšení. Je nutné zcela opustit hospodářský stromů a mrtvého dřeva
model stejnověkého lesa Legislativa a dotační opatření
a paseky (holiny) a přejít na by měla zajistit, aby část stromů
trvale udržitelné, přírodě blíz- v běžném lese zůstávala nevyké lesní hospodaření, které těžena k dožití a k zetlení zajišťuje trvalost a nepřetrži- nejméně několik kusů na hektost produkce dřeva i existen- tar, pokud možno i více. Zajistí
ce všech složek lesního eko- se tak zachování důležitých
systému. K tomu je nutná stanovišť pro život řady druhů
změna způsobů řízení, i ponechání části živin v lese.
zejména lesního hospodář- Dřevní odpad po těžbě by neského plánování, ale také měl být odvážen, pálen a pokud
výuky na lesnických školách možno ani štěpkován.
tak, aby školství i výzkum šly
v čele změn a dostaly se zpět 4. Vápnění a hnojení
na evropskou úroveň.
Vápnění a hnojení je třeba výrazně omezit až zcela vyloučit.
Nejen že je mimořádně nákladné, ale především vede k vytváření umělých ekosystémů, které
postupně znovu vykazují znaky
poškození, jež byly původním
důvodem k vápnění (hlavně
žloutnutí jehlic). Způsobuje
i degradaci diverzity půdních
1. Vyloučení holosečí organismů, zásadní změny v
Je nutné, aby legislativa zá- rozkladu mrtvé organické hmoty
sadním způsobem omezila až v půdě, tvorbě humusu a kolovyloučila plánované holoseč- běhu živin.
né kácení. Preferovány by Mnohé oblasti zejména Krušměly být maloplošné clonné ných a Orlických hor byly od 70.
Považujeme za nutné, aby
státní exekutiva i zákonodárci
zároveň bezodkladně provedli
konkrétní opatření ke zlepšení stavu lesů. Jako odborníci
pracující v této oblasti doporučujeme zejména následující
kroky:

let 20. století povápněny již
několikrát. Přesto dnes znovu
vykazují podobné znaky poškození jako v minulosti. Vápnění je v dnešních podmínkách zcela nevhodné v horských oblastech s vysokou
depozicí dusíku - přesto se
tam nejčastěji provádí a vede
k destabilizaci horských lesů.
Hnojení je akceptovatelné,
pouze pokud je následováno
výraznou změnou lesnického
hospodaření oproti současným praktikám (vysoký podíl
listnáčů, malé počty stromů).
Nemělo by sloužit jako prostředek jak zachovat produkci
na místech, kde je stav půd
pro les limitujícím faktorem.
Zcela by vápnění a hnojení
mělo být vyloučeno ve velkoplošných i maloplošných chráněných územích.

5. Snížení stavů zvěře

Počet zvěře je nutné upravit
na pro les únosné stavy. Sazeničky a přirozené zmlazení
potřebných dřevin včetně listnáčů a jedle musí mít možnost
odrůstat bez nákladné umělé
ochrany. Maximální přípustná
míra poškození mladých
stromků zvěří (odpovídající
přirozenému stavu) je zhruba
10 %. Státní správa myslivosti
musí přestat přemnožení zvěře mysliveckým subjektům
tolerovat, za překročení stavů,
které poškozují obnovu nad
výše uvedený limit, ukládat
uživatelům honiteb sankce
podle zákona a při mysliveckém plánování zajistit snížení
populace na úroveň, jež dovolí
přirozenou obnovu všech lesních dřevin a bylin. Pro nastartování revitalizačního managementu lesů v některých kriticky
ohrožených oblastech to bude
znamenat velmi dramatická
opatření proti přemnožené
spárkaté zvěři, zejména jelení
a nepůvodním druhům.

6. Ochrana přírodních
rezervací

Především v prvních zónách
národních parků a lesních
národních přírodních rezervacích či přírodních rezervacích
musí být zajištěna důsledná
ochrana přírodních procesů. V
porostech, kde druhová skladba není zásadně odlišná od

přirozené, by měly být vyloučeny veškeré hospodářské
zásahy. Tam, kde je druhová
skladba výrazně odlišná od
přirozené, mohou být dočasně umožněny pouze takové
aktivity, které vedou ke zlepšení před ponecháním porostů přirozenému vývoji. Plocha
a počet lesních rezervací by
měly být doplněny tak, aby
pokrývaly dostatečnou rozlohu, která zajistí stanoviště
druhů při přirozené dynamice
ekosystému, a aby byly zachovány všechny původní
typy lesních biotopů v dostatečné velikosti. Jejich vzájemnou komunikaci musí zajistit
funkční biokoridory.

7. Stanovit pravidla
pro zalesňování

Je nezbytné vyloučit zalesňování biologicky cenných přírodních lokalit, jako jsou malé
enklávy bezlesí uvnitř porostů, druhově bohaté louky
a podobně. V minulých letech
tak byla zničena řada velmi
kvalitních biotopů.
Při zalesňování holin a zemědělských půd by neměly být
vysazovány rovnou sazenice
klimaxových dřevin, zejména
jedle a buku. Měly by být
uplatňovány a dotacemi podporovány především postupy
s využitím přípravných dřevin.
Dotace na zalesňování zemědělských půd by měly směřovat především do oblastí
s nízkou celkovou lesnatostí.

Zalesňování rozsáhlých devastovaných ploch po povrchové těžbě uhlí, v pískovnách, na haldách, odkalištích
a na podobných místech je ve
většině případů zbytečně
finančně nákladné a vede
k nepřirozené skladbě výsledného porostu. Přirozená primární sukcese vytváří cenné
porosty a může směřovat
k místní klimaxové skladbě
lesního porostu, a to i na chemicky extrémních substrátech. Proto by měl být při
zalesňování těchto ploch ponechán dostatečný prostor
pro primární sukcesi pionýrských dřevin a jejich funkci při
vytváření lesního prostředí.
Dokončení na straně 13
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Závěr

V tomto stanovisku uvedené
náměty ke změně lesního
hospodaření vycházejí ze
soudobých vědeckých poznatků a výzkumných šetření
v České republice a opírají se
o zásady moderní lesnické
praxe v širším evropském
kontextu. Evropská lesnická
politika staví na trvalé udržitelnosti lesa, jeho víceúčelovém využívání a jeho biologické diverzitě, zakotvené v
přírodě blízkých formách hospodaření. S těmito zásadami
se české lesnictví dosud vyrovnává jen v nedostatečné

míře. Podobně jako v jiných
evropských zemích staví i vývoj
české společnosti lesnictví před
nevyhnutelnou změnu: přejít od
zajišťování primární produkce
dřeva k trvalému poskytování
ekonomických, ekologických a
sociálních služeb podle potřeb a
ku prospěchu soudobé a budoucí společnosti.
Nový lesní zákon určí, na jakou
cestou se české lesní hospodářství na počátku 21. století
vydá. Měl by vytvořit předpoklady k tomu, aby se česká lesnická politika dostala v plném rozsahu do souladu se zásadami
evropské lesnické politiky, a aby
se české lesnictví vyrovnalo s

úkoly, které na ně klade sou- Ing. Milan Košulič st.,
časnost a jejichž splnění se od lesník
něj očekává v budoucnosti.
Prof. Dr. Karel Prach CSc.,
V Praze, Českých Budějovi- Biologická fakulta Jihočeské
cích, Městě Albrechticích a univerzity
Rhenen (Nizozemí) dne 8.
Prof. Dr. Josef Rusek DrSc.,
března 2006
Ústav půdní biologie, BioloProf. em. Josef Fanta,
Univerzita ve Wageningen a
Univerzita v Amsterdamu,
Nizozemí

Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.,
Fakulta lesnická a environmentální České zemědělské
univerzity
Dr. Jakub Hruška, Ph.D.,
Česká geologická služba

gické centrum Akademie věd
ČR
K tomuto stanovisku se
můžete připojit zde:
http://lesy.drosera.cz/

Diskuze k stanovisku je na
lesnicko-dřevařském webu:
www.silvarium.cz
K 31.3. 2006 stanovisko podpořilo celkem 182 signatářů.

Kladenští mají o komunitní plánování velký zájem

nech byla vytvořena řídící skupina z řad
zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Proto je teď ta
nejlepší příležitost ze strany uživatelů,
poskytovatelů a veřejnosti zapojit se do
tohoto procesu a být u toho, protože tato
problematika se týká nás všech.

Jak se můžete zapojit? Zapojení do jednotlivých pracovních skupin závisí na
jit se. O své zkuokruhu Vašeho zájmu. Vznikají tyto prašenosti s komucovní skupiny:
nitním plánováním
sociálních • děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi,
služeb (KPSS)se
přišel podělit ko- • zdravotně handicapovaní občané,
ordinátor KPSS
duševně nemocní a mentálně postižeV podvečer 27. 3. 2006 proběhlo v zase- pan Bc. Ladislav Marek z Prahy 12.
ní občané,
dacím sále KOKOS v Kladně úvodní veA co to tedy vlastně je? Projekt komunitní
• senioři,
řejné setkání na téma Komunitní plánováplánování sociálních služeb si klade za
ní sociálních služeb ve městě Kladně.
úkol za účasti veřejnosti zmapovat, po- • občané a skupiny občanů ohrožené
Představit tento projekt přišli zástupci
sociální exkluzí.
znat a zprůhlednit stávající systém sociálměsta a pracovníci Centra pro komunitní
ních služeb v městě. Zmapovat dostup- Stejně jako účastníci pondělního setkání,
práci střední Čechy (CpKP), kteří na pronost celkové nabídky a kapacity sociál- tak i vy máte možnost se do těchto skupin
jektu úzce spolupracují. Všechny přítomních služeb a následně porovnat se sku- zapojit. Pokud byste chtěli vyjádřit svůj
né, a nutno říct nebylo jich málo, přivítal
tečnými potřebami občanů. Každý občan názor, případně zájem zapojit se do kteréprimátor města Ing. Dan Jiránek. Po
má možnost vyjádřit svůj názor a ovlivnit koli skupiny či v případě jakýchkoli dotazů
úvodním slově primátora, bylo nejprve
tak rozvoj sociálních služeb ve „svém“ se obracejte na místního koordinátora
vysvětleno, o co se jedná, v čem je přínos
městě. Potřeby, priority a směr rozvoje projektu: Petru Kolevovou, tel. 312 604
a jaké jsou výstupy tohoto projektu.
sociálních služeb jsou tak vytvářeny oby- 639, 720 513 190,
e-mail: pet„Projekt komunitního plánování sociálních
vateli, kterých se tato problematika bez- ra.kolevova@mestokladno.cz.
služeb má za úkol za účasti veřejnosti
prostředně týká. Dochází tak k postupnézmapovat, poznat a zprůhlednit stávající
mu zprůhlednění systému sociálních slu- • Více informací na stránkách města
systém sociálních služeb ve městě Kladwww.mestokladno.cz
žeb, jeho zefektivnění a hospodárnému
ně“ uvedla Mgr. MarieVacková, vedoucí
využívání finančních prostředků, které by Projekt je spolufinancován Evropskou unií
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
se měly co nejlépe využívat nebo se sna- v rámci grantového schématu Společného
Zástupci CpKP nejprve představili projekt
žit nacházet nové.
regionálního operačního programu – podjako takový a poté hovořili o samotném
dosavadním průběhu, o přínosech pro Ve městě Kladně je tento proces na sa- pora sociální integrace ve Středočeském
(CpKP)
město a pro občany, o možnostech zapo- mém začátku. V uplynulých několika týd- kraji.

Venkovské noviny, duben 2006, číslo 3 / 2006

Stránka 14

II. Mezinárodní konference o klastrech
Druhá mezinárodní konferenci týkající se klastrů pořádá
agentura CzechInvest se bude konat 4. a 5. května v Brně.

Konference bude tentokrát
zaměřena na inovace a jejich
význam při rozvoji konkurenceschopných klastrů. Témata
budou představena předná•
šejícími z úspěšných evropských regionů a společností.
Konference přinese výhody
firmám, členům klastrů, konzultantům, zástupcům univerzit i regionálních institucí.
•
Během konference se seznámíte s tématy:
•

•

Jak může efektivní řízení
výzkumu, vývoje a inovací
zvýšit výkon a zisk společnostem. Budete mít možnost vyslechnout příklady
•
úspěšných českých a zahraničních klastrů a podniků a diskutovat o nich.
Jaké příležitosti se skrývají v rostoucím vlivu Číny
na světovou ekonomiku a

některé příklady, jak inovační společnosti a klastry poznávají a využívají mezery
na trzích v celém světě.

Jak efektivně využít budoucí
státní a evropské fondy pro
inovace a výzkum a dosáhnout na finanční prostředky,
které tyto fondy nabízí pro
období 2007 – 2013.
Jak úspěšné regiony podporují inovační klastry a budují
spolupráci mezi veřejným a
soukromým sektorem s cílem vytvořit fungující struktury a programy pro podporu
inovačních společností.
Jak univerzity v České republice a inovativních zemích jako jsou například
Finsko a Švédsko využívají
systémy pro komercializaci
výzkumu a vývoje, jak spolupracují s klastry a proč je

tato spolupráce nepostradatelným prvkem regionálních inovací a regionálního
ekonomického růstu.

Na konferenci se můžete přihlásit na této webové adrese:
http://www.jic.cz/klastry/regi
strace

V příloze zasíláme podrobný
program konference a informace o vyjednaných cenách
ubytování v Brně. Pokud se
navíc zaregistrujete do 31.
března 2006, můžete využít
sníženého poplatku za konferenci ve výši 1 200,- Kč.
V ceně účastnického poplatku
je pro Vás též připraven gala
večer s občerstvením a hudbou, na který máte možnost
přihlásit se při registraci.

Na semináři vystoupí autoři podkladových studií na základě kterých byla Slepá ulice zpracována: Ing. Mgr. Hana
Foltýnová, PhD. z Centra pro otázky
životního prostředí Univerzity Karlovy a
Ing. Vladimír Žák z Centra dopravního
výzkumu v Brně. Prezentovat budou
problematiku nástrojů regulace dopravy
na evropské a národní úrovni, dobré
příklady ze zahraničí, možné naplnění
volných kapacit železnice přesunem
zboží ze silnice a další.

Podle reakce 250 účastníků
byla konference v minulém
roce vynikající příležitostí
diskutovat zajímavá témata a
naučit se nové věci od klastrových odborníků a inovativních firem. V letošním roce
konference slibuje ještě lepší
výsledky!

Jako speciální nabídku pro
Těšíme se na setkání s Vámi
účastníky konference Czecha Vašimi kolegy v Brně!
Invest dále nabízí účast na
jednodenním bezplatném
Tomáš Hruda,
workshopu zaměřeném na
generální ředitel
CzechInvest

Slepá ulice hledá průchozí řešení
Politika dálkové přepravy zboží, její
ekonomické souvislosti, ekologické
důsledky a možná řešení, je titul
v pořadí již druhé publikace vydané
Zeleným kruhem a Hnutím DUHA
v edici APEL (Alternativa – Příroda –
Ekonomika – Lidé). Publikace bude
prezentována na semináři po kterém
následuje panelová diskuse. Akce se
uskuteční ve středu 5. dubna od
10:00 v pražské restauraci Mánes.

představení základů budování klastrů. Workshop je určen
především pro ty, kteří chtějí
získat informace o klastrech
a lépe tak proniknout do témat konference. Školení povede mezinárodně známý
odborník na klastry Ifor
Ffowcs-Williams (program
školení naleznete v příloze).
Na workshop je nutné se zaregistrovat na Vašem registračním formuláři.

panelová diskuse pod názvem „Co brání
rozvoji nákladní železniční a kombinované dopravy?“. Účast přislíbil Mgr. Aleš
Kuták, poradce ministra životního prostředí, zástupci Ministerstva dopravy,
Českých drah a firem zabývajících se
kombinovanou přepravou. Předpokládaný konec akce je ve 13:30.
Publikace je ke stažení v elektronické
verzi spolu s oběma podkladovými studiemi na:

http://www.zelenykruh.cz/cz/edice-apel.
a k dostání zdarma v kanceláři Zeleného
kruhu.

Kontaktní osoba: Petra Kušková, petra.kuskova@ecn.cz, Lublaňská 18, 120
00 Praha 2, tel. 222 518 352, fax 222 51
8 319.

Zelený kruh je asociací 26 ekologických
V závěru rovněž vystoupí spoluautor nevládních neziskových organizací
publikace Mgr. Vojtěch Kotecký z Hnutí a zajišťuje zázemí pro oborovou platformu, kterou tvoří 65 nevládních neziskoDUHA.
vých organizací.
Petra Kušková
Po zmíněných příspěvcích následuje

Pozvánka na diskusní seminář

HODNOCENÍ VLIVU
NA PŘÍRODU A KRAJINU
úterý 4. dubna 2006 od 16, 00 hod.,
Novotného lávka 5, Praha,
Klub techniků, místnost č. 317

Smyslem semináře je porovnat postupy a
zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře
hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu
a krajinu.
Garant semináře: RNDr. Miroslav Martiš,
CSc., Laboratoř ekologie krajiny Fakulty
lesnické a environmentalní ČZU v Praze,
Kostelec nad Černými lesy
Panelisté:
•

•

•

Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.,
Katedra agroekologie, sekce pece o
krajinu, Zemědělská fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích

Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí,

Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná
osoba pro hodnoceni lokalit v systému
NATURA 2000 a pro biologické hodnocení
VSTUP VOLNÝ
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Na obnovu venkova letos ministerstvo
vyčlenilo více peněz
Ministr pro místní rozvoj Mgr.
Radko Martínek na návrh meziresortní řídící komise podprogramu Podpora obnovy venkova
letos rozhodl podpořit 318 akcí a
projektů v celkovém objemu 132
mil. Kč.
Oproti loňskému roku, kdy
byly srovnatelné projekty podpořeny 80 mil. Kč, vzrostly
prostředky vyčleněné pro obnovu venkova více než 1,5
krát.

Ministerstvo věnuje mimořádnou
pozornost projektům, které
vznikly ve spolupráci s dětmi a
mládeží. Jde například o projekty na úpravu parků nebo výstavbu dětských hřišť, jejichž realizace probíhá na základě přání,
připomínek či nápadů dětí. Na
tyto účely je určena zhruba třetina všech letošních dotací na

obnovu venkova.

Z celkové sumy
byly dále podpořeny projekty
celostátního a
mezinárodního
významu v oblasti vzdělávání,
vybrané
pilotní projekty
venkovských
regionů a akce
k odstraňování
následků živelních
pohrom
místního významu.

V rámci obnovy venkova byly
podpořeny také obce oceněné v
soutěži Vesnice roku 2005. Loňský vítěz - jihomoravská vesnice
Bořetice (okr. Břeclav) obdržela

1 mil. Kč na opravu komuni- úřadu a třetí Šárovcova Lhokací, druhá obec Petřvald ta (okr. Jičín) získala 400 tis.
(okres Nový Jičín) použije Kč na obnovu bývalé školy.
dotaci 900 tis. Kč na rekonRadka Burketová
strukci objektu obecního

Kam kráčí Moštěnka? „Do světa bez hranic!“
Občanské sdružení MAS – Partnerství Moštěnka pořádá ve
spolupráci s Centrem pro komunitní práci (CpKP) střední
Morava ve středu 29. března mezinárodní workshop pro
účastníky konference SFteamu – volné platformy neziskových organizací ze šesti zemí středovýchodní Evropy
a Nizozemí.
MAS – Partnerství Moštěnka
bude prezentovat zahraničním
hostům projekty, které se
uskutečnily, a které se plánují
ve vesnicích na území místní
akční skupiny. Začne se pre-

zentací o vytváření místního
partnerstvéí a činnosti mikroregionu Moštěnka v kulturním
domě v Horní Moštěnici. Akce
pokračuje na zámku v Dřevohosticích, kde v předzámčí

vznikly sociální byty a obec
plánuje multifunkční využítí
zámku, například zří-zení Muzea Záhoří a školícího střediska v rámci programu EU
Equal. Dále návštěvníci uvidí
projekt cyklostezky VlkošVěžky, kterou loni ocenil ministr dopravy jako nejkvalitnější
projekt v soutěži „Zklidňování
dopravy ve městech a obcích
ČR“. Ve Vlkoši se uvede také
projekt revitalizace rybníka
Kanovsko a předseda MAS
Pavel Zakopal ze Staré Vsi
bude prezentovat projekty na
podporu malých a začínajících
podnikatelů podpořených
v rámci Operačního programu
Zemědělství.
Doplňující informace:

SFteam je volná platforma
NNO ze zemí středovýchodní
Evropy.
(SF – strukturální
fondy). Cílem mezinárodní
sítě, ve které jsou zastoupeny
vždy po jedné organizaci
z České republiky, Slovenska,
Maďarska, Polska, Rumunska,
Lotyšska a Holandska, je vý-

měna informací a zkušeností
z ostatních národních aktivit
NNO, příprava obecných stanovisek k zapojování veřejnosti do příprav projektů na SF
a obecné advokační aktivity
v institucích EU.

Účel semináře: Setkání
v Přerově a okolním regionu
navazuje na předcházející
činnost SFteamu. Na podzim
2005 se již uskutečnilo setkání
v Maďarsku, které bylo zaměřeno taktéž na lokální projekty
(Každá ze zúčastněných zemích má tak prostor prezentovat své projekty, tzv. "local
pilot"). Seminář v Přerově je
určen na podporu rozvoje konzultačních služeb v oblasti
místního udržitelného rozvoje
(MUR) pro jednotlivé partnery
tak, aby byli schopni fungovat
jako konzultanti, zejména
v oblasti přípravy projektu
a jejich financování. Projekt je
p o d po ř e n ý gr a nt em o d
C.S.Mott.
Tomáš Šulák,
CpKP střední Morava
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Příjmy z cestovního ruchu vzrostly o 3,5 %, přijelo
6,5 milionu turistů Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem
Kolik turistů
míří do Česka?

Počet turistů
vykazuje vzestupný trend.
Podle odhadů
naší agentury
CzechTourism navštívilo loni
Česko 6,4 milionu zahraničních turistů, což je o šest procent více než v roce 2004.
Nejpočetnější skupiny turistů
přijížděly z Německa, Velké
Británie, Itálie, USA a Nizozemí.

Podle světové organizace
cestovního ruchu UNWTO byl
rok 2005 z hlediska mezinárodního cestovního ruchu a
mezinárodních turistických
příjezdů rokem rekordním i
přesto, že docházelo k tako-

vým negativním jevům, jako
byly přírodní katastrofy, teroristické útoky, epidemie či nárůst
cen ropy.
Naopak, kolik Čechů míří do
zahraničí?

Češi uskutečnili za 1. - 3. čtvrtletí 2005 celkem 8 963,2 tis.
pěti a vícedenních dovolenkových cest. Domácí cestovní
ruch představoval 4 918,4 tis.
cest., tedy více než polovinu
všech delších cest uskutečněných českými turisty.

Zbytek, tj. 4 044,8 tis. tvoří
cesty českých turistů do zahraničí. K oblíbeným zahraničním
destinacím patří Chorvatsko,
Slovensko, Řecko, Itálie a Rakousko. Hlavním důvodem
cestování jsou rekreace a
sportovní aktivity.

Centrum pro komunitní práci
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné
správy, občanských organizací a soukromého sektoru především v těchto oblastech:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí,
měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti
veřejnosti v investičním plánování a rozhodování.
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních
rozvojových projektů

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj
ČR. Prosazujeme principy partnerství a transparentního
rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku
prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NN0 při přípravě a využívání Strukturálních fondů.
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme
semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor.
Další informace najdete na www.cpkp.cz

Kolik zde turisté nechali
peněz a kolika % se podílí
cestovní ruch na HDP?

Ve srovnání s rokem 2004
vzrostly devizové příjmy z cestovního ruchu České republiky
v roce 2005 o 3,5 % na hodnotu 110,9 mld. Kč. To znamená,
že v Česku utrácejí stále více.
Ještě nedávno hovořili experti
"jen" o 109 miliardách. Od
roku 2002, kdy devizové příjmy dosáhly 96,3 mld. Kč, se
jedná o nejvyšší sumu za poslední 4 roky. V roce 2004
představoval podíl zahraničního cestovního ruchu na HDP
3,9 %, v roce 2005 odhadujeme podíl 3,8 %.
Co nejvíce zahraniční turisté
vyhledávají v České republice? Jsou to kromě Prahy i
další regiony, které?

Statistiky za 1.-3. čtvrtletí 2005
z pohledu zahraničních turistů
v jednotlivých krajích Česka
ukazují, že nejnavštěvovanějším krajem je tradičně Praha,
kde jsou hlavním cílem historické památky. Druhým nejnavštěvovanějším krajem je Karlovarský kraj, který je hlavní
lázeňskou destinací Rusů.
Následuje kraj Jihomoravský,
který je vyhledáván pro aktivní
dovolenou a dovolenou spojenou s gurmánskými zážitky.
Rostou požadavky zahraničních hostů? Jsou nějaké
stížnosti?

Obecně se nedá se říci, že by
požadavky tradičních zahraničních turistů rostly, můžeme
však konstatovat, že roste
kvalita poskytovaných služeb.
Na druhé straně k nám však
přijíždí stále více klientely ze
vzdálenějších zemí, například
japonští turisté, která vyžaduje
luxus a vysoce kvalitní služby.
Co se týče stížností, tak ty se

vztahují především na klamavé směnárny, revizory v MHD,
nedostatečné informace v
MHD, taxi služby apod.
Kde všude byla Česká republika loni prezentována
jako místo pro návštěvu
turistů?

Ministerstvo pro místní rozvoj
prezentuje Česko prostřednictvím agentury CzechTourism
na obecných mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu po
celém světě a zároveň na specializovaných akcích, které se
zabývají kongresovou a incentivní turistikou. Za minulý rok a
na rok letošní je v plánu celkem 66 akcí podobného druhu. V roce 2006 se zúčastníme 34 obecných veletrhů cestovního ruchu. K tomu nutno
připočítat lázeňské prezentace
a workshopy. Prezentujeme
Česko i prostřednictvím specializovaných kampaní. Například v minulém roce proběhla
kampaň v Polsku, jejímž cílem
bylo zastavit klesající trend v
návštěvnosti Česka polskými
turisty a hlavně upoutat jejich
pozornost při dovolenkových
cestách na jih ke Středozemnímu moři. Oproti roku 2004
jsme zaznamenali 3% nárůst
polských turistů. Jako velmi
důležitou a prestižní prezentaci Česka v oblasti cestovního
ruchu považuji pražské International Destination EXPO.
Jedná se o tzv. olympiádu v
cestovním ruchu, které se
zúčastní minimálně 1.200
představitelů z členských
agentur ASTA, největší světové asociace cestovních kanceláří. ASTA se rozhodla pro
novou formu setkání svých
členů a Praha byla vybrána
jako první hostitel. Akce se
uskutečnilav Praze 21. až 26.
března 2006.
Radka Burketová

V dubnu 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, grafická úprava a zlom: Jiří Pavlát. Foto:
archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 608 700 130,
email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla 31. března 2006, distribuce od 2. dubna 2006.
Příští uzávěrka je ve čtvrtek 27. dubna 2006.

