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Studijní cesty v rámci programu SMART JMK

• Organizování studijních cest pro zástupce obcí (SMART JMK)
→ Tematické zaměření 

→ Praktická ukázka realizovaných projektů na místě

→ Možnost setkat se s tvůrci a realizátory projektů – výměna zkušeností 

→ Sdílení poznatků a zkušeností v rámci skupiny starostů 

• Studijní cesta 2020
→ Tematické zaměření – voda v krajině

→ Zorganizování jednodenní terénní exkurzi na podzim 2020 znemožněno 
vládními nařízeními a opatřeními proti šíření COVID 19

→ Náhradní řešení – prezentace anotací vybraných projektů na webu
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Vybrané projekty

• Zelené střech a fasády společnosti LIKO-S, a.s.

• Proměny katastru obce Blatnička pro realizaci komplexních 

pozemkových úprav 

• Ekofarma Petra Marady – hospodaření v krajině

• Budování kulturní hospodářské krajiny v Oboře Obelisk
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Zelené střechy a fasády LIKO-S, a.s. 

• Stavební firma vyvíjející netradiční stavební prvky (tzv. živé 
stavby)

→ Zelené fasády

→ Zelené střechy

→ Kořenové čistírny 

• Ukázková řešení v rámci areálu společnosti ve Slavkově u Brna 
→ Přírodní tepelná stabilizace – zelené střechy a zelené fasády

→ Využití pro kancelářské prostory, rodinné domy i průmyslové objekty 
(tepelná izolace, chlazení objektů i okolního prostředí, pozitivní vliv na 
mikroklima, příjemný estetický dojem)

→ Recyklace odpadních vod – využívání pro závlahu zelených prvků 

→ Využívání slunečních kolektorů pro zajištění obnovitelného zdroje 
energie
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Zelené střechy a fasády LIKO-S, a.s. 

• Zdroj: 
https://www.zivestavby.cz/

https://www.zivestavby.cz/
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Proměny katastru obce Blatnička pro realizaci 
komplexních pozemkových úprav
• Realizace několik let připravovaných KPÚ vytvořila předpoklad 

pro opatření vedoucí ke zlepšení ekologické stability území
→ Převedení cest a společných prvků do majetku obce

→ citlivé využití přirozených podmínek v krajině – zamokřené lokality byly 
ponechány jako mokřady a navazující vodní prvky, vytvoření větrolamů, 
rybníků

→ obnovení vodotečí (např. zpevnění a revitalizace břehů potoka 
Svodnice v intravilánu obce) 

→ Výsadby soukromých sadů na nejvhodnějších místech 

• Příprava a realizace projektů Územního systému ekologické 
stability (s podporou OPŽP a SFŽP)

→ Výrazné zlepšení protipovodňové ochrany obce a retenční schopnosti 
krajiny
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Proměny katastru obce Blatnička pro realizaci 
komplexních pozemkových úprav
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Ekofarma Petra Marady – hospodaření v krajině

• Unikátní ukázka ekologického hospodaření v zemědělské 
krajině a šetrného využívání zdrojů s respektem k ochraně půdy 
a přirozeným vazbám a zákonitostem 

• Rozbíjení monotónní lánů v okolí vinařské obce Šardice –
budování prvků pro rozvoj biodiverzity (extenzívní ovocné sady, 
biopásy, mokřady, aleje, biokoridory, zatravněné údolnice a 
tůně)  

• Propagace šetrných přístupů ke krajině a práce s veřejností 
→ Dny otevřených dveří na ekofarmě Petra Marady

→ Přednášky, šklolení, semináře pro laickou i odbornou veřejnost

→ Videoprezentace z akcí na internetu (youtube.com) 

→ Účast na mezinárodních soutěžích (vítězství v soutěži Rural Inspiration
Awards 2020 v kategorii Adaptace na změnu klimatu)
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Zdroj: https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz

Ekofarma Petra Marady – hospodaření v krajině

https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/
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Budování kulturní hospodářské krajiny v Oboře 
Obelisk
• Ambiciozní a unikátní proměna původní intenzívně zemědělsky 

využívaného území v harmonickou krajinu s pestrou mozaikou 
přírodních prvků a cennou biodiverzitou

• Realizováno postupně vlastníkem na území Ing. Františkem 
Fabičovicem s využitím týmu odborníků (krajinní architekti, 
přírodovědci, lesničtí a zemědělští inženýři)

• Na souvislém území 540 ha vzniklo 14 nových tůní a jezer s 
rozlohou 42 ha, rozsáhlé plochy mokřadů (28 ha), proběhla 
výsadba 1500 stromů – duby, olše, vrby, staré ovocné druhy -
jabloně, hrušně, jeřáb

• Nárůst počtu chráněných druhů rostlin a živočichů 

• Udržitelné myslivecké hospodaření (jelení, daňčí, srnčí zvěř, 
drobná zvěř – zajíci, bažanti) 
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Zdroj: https://www.oboraobelisk.cz/

Budování kulturní hospodářské krajiny v Oboře 
Obelisk

https://www.oboraobelisk.cz/
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Budování kulturní hospodářské krajiny v Oboře 
Obelisk

Zdroj: https://www.oboraobelisk.cz/

https://www.oboraobelisk.cz/
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Další informace:

Libor Opluštil
libor.oplustil@rrajm.cz

www.smart-jmk.cz

mailto:Libor.oplustil@rrajm.cz

