
VÝZVA Č. 2 OPŽP – POSILOVÁNÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY 

 

AKTIVITA Č. 1 - REALIZACE ÚSES 
 
Cílem je zakládání nových, rozšíření  či zlepšení funkčního stavu stávajících skladebných prvků ÚSES 
zvýšit ekologickou stabilitu území, zachovat či znovuobnovit přirozený genofond krajiny a zachovat 
případně podpořit rozmanitost původních biologických druhů a jejich společenstev, prostřednictvím 
investic do těchto aktivit. 

 

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ 
 

• Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (výše podpory 100 %)  
o plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě, 
o zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě, 
o zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, 

na orné půdě. 

• Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 
podporujících ÚSES (výše podpory 80 %)  

o doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin, 
o rozšíření existujících prvků o remízy, 
o rozšíření existujících prvků o liniové výsadby, 
o obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, 
o založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů.  

 

 

AKTIVITA Č. 2 - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 
Cílem je ochranou půdy zmírnit negativní projevy vodní a větrné eroze a zvýšit retenci vody v krajině na 
základě investic do této aktivity. 

 

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ 

 

• Opatření zamezující vodní erozi  
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (např. zakládání průlehů se 

zatravněním, zakládání travních pásů ke vsáknutí vody, zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění 
povrchovému odtoku, zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin), 
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (např. hrázky k zabránění účinkům 

erozních sil tekoucí vody, terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody, zatravněné svodné 
příkopy), 
o preventivní opatření (např.: zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody, 

zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody, obnova vegetačních protierozních 
prvků). 

• Opatření zamezující větrné erozi  
o obnova či zakládání větrolamů (např. dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k 

snížení rychlosti větru, víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru). 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 

 

 
Přesné znění výzvy bude zveřejněno na internetových stránkách MAS Strážnicko nejpozději v den 
vyhlášení. 
 


