
Stručný popis aktivit navrhovaných k podpoře v roce 2021 

 

Účel A: 

 

1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12 

„Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“ 
Projekt zahrnuje každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou 

pravidelných i nepravidelných vzdělávacích aktivit – ekologických kurzů, přírodovědných 

kroužků, výukových programů, soutěží a akcí. Ve školním roce 2021/2022 se jedná např. 

již o 35. ročník prestižní vědomostní soutěže Naší přírodou, nejméně 8 dalších 

přírodovědných soutěží (Namaluj přírodu – výtvarná soutěž, Zvířata od A-Z – poznávací 

soutěž, soutěž chovatelů PET, 4 rybářské soutěže), 5 ekologických kurzů, cca 70 výukových 

ekologických programů a tematické EVVO akcí pro děti, mládež, žáky a studenty 

včetně soutěžních programů při výročních akcích (Den Země, Den stromů, Den zvířat, Den 

vody a Den dětí v přírodě). 

Požadovaná částka: 26 400,- Kč (80 % celkových nákladů; tyto nezahrnují náklady na mzdy 

a provoz zařízení). 

 

2. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24 

„Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“ 

Projekt spočívá v uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 290 žáků z 12 tříd 

školy v tvorbě powerpointových prezentací žáků s tématikou ŽP a plakátů 

k environmentálně významným dnům. Dále projekt zahrnuje účast žáků školy 

na výukových programech „Potravní vztahy v lidských sídlech“ (SVČ Atlas a BIOS 

Přerov), a výukového programu na Farmě Bezdínek u Dolní Lutyně na Karvinsku 

(návštěvnické centrum s ukázkovým skleníkem). Z vlastních zdrojů žáci dlouhodobě 

sponzorují žirafy v ZOO Zlín. 

Požadovaná částka: 26 000,- Kč (87,7 % celkových nákladů); 

 

3. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 

„Příroda a zdraví“ 
Projekt zahrnuje výuku EVVO s aktivním zapojením žáků školy (exkurze v přírodě, 

fotografování). V rámci projektu bude vytvořena sbírka minimálně 20 fotografií léčivých 

rostlin s informativními cedulemi, které budou umístěny ve vitríně školy a přístupné online 

ve fotogalerii. Bude uspořádána tradiční čtyřkolová EKO soutěž (12. ročník) i pro žáky 

Obchodní akademie Přerov s tématy Léčivé rostliny, Patogenní organismy, Ochrana zdraví, 

Aktivity pro zdraví; pro žáky 1. - 3. ročníku budou uspořádány minimálně 4 jednodenní 

exkurze se sběrem fotografií rostlin a jednodenní zájezd pro úspěšné řešitele soutěže. 

Projekt bude prezentován veřejnosti prostřednictvím tisku a kabelové televize. 

Požadovaná částka: 8 000,- Kč (80 % celkových nákladů); 

 

4. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, Havlíčkova 29 

„Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“ 

Projekt zahrnuje akce pro členy svazu, ZŠ i odborné školy a veřejnost k podpoře vztahu 

k přírodě a půdě a aktivního trávení volného času spočívající v uspořádání nejméně jedné 

přednášky na zahradnické téma, ukázce výroby dušičkové vazby s dílnou pro veřejnost, 

floristické soutěže pro střední odborné školy, soutěže Mladý pěstitel pro ZŠ, výtvarné 

soutěže na téma „Zahrada plná života“ pro žáky MŠ a ZŠ a výstavy s vernisáží. 

Požadovaná částka: 10 500,- Kč (70 % celkových nákladů); 



 

5. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

„Bylinková zahrádka“ 

Projekt zahrnuje vytvoření bylinkové zahrádky na školní zahradě za aktivní účasti dětí 

předškolního věku. Smyslem je posílení vztahu dětí k přírodě a rozvoj smyslových pocitů, 

vysvětlení významu léčivých bylin formou pozorování od zasetí až po sklizeň a praktické 

využití. Projekt zahrnuje realizaci zkušebního kopacího záhonu pro děti, výukového 

programu a vytvoření tří typů pracovních listů pro 60 dětí a výrobu vonných pytlíčků. 

Požadovaná částka: 25 230,- Kč (87 % celkových nákladů); 

 

 

Účel B: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7 

„Ekoporadna ORNIS“ 
Aktivita spočívá v zajištění celoročního provozu ekoporadny a osvětové činnosti s osobní 

dostupností pondělí až pátek od 9 do 15 hodin, dále v uspořádání 2 osvětových akcí celostátního 

charakteru (Den stromů, Víkend otevřených zahrad), 10 akcí s tematikou EVVO formou dílny, 

swapu, vycházky (reálně nebo on-line), uspořádání znalostní soutěže pro žáky Mladý 

zahrádkář, výtvarné soutěže a výstavy s vernisáží. Ekoporadna je součástí sítě ekoporaden 

registrovaných na MŽP a spolupracuje s dalšími, zejména z Olomouckého kraje. Dotazy 

zodpovídá osobně, elektronicky i telefonicky nejen místním klientům, ročně cca 1000 dotazů, 

její činnost je úzce provázána s činností záchranné stanice a s muzejní prací; funguje i na 

facebooku. 

Požadovaná částka: 50 000,- Kč (30 % celkových nákladů). 

 

 

Účel C: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7 

„Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS Přerov“ 
Aktivita spočívá v zajištění komplexní péče o volně žijící handicapované živočichy, kterým 

povaha jejich zranění nebo indispozice neumožňuje přežití ve volné přírodě, s cílem navrácení 

živočicha v dobrém zdravotním stavu zpět do přírody, a dále i v dlouhodobé péči o trvale 

handicapované živočichy a poskytování kvalitních informací o účinné pomoci a ochraně 

živočichů a jejich biotopů. Záchranná stanice je v provozu celoročně, v pracovní dny od 9.00 

do 15.00 hodin, příjem živočichů probíhá v zařízení stanice nebo pracovníkem v terénu, a to 

pro ORP Přerov a Lipník n.B. Telefonická dostupnost služby je 7 dní v týdnu od 6 do 20 hodin, 

mimo tuto dobu je možné ohlásit nález živočicha formou SMS. Součástí stanice jsou voliéry 

pro trvale handicapované jedince s celoročním využitím pro environmentální výchovu a osvětu, 

jsou volně přístupné veřejnosti v otvírací době stanice. Stanice je registrovaná MŽP a je pod 

dohledem Státní veterinární správy (pravidelné kontroly zařízení). Nedílnou součástí činnosti 

je i poradenství v problematice ochrany volně žijících zvířat, nálezů opuštěného mláděte nebo 

zraněného zvířete, prevence zraňování zvířat v souvislosti s lidskou činností, ochrana biotopů, 

hnízdních lokalit apod. Výukové programy a osvětové akce jsou určeny žákům škol všech 

stupňů a široké veřejnosti. Každoročně přijímá cca 400 jedinců přes 70 druhů zvířat, převážně 

ptáků.  

Požadovaná částka: 300 000,- Kč (49 % celkových nákladů). 

 

 



Účel D: 

 

1. Predmostenzis, z.s., Žernavá 147e, Přerov-Předmostí,  

„Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický kopec“ 

Projekt má za cíl obnovu bývalých obecních sadů (tzv. Knejzlíkových) v Přerově-

Předmostí, Na Žernavé, zvýšení biologické rozmanitosti lokality a její zatraktivnění pro 

návštěvníky. V průběhu 7 let bude podpořena populace přírodně hodnotných, chráněných 

a ohrožených druhů rostlin a živočichů formou spásání, kosení, redukcí náletových a 

nepůvodních dřevin na celkové ploše 22 ha (ve výpůjčce od města a Cementu Hranice). V r. 

2021 bude realizována na jednotlivých dílčích plochách jednorázová oplůtková pastva 

smíšeného stáda v kombinaci se sečením daných ploch, vyřezávání náletových dřevin 

vyšších jak 1 m, odstranění výmladků dřevin křovinořezem, likvidace invazivních druhů 

dřevin, zejména trnovníku akátu, řez ovocných dřevin a následná péče o mladé ovocné 

stromky spočívající v naroubování, zastřižení větví a úpravě ochrany proti okusu. 

Požadovaná částka: 350 000,- Kč (15 % celkových ročních nákladů). 

 

2. Naše společná krajina,  

„Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-hvězdárna, 3. etapa“ 
Projekt má za cíl zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny založením krajinného prvku 

v místě lokálního biokoridoru LBK 4 na pozemku p.č. 5701/16, k.ú. Přerov, spočívající 

v založení pestrého keřového remízu s malým zastoupením stromů a s doprovodnými 

travino-bylinnými společenstvy. Část dřevin byla již vysazena v letech 2019 a 2020. 

Krajinný prvek je rozdělen do severní a jižní oplocenky, dosazovány jsou keře z regionu – 

kalina obecná, ptačí zob, trnka obecná, hloh jednosemenný, růže šípková, pámelník bílý a 

brslen evropský. V r. 2021 realizace projektu pokračuje v údržbě oplocenek, sečení travního 

porostu, podpoře opylovačů, údržbě výsadeb a monitoringu náletů na ploše 0,55 ha (celková 

plocha zájmového území je 0,75 ha). Součástí je i zapojení členů spolku do komunitních 

akcí při úklidu v oplocenkách a výrobě hmyzích domečků a do osvěty a propagace formou 

článků na webu Koroptvicky.cz a informačních cedulek na oplocenkách. Pozemek je na 10 

let (do r. 2028) ve výpůjčce od města, po tuto dobu bude probíhat celý projekt. V dalších 

letech je plánováno kosení, ošetřování a opravná dosadba keřů a předání pozemku zpět 

městu. Rámcové celkové náklady 2019 – 2028 činí cca 1,23 mil. Kč. 

Požadovaná částka: 34 000,- Kč (50 % celkových ročních nákladů). 


