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     Základní informace o projektu 

 
 
 
 
 
 
Cíl: Naplňování závazků vyplývajících z členství ČR v mezinárodních úmluvách v ochraně 
přírody (Ramsarská úmluva o mokřadech, Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů, 
AEWA – ochrana stěhovavých vodních ptáků) 
 
Doba realizace: 5. srpna 2014 – 30. dubna 2016 - prodlouženo do 30. dubna 2017 
 
Celkový rozpočet projektu: 27 771 991,-Kč (1mil EUR) 
•  Dotace projektu z EHP (EEA grant) 80%: 22 217 592,-Kč  
•  Spolufinancování ČR (MŽP) 20%: 5 554 399,-Kč 
 
Koordinace: MŽP 
  
 

Björdalen, Svalbard 



Partneři projektu 

 Ministerstvo životního prostředí 
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
 Beleco 
 Česká společnost ornitologická  
 Enki, o.p.s 
 Norwegian Environment Agency  
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
 Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity 

 
Písečné duny na pobřeží 
Barentsova moře 



     
Aktivity projektu 

Krušnohorská rašeliniště 



• Aktivita č. 1 - Stav mokřadů a jejich biodiverzity 
 

•   Aktivita č. 2 - Vyhodnocení interakcí 
 
•   Aktivita č. 3 - Osvěta 
 
•   Aktivita č. 4 - Studijní cesty 
 
•   Aktivita č. 5  - Řízení projektu 
 



 
Stav mokřadů a jejich biodiverzity 

 

 
 

• Vyhodnocení stavu biodiverzity mokřadů (Beleco) 

• Vyhodnocení stavu a trendů vybraných druhů vodních ptáků (ČSO) 

• Vyhodnocení současného ekologického  stavu mokřadů mez. významu (Beleco) 

• Vyhodnocení stavu a trendů v rozloze a kvalitě mokřadů (AOPK ČR)  

• Vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů ve vybraných 

mokřadech mezinárodního významu (AOPK ČR) 



 
Vyhodnocení interakcí 

 
Vyhodnocení interakce mokřadů a zemědělství (JČU, VÚRV) 
Vyhodnocení interakce mokřadů a průmyslové těžby (ENKI) 
Vyhodnocení interakce mokřadů a klimatické změny (ENKI) 

Prameniště, Svalbard 



 
Osvěta 

 • Odborná kniha o mokřadech 

• Audiovizuální díla/filmy o mokřadech (1+14) 

• Vzdělávací a informační materiály pro školy, učitele a 

veřejnost (mobilní aplikace o RS, výukové prezentace o 

mokřadech pro výuku na ZŠ a SŠ, kniha Pletení z orobince, 

záložky s tématikou vodních ptáků, soubor doporučení k 

udržitelnému hospodaření na rybnících, které jsou součástí 

RS) 

• Fotografická publikace o mokřadech mezinárodního 

významu 

• Konference Mokřady v zemědělských krajinách v Evropě 

• Závěrečná konference 
Na hrázi Rožmberka 



 
Studijní cesty 

 
Studijní cesta do Norska (péče o 
mokřady, systém výchovy a 
vzdělávání o mokřadech, jejich 
významu a fungování) 9/2015 

 

Studijní cesta do ČR pro norské 
partnery (Revitalizace a obnova 
mokřadů) 10/2014 
 



 
Řízení projektu 

 

 
 
 
 

Koordinátorka projektu 
Administrátorka projektu 
Manažerka finančních záležitostí  
Řídicí výbor (13. zasedání, 4 z nich bilaterální) 



Kurz polární ekologie a výzkumu polárních mokřadů  
na Špicberkách   

projekt podpořený z fondu bilaterální spolupráce 



     
Výstupy projektu 



 
 

 
 

• Vyhodnocení stavu biodiverzity mokřadů   

• Vyhodnocení stavu a trendů vybraných druhů vodních ptáků  

• Vyhodnocení současného ekologického stavu mokřadů mez. významu  

• Vyhodnocení stavu a trendů v rozloze a kvalitě mokřadů (databáze mokřadů)  

• Vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů ve vybraných 

mokřadech mezinárodního významu  

• Vyhodnocení interakcí  

Rašeliniště Faerdesmyra, 
severní Norsko 



www 

Databáze mokřadů 
https://mokřady.ochranaprirody.cz 



 
Osvěta 

 
• 14  spotů k mokřadům 

mez. významu 

• 1 AVD o mokřadech 

• Výukové materiály 

• Publikace (odborná 
kniha o mokřadech, 
brožura o RS,..) 

• Magnetické záložky 

• Mezinárodní konference 



Osvěta, publicita 

•speciální číslo časopisu ČSO 

Ptačí svět 3/2015 

•magnetické záložky s 

motivy vodních ptáků 



 
Výukové prezentace o mokřadech pro podporu výuky 

přírodopisu na základních školách 

 



Pracovní listy, metodické pokyny pro učitele 



 
Výukové prezentace o mokřadech pro podporu výuky 

biologie na středních školách 

 

www.pdpmokrady.cz 

Výstupy projektu 



    Č-A brožura o mokřadech mezinárodního významu 



Přínosy projektu aneb 

VIVAT EEA FUNDS! 
 

• Uskutečnění aktivit, na které nejsou 
národní finanční mechanismy   

• Zjištění ekologického stavu mokřadů a 
jejich biodiverzity 

• Naplnění několika zásadních usnesení 
Ramsarské úmluvy, CMS, AEWA 

• Získání mnoha osvětových materiálů k 
posílení povědomí o mokřadech a jejich 
významu a funkci v krajině  

• Databáze mokřadů 
• Rozvoj spolupráce ČR - Norsko 
• Sdílení zkušeností s revitalizacemi 

mokřadů a managementem mokřadů 
• Koordinace přímo na MŽP je možná a 

přínosná  



     

Čas 

Dlouhé schvalování monitorovacích zpráv – partnerům nebylo možné 
vyplatit finanční prostředky (úvěry, nevyplácení mezd) 

Změny metodických pokynů v průběhu řešení projektu 

Prodloužení projektu 

Kontroly v průběhu řešení projektu 

Každý krok musel být schvalován zprostředkovatelem tj. MF (CEDR) 

Omezené pravomoci koordinátorky, ale současně spousta odpovědnosti a 
práce (Ferda Mravenec – práce všeho druhu) 

Podíl dvou sekcí na řešení projektu (8 podpisů!!)  

Dvoje pravidla (Metodiky projektu x pravidla na MŽP) 

Nezkušenost (našich kolegů ) s projekty  

Zdlouhavá řízení (Veřejné zakázky – kdo vymyslel ten zákon?? (obrovské 
nároky na čas, energii a nervy) 

 

Překážky, problémy aneb je těžké si zachovat za všech 
okolností chladnou hlavu  



     

• Naplňování závazků plynoucích z Ramsarské úmluvy, CMS, AEWA, 
MoU o ochraně dravců a sov  

• Téma: mokřady, migrující ptáci, klimatická změna 

    Nové programové období  = nový předem definovaný projekt  
 

Co dále? 

  




