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Výsadba zeleně podél cyklostezek v ČR

Projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR

Cílem projektu je přispět a dále prohloubit podporu výsadby stromů
podél cyklostezek a cyklotras a tím propojit environmentálně šetrnou
dopravu a zlepšit krajinný ráz i životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 150 000,- Kč
(financováno ze 100 %)

Doba realizace 1 / 2010 - 12 / 2011

Popis projektu

Projekt podpořil uhlíkovou neutralitu mezinárodního workshopu „Safe and
healthy walking and cycling in urban areas“, který se uskutečnil ve dnech
23. až 25. září 2009, v Průhonicích u Prahy, pod záštitou MŽP, MD, MMR
a MZd. Dalším cílem projektu je zvýšení podpory výstavby cyklostezek
a cyklotras, kde bude možné demonstrovat propojení environmentálně
šetrné dopravy a zlepšení krajinného rázu a tím i zlepšení životního prostředí.
Smyslem projektu není jen samotná výsadba stromů, ale především
upozornění na multiplikační efekty. Důvodem je podpořit myšlenku vzniku
a obnovy přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, která umožní existenci
ostrůvků relativně nenarušené přírody v sídlech, jako doplňku umělého
sídelního prostředí. Současně je cílem zaměřit podporu k obnově a rozvoji
funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života člověka v krajině.
Žadatelem dotace, koordinátorem projektu a organizací odpovědnou za
výběr lokalit pro výsadbu stromů je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Na území ČR byly v jednotlivých krajích vybrány lokality pro realizaci projektu jedná se o následující: Středočeský kraj - Rakovník, Jihočeský kraj - Písek, Plzeňský
kraj - Plzeň, Karlovarský kraj - Kynšperk, Ústecký kraj - Libochovany, Liberecký
kraj - Liberec, Královohradecký kraj - Kostelec nad Orlicí, Pardubický kraj Pardubice, Vysočina - Jihlava, Jihomoravský kraj - Židlochovice, Olomoucký kraj Smržice, Zlínský kraj - Uherské Hradiště, Moravskoslezský kraj - Opava–Vávrovice.
Výsadba a prvotní ošetření stromů bylo
realizováno ve spolupráci se zástupci
jednotlivých krajských a městských úřadů.
Ošetřování stromů bude v probíhat v režii
obcí i po následující minimálně 5leté období.
Ekologickým přínosem akce byla samotná
výsadba 330 ks vzrostlých stromů na
výše uvedených 13 lokalitách v celé ČR.
Bližší informace o projektu získáte na kontaktní adrese jiri.jedlicka@cdv.cz

