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Kraje Počet podpořených 
projektů

Celková částka

Jihomoravský 3 189 497

Jihočeský 2 110 232

Středočeský 5 519 589

Olomoucký 0 0

Praha 0 0

Zlínský 0 0

Královéhradecký 0 0

Moravskoslezský 2 226 310

Plzeňský 2 74 714

Ústecký 1 139 250

Liberecký 3 133 064

Vysočina 1 27 376

Celkem 19 1 420 032 Kč

Zelené oázy 2019



Projekt Příjemce 
grantu

Anotace (z projektové žádosti) Obec Kraj Schválený 
grant

Zelené cesty k lidem Obec Vesce Obnova ovocných alejí spojující vesnice přispívá nejen k lepšímu vzhledu krajiny kolem nás, ale 
zároveň vytváří příjemné prostředí pro chodce a cyklisty, kteří tyto, nepříliš automobilově vytížené 
komunikace, rádi využívají.

Vesce Jihočeský 38 240 Kč

Mařížský park — cesta, stromy 
a voda

Mařížský park, z. s. Prosvětlíme „Nivu v Maříži“, která navazuje na Mařížský park, a vysadíme stromy u cesty 
do Maříže. Ta vede k parku a je součástí cyklostezky Greenway Praha–Vídeň. Pokácíme, ale 
i vysadíme stromy. Ze dřeva stromů, které bude nezbytné pokácet, vytvoříme nový mobiliář 
parku — schody ze dřeva připomínající vstup do zámku. Konkrétními opatřeními přispějeme 
k záchraně druhové rozmanitosti krajiny Slavonicka. Realizovanými opatřeními inspirujeme 
návštěvníky parku k propojování zelených oáz v obcích a zelených ostrovů v krajině, tak aby ke 
krásným místům nás vedly i krásné cesty.

Slavonice Jihočeský 139 250 Kč

Jabloňová zahrada muzea Kořenec Obec Kořenec Zahrada muzea je nyní jen málo využívaný volně přístupný zatravněný prostor s vlastním pra-
menem. Díky projektu se do zahrady vrátí  ovocné stromy (staré odrůdy jabloní), vznikne vodní 
plocha a na ni navázaný dešťový záhon. Zahrada bude lákat k návštěvě zelenými herními prvky, 
užitnými zákoutími (např. herním stolem), relaxačním zákoutím, drobnými prvky pro divoké 
živočichy i uměleckými výtvory. Zahrada se tak stane z místa, které leží ladem, vlídným a přírod-
ně pestrým prostorem pro setkávání i individuální odpočinek, místem pro programy s dětmi 
a útočištěm pro návštěvníky muzea.

Kořenec Jihomoravský 50 650 Kč

Živá škola Velenov Obec Velenov Záměrem obce Velenov a ZŠ Naše škola Velenov je vytvořit  přírodní vzdělávací prostor. Škola 
byla v obci zbudována (znovuobnovena) v roce 2017 a nemá  žádný školní pozemek. škola ve 
spolupráci s rodiči, obyvateli obce a SDH nechá vyrůst malou přírodní učebnu těsně u školy 
a školní zahradu nedaleko. Živá škola pro nás znamená čtyři roviny — oživující dosud nehostin-
ná prostor, přírodě blízká s respektem ke krajině,  pro (udržitelný) život — už samo plánování, 
budování a údržba jsou vnímány jako proces učení pro praktický život, zprostředkovávající 
skutečné učivo ve skutečném světě

Velenov Jihomoravský 60 000 Kč

Otevřená přírodní zahrada 
Moravánek

Obec Moravany Otevřená přírodní zahrada Moravánek bude veřejně přístupnou školní zahradou, která bude 
sloužit nejen k výuce a zapojení dětí z místní základní a mateřské školy na péči o svůj kousek 
planety, ale i široké veřej nosti k trávení volného času posezením v příjemném a přirozeném 
prostředí zahrady. Součástí projektu je účelné hospodaření s dešťovou vodou a půdou a podpora 
komunitního života obce. Projektem dojde také k vyřešení úpravy dnešní neudržované stráně 
a problémy s opakovaným zakládáním černých skládek.

Moravany Jihomoravský 78 074 Kč

Tvorba tůní pro obojživelníky — 
Radčická ul.

Jizersko-ještědský 
horský spolek

JJHS by rád navázal na projekt tůní pro obojživelníky v Radčické ulici v Liberci, který v le-
tošním roce úspěšně realizoval, další etapou. Místo disponuje několika plochami vhodnými 
pro vytvoření tůní zadržující především dešťové srážky. Tímto opatřením se nejen vytvoří 
prostor, kde může srážková voda přirozeně zasakovat, ale podpoří se také místní populace 
obojživelníků a dalších na vodu vázaných organismů. Ačkoliv se vše nachází v blízkosti jedno-
ho z největších libereckých sídlišť, lokalita se může stát cennou plochou pro rozvoj populací 
ohrožených živočichů.

Liberec Liberecký 43 630 Kč



Obnovení zahrady sociálně 
terapeutického centra Tábor

Centrum Tábor, z.s. Zahrada sociálně terapeutického centra Tábor nacházející se ve středu obce slouží již dvacet let 
více účelům: sociální, kulturní, terapeutický, vzdělávací. Zahrada pomohla již mnohým lidem 
v krizi, našlo v ní účtočiště spoustu dětí, vedla je k přírodě v rámci výuky, poskytla kulturní vyžití 
(divadla) celé obci a poskytla prostor pro setkávání sousedů. Nyní na oplátku potřebuje důklad-
ně opečovat ona, aby mohla i nadále sloužit svému účelu a nově se zde mohla začít provozovat 
pracovní rehabilitace.

Nová Ves nad 
Popelkou

Liberecký 34 964 Kč

Přírodní zahrada v centru obce 100 chutí, zapsaný 
ústav

Lesní školka Přírodní klub Mraveniště již pět let funguje v obci Kryštofovo Údolí. Přetvořením 
stávající zahrady na přírodní zahradu v centru obce chceme především pro děti vytvořit bez-
pečné a inspirativní místo, které zůstane otevřené a přístupné veřejnosti. Chceme tímto obohatit 
obec o další místo k setkávání a pro intimnější kulturní aktivity. Zahrada se stane také veřejným 
prostorem s naučnou a tradičně venkovskou tématikou.

Kryštofovo Údolí Liberecký 139 869 Kč

Živá zahrada — překvapení, hra 
a objevování

Spolek Lesní klub 
Zvonek

Projekt, o jehož podporu žádáme, má za cíl realizovat přírodní zahradu v Dětském lesním klubu 
Zvonek. Za hrada se od našeho příchodu na místo stále mění. A kdo je to, My? Pedagogové, děti 
a jejich rodiny a každý, koho zajímá, co se u nás děje. Naši zahradu vnímáme jako obraz samot-
ného života. Budou v ní zastoupeny všechny živly. Divoké části i části, které zkultivujeme. Je pro 
nás zdrojem jídla i prostorem pro fantazijní hry, konají se na ní slavnosti, dělíme se o ni s jinými 
živočichy. Víme, že tvorba přírodní zahrady vyžaduje mnoho času, pozorování, učení se. A to vše 
chceme dělat společně.

Raduň Moravsko-
slezský

86 310 Kč

Zastavme se na chvíli... Základní škola 
Paskov, okres 
Frýdek-Místek, 
příspěvková 
organizace

Obnovení školní zahrady, vytvoření zázemí pro venkovní výuku a pro aktivní odpočinek 
o přestávkách a v době činnosti školní družiny.

Paskov Moravsko-
slezský

87 320 Kč

Alej poběžovických hasičů Město Poběžovice Alej bude tvořena díky členitosti terénu a podzemnímu vedení plynu ze tří částí. Jedna hlavní 
alej a dvě doplňkové. Celkově bude zajištěna v této lokalitě doba květu cca 5 měsíců díky složení 
navržených dřevin. Jedná se o část polní cesty mezi Poběžovicemi a Zámělíčí, která je v současné 
době již průchozí. Výsadbu a následnou péči zajistí služby města ve spolupráci s SDH Poběžovice.

Poběžovice Plzeňský 73 183 Kč

V květnu v květu TOPLAND BRD o. s. „Hele sousedko, tady ten trávník taky nevzešel!“ „No, ale dole u mostu to kvete, co!“ Pro-
jekt V květnu v květu se zrodil z pouličních sousedských rozhovorů. Po rekonstrukci Re-
publikánské ulice se místní konečně dočkali chodníku, ale zbylo jen málo místa pro zeleň. 
V malých  ostrůvcích mezi dlažbou parkovacích stání se nasetému trávníku nedaří. Naopak 
trvalkami osázené plochy za mostem prosperují a budí zájem veřejnosti. V rámci projektu spolu 
s obyvateli přeměníme mrtvé trávníčky na pestré záhony, které lákají hmyz i lidské oko, dobře 
zasakují vodu a nevyžadují mnoho údržby.

Spálené Poříčí Plzeňský 66 602 Kč

Příští stanice, MŠ Mnichovice — 
místo pro hru, učení a setkávání

Mateřská škola, 
Mnichovice okres 
Praha-východ

Přírodní zahrada mateřské školy více využije svůj potenciál a ještě více bude součástí života 
školy — budeme blíže přírodě. Vytvoříme podmínky pro celoroční kvalitní environmentální, 
ekologickou a polytechnickou výchovu a vzdělávání — venku v zahradě. Vytvoříme inspirativní, 
podnětné prostředí pro řízené i neřízené činnosti, místo pro hru, učení, odpočinek, vycházející 
z požadavků uživatelů: dětí, učitelů, rodičů, subjektů a také z principů programu „Učíme se ven-
ku“ a „Přínosné riziko při hře a učení“. Velký důraz je kladen na funkčnost a udržitelnost celé 
zahrady, na participaci a komunitní život.

Mnichovice Středočeský 140 000 Kč



Živý dvorek Montessori 
mateřská škola 
a klub Kladno, z. s.

Projektem oživení dvorku, který je zatím betonovou za hradou,  chceme vytvořit malou městskou 
oázu pro děti  a jejich rodiče. Vytvoříme prostor, který bude členěný dřevěnými vyššími záhony, 
které výškově prostor rozdělí a zadrží pískovou plochu. Udrží i hmotu zeminy, do které vysadíme 
višeň, rybíz a jednu jabloň. Také zastíníme prostor malou pergolou, po které se popne vinná ráva, 
růže a kiwi. V parných dnech poslouží k osvěžení malá nádrž na vodu. Vznikne u ní blátiště a 
hlavně prostor pro posezení a sdílení. Besedy a přednášky se budou konat nejen uvnitř, ale i ven-
ku a to je našim cílem.

Kladno Středočeský 47 450 Kč

Rajská zahrada Sbor Církve 
bratrské v Kladně

Projekt Rajská zahrady řeší prostor u komunitního centra a kostela. Prostor umožní  posezení 
a pozastavení v přírodě blízkém prostředí. Domácí dřeviny a trvalkové výsadby nabídnou své 
vůně, listy, plody i květy k potřebám komunitního centra. Plánujeme zde aktivity pro děti a so-
ciálně znevýhodněné skupiny mládeže, také pracujeme se seniory a zahrada jim bude uzpůsobe-
na. Zahrada tak jako v biblickém ráji bude mít ovocné stromy, vodní prvek a místo pro odpočinek 
i hru. V průmyslovém Kladně bude zahrada malým ostrovem poznávání, vůní, barev a znovuob-
jevení významu vody.

Kladno Středočeský 139 300 Kč

Zahrada všech generací Family and Job z. s. Zahrada všech generací představuje myšlenku využití potenciálu malé zahrady u domu v centru 
průmyslové části města. Chceme využít ekologický potenciál starých stromů a vytvořit zahradu, 
která bude nabízet možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s přírodními prvky a bude 
prostorem pro setkávání více generací. Bude se tu prolínat ekovýchova a komunitní mezige-
nerační setkávání v přírodě. Vznikne venkovní výukový a pobytový prostor pro environmentální 
výchovu dětí v jesličkách i školce. Chceme vytvořit v rušném místě prostor, který bude oázou 
klidu i plný přírodních překvapení.

Kolín Středočeský 93 100 Kč

Tvořím své okolí Cesta integrace, 
o. p. s.

Děti a mladiství, kteří navštěvují nízkoprahový klub v Říčanech, dostanou možnost upravit si 
okolí klubu. Naučí se tím respektu k místům, kde se pohybují a tráví svůj volný čas. Zároveň 
budou mít možnost zapojit se do komunitního dění a být vnímáni i jinak než jako problémová 
mládež. Projektem chceme děti učit lásce k přírodě, ukázat různé metody recyklace vody, orga-
nických zbytků a vést je k udržitelnému rozvoji. 
Prostory klubu Cesta využíváme i na výuku dopravní výchovy, projekt bude mít pozitivní dopad 
i na všechny žáky, kteří projdou dopravní výchovou, ročně jich je kolem 1400.

Říčany Středočeský 47 150 Kč

Zvelebení komunitní Sokolí zahrady Tělocvičná jednota 
Sokol Trnovany

Na jaře 2019 chceme navázat na loňské založení komunitní zahrady při TJ Sokol Trnovany jejím 
zvelebením. Finance ze Zelených oáz bychom primárně použili na nákup nádrže na dešťovou 
vodu na 5000 litrů. Loni jsme vybudovali 19 záhonů, bylinkovou spirálu a vysadili 30 bobulovin. 
Dosud využívaný sud na vodu už nestačí a vzhledem k tomu, že prší méně často, zato vydatněji 
než dříve, potřebujeme nádrž pro větší objem zadržené vody. Peníze bychom použili také na nák-
up kameniva do prostoru mezi záhony a na nákup 20 pěstebních pytlů.

Teplice Ústecký 27 564 Kč

Zahrada u Studánky Mateřská škola 
Žďár nad Sázavou, 
příspěvková 
organizace

Projekt Zahrada u Studánky řeší revitalizaci části školní zahrady MŠ s pomocí dobrovolníků. 
Vysázením stromů, keřů a trvalek vhodných do našich podmínek se zahrada stane ucelenějším 
a přirozenějším místem podněcujícím ke hře, odpočinku, pozorování, bádání a k setkávání v pří-
jemném prostředí. Výsadba obohatí děti i ostatní uživatele zahrady o cenné zkušenosti získané 
zážitky chuťovými, zrakovými, čichovými i pracovními. V neposlední řadě tuto proměnu jistě 
uvítá i živočišná říše. Zároveň věříme, že i na kolemjdoucí bude působit estetickým dojmem.

Žďár nad Sázavou Vysočina 27 376 Kč


