
 

Závěrečná zpráva 
 

 

Projekt „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje 

prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“  pro program 

Milion ovocných stromů pro jižní Moravu na Tišnovsku 
 

Realizované výstupy realizace v MAS: 

 Jednání MAS (s prezenční listinou), kde se představil projekt s metodikou, 

 1 cílený workshop při výsadbě s p. Bočkem 3.4.2016 

 1 výsadbová akce – MAS vysadila 30 jabloní 3.4.2016 

 tematický zásobník výsadeb viz níže 

 MAS udělala propagační kampaň projektu a webu (odkaz na svých stránkách) 

 MAS se zúčastnila na 6 seminářích k OP pořádaných krajskou sítí MAS 

 MAS vypracovala krátkou souhrnnou zprávu s fotodokumentací 

 

 

Realizace 

V rámci akce proběhlo úvodní jednání k projektu a byly poskytnuty obecně vzdělávací informace pro 

členy MAS na jednání valné hromady MAS dne 9.2.2016 (prezenční listina na webu) i na setkání 

programového výboru MAS 23.2.2016, 29.3.2016, 2.5.2016 a 6.6.2016. Projekt byl publikován na 

http://www.masbranavysociny.cz/milion-ovocnych-stromua-pro-jmk). 
 

Z jednání vznikl zásobník projektů, který bude doplňován a aktualizován.  

 

Zásobník projektů na území MAS Brána Vysočiny 

 

Financování – dotace JMK, podáme i žádost na OP ŽP za MAS. 

 

Obec Místo realizace, p.č.  Typ výsadeb - počet stromů Financování 

Tišnov kolem cyklostezky 

Tišnov – Železné, 

v délce 390 m 

20 Jabloně  ve 2 etapách – 20 stromů JMK, OP ŽP - 

MAS 

Tišnov ulice Na Nové (pozemky 

jsou firmy ČEPS – 

vlečka k Čebínu): místo 

v délce 240 m 

Třešňová alej – 20 stromů JMK, OP ŽP - 

MAS 

Tišnov na Stanoviskách (podél 

cesty, parcela č. 476/1; 

487/1): 

Vysokokmenné třešně – 15 

stromů 

JMK, OP ŽP - 

MAS 

 

Heroltice 

podél cesty k chatám, 

parcela č. 778/1, místo 

v délce 270 m 

Švestková alej – 30 stromů JMK, OP ŽP - 

MAS 

Tišnov Trnec (bývalý 

vodárenský objekt): příp. 

využití i jako pastvina 

pro ovce 

Švestkový sad – 60 stromů JMK, OP ŽP - 

MAS 

Borovník 146/1, 146/2, 148/3, 

151/1, 904, 896/1 

 

Muchovník 7ks, jabloň 2ks, 

višeň 4 ks, jabloň 2 ks - 15 

stromů 

JMK, OP ŽP - 

MAS 

Deblín Lokalita I.:  

1074 / výměra  5 310 m2 

2312 / výměra 591 m2

  

Celkem se jedná o 18 834 m2 

plochy a asi 200 ovocných 

stromů (slivoně, hrušky) 

 

JMK, OP ŽP - 

MAS 

http://www.masbranavysociny.cz/milion-ovocnych-stromua-pro-jmk


 

Lokalita II.:    

2386 / výměra 7 704 m2 

2384 / výměra 1 051 m2 

2379 / výměra 3 478 m2 

2380 / výměra 700 m2 

 

Deblín U ovčárny Parcela 

1838/1. 

15 stromů - Třešně, jabloně 

hrušky višně 

JMK, OP ŽP - 

MAS 

Celkem 7 projektů Cca 375 stromů vč. 3 leté 

údržby 

 

   

 

V neděli 3. 4. 2016 MAS Brána Vysočiny uspořádala akci s názvem Zasaď strom, která proběhla v 

rámci programu Milión ovocných stromů, metodicky podpořeného z JMK. Sadili jsme ovocnou alej na 

cyklostezce Tišnov – Železné. 

Spolu s veřejností a odborníky na výsadbu jsme zasadili 20 jabloní. Každý z 20 stromů si našel svého 

patrona.  Vysazeny byly tyto odrůdy jabloní – Strýmka, Hvězdnatá Reneta, Ontario, Knížecí zelené a 

Řehtáč soudkový. 

 

 

 
 

Rovněž jsme strávili příjemné odpoledne během doprovodného programu pro rodiny s dětmi, které si 

mohly projít stanoviště s úkoly, posadit se do velkého traktoru, něco vyrobit, vyzkoušet lukostřelbu a 

žonglování.  

 



 

 
 

 

Součástí akce byl také workshop (prezenční listina na webu) , vedený Ing. Stanislavem Bočkem z 

Mendelovy univerzity v Brně, o výsadbě a následné péči o mladé stromky. Na akci se podíleli Charita 

Tišnov - Klub Čas, SŠ a ZŠ Tišnov, škola ZaHRAda, spolek Odyssea Tišnov, spolek Za sebevědomé 

Tišnovsko, ZŠ 28. října Tišnov a Lesní rodinný klub na Tišnovsku i město Tišnov.  

 
 
 

Součástí uvedené akce bylo předání po jedné jabloni do členských obcí MAS Brána Vysočiny, a tím 

jejich symbolické propojení s Tišnovem. Z výsadby v členských obcích vznikl newsletter (v příloze). 

Fotografie z akcí jsou zveřejněny na webu MAS Brána Vysočiny. 



 

 

 

Publicita akce 

 

Odkaz na webových stránkách MAS - http://www.masbranavysociny.cz/milion-ovocnych-stromua-

pro-jmk  

Infocentrum - pozvánka na akci 

http://www.tisnov.info/modules.php?name=News&file=article&sid=12376  

Tišnovské noviny - březen 2016 – plakát na akci  

http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2016/tn1604_kam.pdf s 16 

Tišnovské noviny - květen 2016 - poděkování 

http://tisnovskenoviny.cz/2016/05/03/podekovani-5/ 

http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2016/tn1605.pdf s. 24 

Týdeník Tišnovské televize - 7. 4. 2016: (Zasaď strom - akce MAS Brána Vysočiny, 0:40 – 3:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=uxMFLjsHkVU&feature=youtu.be  

 

MAS Brána Vysočiny se aktivně zúčastnila proběhlých seminářů. 

 

 

 

Zpracovala: PhDr. Libuše Beranová, MAS Brána Vysočiny 
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