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Úvod

Velice mne těší, že jste se spolu s městem Brnem rozhodli přispět k zeleněj-
šímu prostředí, ve kterém žijeme. Že nejde o nic složitého se dočtete v této 
odborné metodice, která přehledně vysvětluje pojmy dotačního programu na 
Podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně (dále také „Vnitrob-
lok!“). 
 Po jejím přečtení je zájemce schopen elektronicky na adrese brno.gran-
tys.cz podat žádost dotaci, zrealizovat a udržovat svůj projekt. Doporučuji na-
hlédnout také do manuálu systému Grantys, který vás provede celým proce-
sem podání elektronické žádosti. Tento manuál, stejně jako samotný dotační 
program „Vnitroblok“, naleznete na stránkách Oddělení motivačních progra-
mů www.ekodotace.brno.cz. 

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
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Pro koho  
je program určen?

Příjemcem dotace v tomto programu mohou být:

• Vlastníci bytových domů –  
 společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva apod. 
• Vlastníci budov veřejné vybavenosti  
 (budovy pro školství, vzdělávání, sociální nebo zdravotnickou péči)
 
Příjemcem dotace naopak nemohou být fyzické osoby, ani obchodní společ-
nosti. Budova, ke které přiléhá revitalizovaná plocha zeleně, nesmí sloužit  
k podnikání (obchodní domy, kancelářské komplexy, hotely apod.). Žadatelem 
o dotaci nemohou být městské části, ani příspěvkové organizace statutárního 
města Brna nebo městských částí.

Příjemce dotace musí projekt realizovat na pozemku (či skupině pozemků) 
přiléhajícím k bytovému domu nebo budově pro veřejnou vybavenost. Pokud 
není vlastníkem pozemku, na kterém chce projekt realizovat, musí předložit 
souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu. Příjemce dotace musí projekt 
realizovat na území statutárního města Brna.

K čemu slouží dotační program 
VNITROBLOK? 

Město Brno chce zlepšovat podmínky pro život obyvatel – vytvářet pro ně 
příjemné a zdravé prostředí, které bude odolné i vůči extrémním výkyvům 
počasí v důsledku postupující klimatické změny. Jedním ze způsobů, jak toho 
dosáhnout je podporovat rozvoj zeleně ve vnitroblocích a na dalších plochách 
přiléhajících k bytovým domům nebo budovám veřejné vybavenosti, např. 
budovám pro školství, vzdělávání, sociální nebo zdravotnickou péči. Kromě 
vnitrobloků jde především o předzahrádky a podobné plochy vhodné pro trvalé 
umístění zeleně. Tyto plochy představují významnou součást systému měst-
ské zeleně a tzv. modro-zelené infrastruktury města. 

Cílem dotačního programu VNITROBLOK je přispět k: 
• posílení ekosystémových služeb zeleně jako je zachycení prachu, 
 omezení hluku, zadržování vody, zlepšení mikroklimatu,  
 rekreační funkce, produkce drobného ovoce a zeleniny  
 nebo poskytování estetických hodnot; 
• posílení odolnosti města vůči dopadům klimatické změny, např. vlnám 
 veder, suchu nebo přívalovým dešťům, a snížení rizik pro zranitelné  
 skupiny obyvatel jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní, malé děti ad.; 
• zajištění vyššího zastoupení zeleně ve městě; 
• zachování stávajících dřevin; 
• přeměně stávajících zpevněných ploch na zasakovací povrchy;
• zlepšení hospodaření s dešťovou vodou a úsporám pitné vody; 
• podpoře pobytových funkcí vnitrobloků, vytváření sousedské  
 pospolitosti a mezigeneračního soužití;
• celkovému posílení vztahu obyvatel k zeleni ve městě.

Program proto nabízí dotaci ve výši až 250 tis. korun na konkrétní projekty  
v okolí bytových domů a budov veřejné vybavenosti
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Zachycení a hospodaření s dešťovou vodou

Pro to, aby mohla dobře růst vegetace, je základní podmínkou voda. Protože 
využívání pitné vody na zalévání je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti velmi 
problematické, projekt by měl uvažovat o využití nepitné vody – nejlépe deš-
ťové. Na podporu zachytávání dešťové vody i pro zalévání je určen dotační 
program Dešťovka i městská dotace Nachytej dešťovku. 

Zachytávání vody je nejsnadnější ze střech okolních domů. Možností je celá 
řada - od sudů pod okapem, přes IBC kontejnery a nadzemní akumulační ná-
drže až po velké podzemní nádrže. Podzemní nádrže je možné využívat celo-
ročně a vodu lépe uchovávají, jsou však finančně náročnější a zabírají prostor, 
do kterého můžete vysadit stromy. Protože jsou podzemní nádrže investičním 
nákladem a je na ně možné získat dotaci z jiných programů, v dotačním pro-
gramu VNITROBLOK podporovány nejsou. Ostatní, nadzemní řešení je mož-
né v tomto programu uplatnit.

Další možností jsou jezírka, do kterých jsou svedeny srážkové nebo přečištěné 
šedé vody. Nejvhodnější variantou jsou jezírka s dostatečně velkou břehovou 
vegetační zónou, která pomáhá vodu čistit. U jezírek je však třeba sledovat 
kvalitu vody a zamezit případnému množení komárů. 

Zasakování dešťové vody

Z přilehlých zpevněných ploch je potřeba zajistit zasakování dešťové vody. 
Nejdůležitější je umožnit odtok vody do zelených ploch, kde zasáknou plošně, 
např. přes trávník. Zvažte proto výměnu asfaltových a betonových ploch za 
propustné nebo polopropustné plochy, např. dlažbu se širokou spárou nebo 
štěrk. Zpevněné plochy jsou smysluplné pouze tam, kde je to provozně nutné. 
Pokud má zasakovací plocha zasáknout velké množství vody, je vhodné ji dopl-
nit pro případ přívalových srážek přepadem do dešťové kanalizace. 

Další možností je svést vodu do tzv. dešťového záhonu (používají se také ter-
míny svejl nebo osázený průleh, anglicky swale či rain garden). Jde o terénní 
prohlubeň, do které se shromažďuje dešťová voda ze střech i dalších ploch. 

Co je důležité  
pro kvalitní vnitroblok?

Spolupráce na návrhu řešení 

Kvalitní projekt nevzniká jen jako výčet kvalitních prvků, ale jako smysluplné 
propojení prvků do celku, který bude funkční a krásný. Bude sloužit nejen 
místním obyvatelům pro jejich rekreaci, ale poskytne přínosy městské zeleně 
i pro své blízké okolí – zlepšení mikroklimatu, zadržování a vsakování dešťové 
vody a prostor pro biodiverzitu - pro různé druhy rostlin a živočichů, opylovače 
nebo ptáky. 

Takový projekt vznikne nejlépe úzkou spoluprací uživatelů prostoru a projek-
tanta odpovídající profese (krajinářský architekt, zahradník). Na spolupráci 
vybírejte podle referencí a zkušeností daného odborníka. Při přípravě návrhu 
musíte mít od počátku jasno, komu bude projekt sloužit. Spolupráce s co nej-
více budoucími uživateli už při tvorbě návrhu zajistí lepší dohodu i spokojené 
užívání do budoucna. Řada projektantů má s participativním plánováním zku-
šenosti. Společnou dohodu bude třeba hledat nejen s ohledem na potřeby 
budoucích uživatelů, ale také s ohledem na velikost prostoru. Zejména na ma-
lém prostoru bude třeba dobře zvolit priority. Například výsadba stromů není 
možná tam, kde plánujete podzemní akumulační nádrž, ale občasné parkování 
je možné i na štěrkovém trávníku.

Návrh by měl podporovat možnost setkávání obyvatel. Ohrazení místa vyso-
kým živým plotem tedy není podporovanou aktivitou. Naopak menší skupiny 
volně rostoucích keřů poskytující benefity v podobě květů a plodů různým 
živočichům jsou programem podporovány.
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Správný výběr rostlin pro záhon je důležitý, musí zvládnout dvoudenní zamo-
kření stejně jako déle trvající sucho. Záhon umísťujeme ve vzdálenosti alespoň 
4 metry od budov tak, aby nebyly ohroženy jejich základy. Kapacita záhonu se 
vypočítává na základě ploch, ze kterých je odváděna srážková voda. I v tomto 
případě je třeba zajistit odvod nadbytečných srážek.

Ochrana stávající kvalitní zeleně

Zachování stávající zeleně a zajištění vhodné péče o ni by mělo být vždy pre-
ferovanou možností. Zhodnocení stávající zeleně je na spolupracujícím odbor-
níkovi a je základním předpokladem pro kvalitní projekt. Především vzrostlé 
stromy mají přínos nejen pro dané místo, ale i pro širší okolí a není reálné je  
v krátkém čase odpovídajícím způsobem nahradit. 

Prostor pro nové výsadby

Při výběru stromů pro novou výsadbu je nutné počítat s jejich budoucí velikos-
tí a volit druhy přiměřené řešenému prostoru (viz Tabulka - příklady velikosti 
stromů). Důležité je dobře volit odstup od budov, aby nedošlo k přílišnému 
zastínění oken. Velikost stromu závisí také na místních podmínkách, v měst-
ském prostředí je často omezena prokořenitelným prostorem, tedy prosto-
rem, který má strom k dispozici pod zemí pro růst kořenů. Z hlediska zlepšení 
klimatu ve městě je vhodnější vysadit jeden strom s potenciálně velkou koru-
nou a velkou listovou plochou než pět malokorunných stromů, které v součtu 
budou mít listovou plochu i poskytované přínosy menší. 

Příklady velikosti stromů 

Druh stromu  
(přesněji taxon)

Obvyklá výška  
stromu

Obvyklá šířka  
koruny

Platan javorolistý (Platanus x hispanica) 15–25 metrů 15–25 metrů

Ořešák královský (Juglans regia) 15–25 metrů 15–25 metrů

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 15–25 metrů 10–15 metrů

Dub letní (Quercus robur) 15 –25 metrů 10–15 metrů

Borovice černá (Pinus nigra) 15 –25 metrů 10–15 metrů

Jerlín japonský (Sophora japonica) 10–20 metrů 10–15 metrů

Javor babyka (Acer campestre) 10–20 metrů 10–15 metrů

Javor babyka ‘Elsrijk’  
(Acer campestre ‘Elsrijk’)

10–20 metrů 3–6 metrů

Hrušeň, vysokokmen (Pyrus communis) 10–20 metrů 6–10 metrů

Jabloň, polokmen (Malus sp.) 5–8 metrů 3–6 metrů

U všech výsadeb je vhodné vycházet z podmínek na konkrétním stanovišti 
zamýšleném pro výsadbu a preferovat druhy, které zvládnou růst v místních 
podmínkách bez výměny zeminy. V brněnských podmínkách lze tedy vylou-
čit všechny rostliny vyžadující kyselou půdu (rododendrony, vřesy, kanadské 
borůvky apod.) Pozor je třeba dát na rostliny, které do půdy vypouštějí látky 
potlačující růst dalších rostlin (túje, škumpy, akáty apod.).

Navržené rostliny by měly kvést postupně, tak aby poskytovaly dostatek po-
travy pro opylovače a další hmyz. Výhodou jsou i vhodně umístěné plodící 
keře, které mohou sloužit jako příjemné občerstvení pro uživatele vnitrobloku, 
jako jsou například aronie, muchovník, maliny, rybíz nebo dřín.

Různé typy stanovišť (květinový záhon, strom, keř s bobulemi) nabídnou pod-
mínky pro život drobných živočichů. I jejich přítomnost posiluje stabilitu celého 
ekosystému.
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Různé druhy trávníků pro různé účely

Trávník je pro mnohé lidi synonymem pobytu v zahradě. Nejběžnějším a nejvy-
užívanějším bývá pobytový trávník, který je pravidelně sečený a je možné na 
něm posedět nebo si něco zahrát. Vyžaduje však intenzivní údržbu a v době 
sucha i zalévání, což klade nároky na spotřebu vody, o kterou je v takovém 
období nouze. V posledních letech jsou proto stále častěji používány květnaté 
trávníky neboli louky. Oproti běžnému trávníku obsahují velké množství kve-
toucích bylin a poskytují tak potravu pro hmyz. Sečeme je zpravidla jen dva-
krát ročně, ve větší ploše lučního trávníku je možné vysekat cestičky. Porost 
lučních trávníků je pestřejší, proto dokáže udržet vodu a není třeba jej zalévat.

Prostor pro pěstování v nádobách

Tam, kde není možné pěstovat rostliny přímo v zemi, se nabízí možnost sázet 
je do květináčů, truhlíků, kontejnerů a vyvýšených záhonů. Zjednodušeně platí, 
že čím větší prostor, tím lepší. Rostliny musí mít dostatečný prostor na kořeny 
a malé nádoby rychleji vysychají. Rostliny v nádobě budou vždy závislé na vaší 
pravidelné péči (zálivka, přihnojování), proto volte tuto možnost pouze omezeně. 

Využití kompostování

Kompostování zahradního materiálu probíhá většinou bez problémů. Při 
kompostování zbytků z kuchyně je třeba dbát na to, aby do kompostu ne-
přišly zbytky vařeného jídla, masa nebo kostí a podobně. Problémům s vý-
skytem hlodavců pomůže předejít například otočný kompostér, který není 
spojený se zemí. 

Prvky podporující biodiverzitu

Hromada kamenů nebo suchých větví v málo využívaném koutě zahrady se 
může stát vítaným útočištěm pro různé živočichy, například ve stínu pro ježka 
naopak na slunci pro ještěrky. Hmyzí domeček zas může poskytnout místo 
pro hnízdo včelky samotářky, které jsou důležitými opylovači rostlin. Ptačí 
budky pomohou ptákům při hnízdění a ptačí krmítka zas v časech, kdy je ob-
tížné najít dostatek potravy. Každý živočišný druh potřebuje trochu něco jiné-

ho, informace a inspiraci najdete na webech České společnosti ornitologické 
(birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/) a Živá zahrada (birdlife.cz/zapojte-se/
pomoc-ptakum/) Českého svazu ochránců přírody.
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Na co lze žádat? 

Dotace je poskytována na projekty zvyšující množství zeleně a množství ploch 
a opatření umožňujících zasakování srážkové vody.
• Preferována jsou opatření, která přináší zvětšení listové plochy v místě 
 (např. výsadba stromů, popř. keřů či popínavé zeleně). 
• Dále pak opatření přinášející zvětšení rozlohy ploch s nezpevněným  
 povrchem (např. květinové záhony, produkční záhony, trávníky nebo 
 zatravňovací dlaždice). 
• Podporováno je též zavedení či posílení systému hospodaření se srážkovou 
 vodou směřující ke snížení spotřeby pitné vody pro zálivku. 
• Podporováno je zřizování opatření posilujících zasakování srážkové vody 
 (zasakovací průlehy, rýhy apod.). 
• Součástí projektu může být i nákup drobného mobiliáře (lavička, krmítko 
 pro ptáky, herní prvky pro děti), úprava či zbudování drobné infrastruktury 
 (např. pískoviště). Z dotace je však možné na tento typ nákladů vyčlenit 
 maximálně 10%. 
• Lze podpořit rovněž přeměnu stávajících ploch ve vnitroblocích využívaných 
 pro parkování vozidel na plochy zeleně. V případě, že se jedná o pozemky 
 evidované v katastru nemovitostí jako pozemní komunikace umístěné na 
 městském majetku, lze podpořit pouze změnu povrchu za účelem zlepšení 
 hospodaření se srážkovou vodou (podpora zasakování vody v místě 
 dopadu).

Dotace je poskytována jako neinvestiční, a nesmí tedy v uznatelných nákla-
dech zahrnovat jakékoli investiční položky. Metodická pomůcka k rozlišení 
investičních a neinvestičních nákladů je dostupná na ekodotace.brno.cz/do-
kumenty.
Uznatelnými náklady, které tvoří rozpočet projektu a mohou být hrazeny  
z dotace, jsou například:
• náklady na výsadbu stromů, keřů, či popínavých rostlin,  
 včetně přípravy terénu;

• náklady na realizaci záhonů, vč. vyvýšených; 
• náklady na realizaci travnatých ploch;
• náklady na realizaci konstrukce pro popínavou zeleň,  
 pokud není pevně spojena se zemí;
• náklady na péči o vzrostlé dřeviny;
• náklady na odstranění zpevněných povrchů;
• náklady na realizaci opatření k využívání srážkové vody,  
 s výjimkou podzemních nádrží či rozvodů;
• náklady na vypracování Projektové dokumentace  
 (z dotace mohou být hrazeny do výše maximálně 10.000 Kč);
• náklady na pořízení mobiliáře – lavičky, herní prvky, pískoviště apod.  
 (z dotace mohou být hrazeny do výše maximálně 10 % požadované částky).

Uznatelné náklady hrazené z vlastních zdrojů žadatele musí tvořit minimálně 
10 % celkových uznatelných nákladů. Mezi tyto náklady patří například:
• náklady na odstraňování dřevin;
• nákup strojů a zařízení, vč. závlahových systémů;
• náklady na vypracování Projektové dokumentace  
 (část nad rámec 10.000 Kč, které lze hradit z dotace);
• náklady na pořízení mobiliáře – lavičky, herní prvky, pískoviště apod.  
 (část nad limit 10 % z požadované dotace).

Neuznatelnými náklady jsou:
• náklady na vybudování a opravy zpevněných povrchů  
 neumožňujících zasakování srážkových vod;
• náklady na odstranění odpadů a černých skládek;
• náklady podporované v jiných dotačních programech města  
 (Zeleň střechám, Nachytej dešťovku apod.);
• investiční náklady;
• náklady nesouvisející s účelem dotačního programu. 
Maximální výše dotace, o kterou lze požádat, je 250.000 Kč. Z celkových uzna-
telných nákladů v rozpočtu projektu pak musí být minimálně 10 % pokryto  
z vlastních zdrojů žadatele či jiných zdrojů než je rozpočet statutárního měs-
ta Brna.
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Kritéria pro stanovení výsledné částky dotace:

a) velikost přínosů projektu (zvětšení listové plochy, zvětšení plochy 
 nezpevněných povrchů, odhad úspory pitné vody pro účely zálivky,  
 zvýšení estetické hodnoty území, skupina lidí, kteří budou moci  
 revitalizované území bez omezení využívat);
b) přínos pro řešení zranitelného území (hustě zastavěné území, plochy 
 zatížené tepelným ostrovem); 
c) velikost vlastního podílu žadatele na celkových nákladech projektu;
d) výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města Brna  
 na dotační program.

Jak požádat o dotaci? 

Žádost se podává elektronicky ve formuláři na brno.grantys.cz a v souladu 
se Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro 
vyhlášené programy a tímto dotačním programem. Všechny dokumenty jsou 
dostupné na ekodotace.brno.cz/dokumenty.

Přehled termínů pro podávání žádostí a realizaci projektů

Termín vyvěšení podmínek  
dotačního programu na úřední desce

15. 8. běžného roku

Termín pro podání žádosti 15. 9.–31. 10. běžného roku

Rozhodnutí o výběru žádosti Do konce března roku následujícího 
po podání žádosti

Schválení a podpis smlouvy Do konce března roku následujícího 
po podání žádosti

Realizace projektu leden–prosinec roku následujícího 
po podání žádosti

Podání závěrečného vyúčtování 31. 1. roku následujícího po realizaci 
projektu

Zaslání fotografie aktuálního stavu 
území

31. 5. roku následujícího po realizaci 
projektu

K vyplněné žádosti je třeba přiložit Projektovou dokumentaci (skládající se  
z Technické zprávy a Výkresové části), kterou zpracovala osoba s relevantním 
profesním oprávněním, např. z oboru zahradnictví, zahradní a krajinářská tvor-
ba či architektura. Vytvoření projektové dokumentace je uznatelným nákla-
dem, částku do výše maximálně 10.000 Kč můžete uplatnit v rámci požadavku 
na dotaci, případný vyšší náklad pak můžete zahrnout do části rozpočtu hraze-
né z vlastních prostředků. Podrobnější instrukce k povinným přílohám najdete 
přímo ve znění dotačního programu https://ekodotace.brno.cz/dokumenty/.
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Jak kvalitní vnitroblok  
zrealizovat?

Základem je projekt připravený od odborníka. Už když projekt vzniká, je dobré 
si rozmyslet, jaké práce zvládnete udělat sami, například ve spolupráci s ostat-
ními uživateli a na jaké si raději někoho najmete. V druhém případě je třeba  
s dostatečným předstihem zajistit firmu nebo odborníka, který práce provede. 
Dejte si pozor – v posledních letech bývají firmy i řemeslníci poměrně vytížení 
a nebývá snadné je objednat ani s půlročním předstihem. O postupu prací se 
poraďte s vybraným odborníkem. 

Pro práci se dřevinami od výsadby, přes péči, po kácení jsou zpracovány od-
borné arboristické standardy, ke stažení na webu Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Doporučujeme vždy podle nich postupovat, resp. vyžadovat tento 
postup po realizační firmě. 

Běžný postup při realizaci projektu:

1) Odstranění stávající vegetace a kácení stromů
Nejprve vždy zvažte variantu ponechání stávajících stromů i dalších dřevin na 
pozemku a jejich zahrnutí do projektu. Pokud je to však skutečně nezbytné, 
pak je první na řadě odstranění vegetace a kácení stromů. Je nutné splnit 
následující podmínky. U neovocných stromů, které mají průměr větší než  
80 cm ve 130 cm nad zemí a porostů keřů přesahujících 40 m2 je možné 
kácení jen na povolení, které vydává místně příslušný orgán ochrany přírody. 
Termín kácení je mimo vegetační období od 1. 11. do 31. 3. Proto je třeba jej 
zajistit ještě před začátkem projektu. 

2) Zemní práce, vedení sítí pod zemí, instalace technických prvků
Veškeré potřebné zemní práce, výkopy, přeložky vedení sítí apod. je třeba 
udělat hned na začátku a pak se k nim již nevracet. V případě, že na místě 

máte strom, který chcete zachovat, je třeba postupovat velmi opatrně v jeho 
kořenovém prostoru. Určitě je v takovém případě nutné citlivé ruční kopání, 
aby nedošlo k přerušení kořenů. Důležité je též průběžné vlhčení stávajících 
kořenů. Odhalené kořeny přikryjte vlhkým hadrem a výkop, co nejdříve opět 
zahrňte zeminou. I na takovéto práce je vhodné poptat specialistu na ošetřo-
vání stromů – arboristu. Následuje určení konečných výšek a modelace teré-
nů. Současně nebo následně probíhá také instalace technických prvků jako 
jsou dřevěné terasy, pergoly, vysoké záhony apod.

3) Realizace zpevněných i nezpevněných povrchů
Poté následuje rozvoz štěrku, případně dalších materiálů potřebných pro re-
alizaci nezpevněných i zpevněných povrchů a pokládka dlažby, nebo šlapáku 
podle projektu.

4) Trávníky
Než se pustíme, do trávníku musíme zvážit několik věcí. Nejdříve se musíme 
rozhodnout, jestli půjde o trávník z výsevu nebo položením travního kober-
ce. Trávník z výsevu je levnější, ale potřebuje několik týdnů, než vzejde, a na 
plochu se tak nesmí vstupovat, což někde není možné zajistit. Pozor platí to  
i v případě štěrkového trávníku a také výběr vhodného travního semena, např. 
hřišťová travní směs vyžaduje velmi časté sekání. Trávník vzniklý položením 
travních koberců je možné používat již za pár dní po položení, ale zase je vý-
razně nákladnější (existují už i luční travní koberce). Před realizací obou je třeba 
připravit terén a navézt vhodný substrát. 

5) Výsadba rostlin
Výsadba rostlin přichází vždy až na závěr: kontejnerované lze vysadit kdykoliv 
během roku, vyhněte se ovšem horkému létu. Prostokořenné a balové saze-
nice (dřeviny) sázejte od října až do zámrazu. Pokud se do výsadby sazenic 
např. ovocných stromů pustíte sami, pak se podívejte do publikace Jak se 
sází strom. Výsadby je vhodné zamulčovat. Mulč chrání půdu před odparem 
vody a zároveň výrazně zmírňuje růst plevelů. Už v projektu od odborníka bys-
te měli mít uvedeno, čím budou záhony mulčovány. Mezi základní možnosti 
mulčování patří dřevní štěpka, štěrk nebo pokosená tráva. Dřevní štěpka je 
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vhodná především na plochy pod dřeviny, štěrk bývá vhodným materiálem na 
trvalkové záhony (nejen tzv. štěrkové) a posekanou trávu lze použít až po jejím 
zavadnutí především pod dřeviny nebo k zelenině.

Jak se starat o výsadby?

Už v rámci projektu si nechte zpracovat plán péče, ve kterém by měly být 
uvedeny postupy přímo pro vaši konkrétní situaci. Pokud je uživatelů prostoru 
více, je dobré i postupy péče se všemi sdílet a vysvětlit, určit správce nebo se 
o péči podělit. Nezapomeňte, že dle smlouvy o dotaci budete muset zajistit 
udržitelnost výstupů projektu po dobu 5 let. 

Zvláště pak v prvních letech budou nové výsadby potřebovat vaši zvýšenou 
pozornost. Zálivka je pro mladý kořenový systém stromu nezbytná. Vždy zalé-
vejte raději větším množstvím vody méně často, u stromů klidně i 50–100 lit-
rů, ale 3–4 krát za sezónu. V horkém létě, kdy je u rostlin velký výpar podpořte 
zálivkou i vzrostlé stromy a starší výsadby keřů a trvalek. Upřednostněte vždy, 
když je to možné, zálivku dešťovou vodou, případně přečištěnou šedou vodou.

Mulčování pomáhá udržení vlhkosti v půdě a brání růstu plevelů. Nestačí však 
mulčovat jen při realizaci, mulč je nutné doplňovat, organický materiál postup-
ně tleje a štěrk časem slehne a dostane se do něj zemina. Doplnění se vět-
šinou u štěpky doporučuje před další letní sezonou následující po realizaci  
a u štěrku podle slehnutí tloušťky vrstvy, která by měla mít mezi 5–10 cm. 

Trávníky je vhodné sekat podle jejich typu. Pobytový trávník sečeme jednou 
za 2 až 3 týdny. Luční trávníky většinou sečeme pouze dvakrát ročně (konec 
května, konec srpna), protože květiny v trávníku necháváme vysemenit. Při 
častější seči by nám byliny z trávníku vymizely a zůstaly by pouze trávy.

Řez a ošetření stromů svěřte odborníkům. Mladý strom bude jednou velký  
a zásahy do jeho koruny je třeba promyslet právě s výhledem na jeho budoucí 
růst. Jde o vaši bezpečnost i zdraví stromů. Postupy najdete na webu AOPK.

Jak na závěrečnou zprávu?

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání (vyúčtování) 
poskytnuté dotace v termínu uvedeném ve smlouvě. Nejpozději v tomto ter-
mínu je příjemce rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepo-
užitou část prostředků.

Závěrečná zpráva se podává elektronicky na stránkách www.brno.grantys.cz 
v sekci „Zprávy“ a obsahuje:
• formulář pro finanční vypořádání dotace včetně čestného prohlášení 
 dostupný ke stažení na www.ekodotace.brno.cz v sekci „Dokumenty“. 
 Formulář je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat  
 a ve formátu PDF nahrát do systému Grantys.
• naskenované faktury, účtenky, paragony ve formátu PDF,  
 předem řádně označené textem „Hrazeno z dotace SMB ve výši… 
 na základě smlouvy č. …“
• kopie výpisů z bankovního účtu ve formátu PDF  
 (v případě bezhotovostních plateb)
• kopie výdajových pokladních dokladů ve formátu PDF  
 (v případě plateb v hotovosti)
• popis realizace projektu
• fotografie z realizace projektu

Dotace se příjemci poskytuje v souladu s podanou žádostí, včetně příloh, kdy 
konkretizace jednotlivých položek je uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace 
v článku „Předmět a účel smlouvy“.
Jednotlivé položky rozpočtu jsou blíže specifikované v žádosti o dotaci a jsou 
pro příjemce závazné.
Zároveň lze dotaci použít pouze na způsobilé (uznatelné) splňující všechny 
podmínky, které jsou blíže specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace  
v článku „Podmínky použití dotace“.
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Modelový příklad

Žadatelem je SVJ (vzorový projekt je přílohou), které si chce nechat revitali-
zovat předzahrádky u bytových domů. Žadatel si nechá zpracovat projektovou  
a výkresovou dokumentaci celkem za 15 000 Kč. Celková cena projektu  
(zamýšlených úprav včetně projektové a výkresové dokumentace) je stano-
vena na 290 000 Kč. Je potřeba mít připraven položkový rozpočet tak, aby 
byly jasně stanovené investiční a neinvestiční výdaje, a aby byla zřejmá cena 
mobiliáře. Při vyplňování rozpočtu v programu Grantys a doložení závěrečného 
vyúčtování tedy žadatel postupuje takto: 

Název  
položky

Celkem  
v Kč

Požadováno  
z dotace v Kč

Požadovaná částka na projekt 15 000 10 000

Cena mobiliáře 39 000 25 000

Zeleň, sadbové a terénní úpravy 236 000 215 000

Celková a požadovaná částka 290 000 250 000

1. Podmínka: 
 náklady na mobiliář mohou tvořit maximálně 10 % z požadované částky
  Žadatel si může do uznatelných nákladů započítat max. 25 000 Kč

2. Podmínka: 
 na projektovou a výkresovou dokumentaci lze získat dotaci max.  
 ve výši 10 000 Kč 
  Žadatel si může do uznatelných nákladů započítat max. 10 000 Kč

3. Podmínka: 
 splňují podmínku spolufinancování projektu vlastními zdroji či jinými  
 zdroji než z rozpočtu statutárního města Brna alespoň ve výši 10 %  
 z celkových uznatelných nákladů;

  Žadatel tuto podmínku splňuje, nad rámec požadované meze.  
  Požaduje dotaci 250 000 Kč a pro 10 % spoluúčast postačuje pouze  
  25 000 Kč, přičemž tuto hranici překračuje o 35 000 Kč, jelikož celková 
  cena projektu je 290 000 Kč. 

V tomto modelovém příkladu tedy žadatel může obdržet dotaci až do výše  
250 000 Kč. Z té uhradí 10 000 Kč za projektovou a výkresovou dokumentaci  
a dále má k dispozici 240 000 Kč. Z nichž 25 000 Kč může žadatel použít na 
prvky mobiliáře (lavičky, herní prvky, pískoviště,…). Zbývajících 215 000 Kč 
může použít na jakékoliv neinvestiční výdaje, které jsou v souladu s cíli dotač-
ního programu (zeleň, sadbové úpravy a terénní úpravy atd.).
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Poznámky Doporučené zdroje

Metodika Živé vnitrobloky
www.vnitrobloky.cz/metodika

Voda ve městě
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou  
infrastrukturu 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB)  
a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (UJEP IEEP), 2021
www.vodavemeste.cz

Klimatický strom
Jak stromy přispívají k lepšímu klimatu 
www.prirodnizahrada.eu

Portál Ekodotace Brno
příklady dobré praxe 
www.ekodotace.brno.cz/mapa
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VNITROBLOK!
Metodiku k podání žádosti v dotačním programu  
na Podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně 
vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna 
Brno 2021, grafické zpracování: Petr Tejkal 

Za spolupráci při tvorbě dotačního programu „Vnitroblok!“  
a této odborné metodiky děkujeme Nadaci partnerství  
za odborný dohled a cenné připomínky.




