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Zelená stuha ČR  
Co víte o soutěži? 

Celostátní soutěž Zelená stuha ČR je 
soutěží navazující  na ocenění obcí 
Zelenou stuhou v krajských kolech 
soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova. Vzhledem k tomu, že na 
celostátní úrovni soutěže se již neobjevilo 
hodnocení zeleně, iniciovala SZKT 
navazující soutěž o Zelenou stuhu ČR a je 
jejím hlavním organizátorem.  Účastníky soutěže jsou všechny obce, 
které v krajských kolech příslušného roku získaly ocenění Zelená stuha a 
postupují do kola celostátního.Slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
ocenění pak probíhá již několikátý rok ve slavnostních prostorách Senátu PS 
ČR a je spojené se společenským setkáním.  

Okruhy kritérií pro hodnocení Zelené stuhy v obcích: 

1. Dlouhodobé plánování existence kon-
cepčních dokumentů rozvoje zeleně, 
resp.plánů, postupná realizace 
rozsáhlejšího projektu. 

2. Aktuální realizované projekty v za-
stavěném území obce i v okolní krajině, 
kvalita provedení i vhodnost návrhu, 
vhodnost pro lokalitu, respektování 
krajinného rázu, trvalé výsadby (stromy, 
keře, trvalky) i krátkodobé výsadby (sezónní 
květinové záhony).  

3. Následná péče o realizované projekty stav ploch zeleně, čistota  
a pořádek, odborná úroveň údržby, ošetření stromů – arboristické zásahy (řez 
stromů), náves, hřbitov,předzahrádky, okolí památníků, sakrálních staveb a 
další drobné architektury, dětská hřiště a sportoviště, okolí veřejných staveb 
apod., ale také aleje, biokoridory, větrolamy, rekultivace skládek, plochy 
zeleně s rekreační funkcí, břehy vodotečí atd. 

4. Osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí existence  
a stav osvěty vzdělávání (mateřská škola, škola, zájmové kroužky), způsob 
provádění – motivace občanů, výsledky, vztah občanů k místu, kde žijí, jejich 
ochotu pečovat o vlastní i společný prostor. 

5. Zapojení veřejnosti doplňkové kritérium (komunitní plánování a realizace). 

 

 



Smysl soutěže 

Smyslem Zelené stuhy je ocenit dobrou 
praxi obcí (starostů, volených zástupců i 
občanů a jejich sdružení) především 
v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní 
hodnoty veřejných prostranství a krajiny a 
motivovat další obce k jejich následování.  

Oceňována je soustavná činnost obcí 
zahrnující dlouhodobé záměry a plány, 
přípravu jednotlivých projektů ochrany a 
obnovy ekologických hodnot krajiny či 
nového založení výsadeb v obci, kvalita realizace projektů a pravidelnou 
následnou údržbu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i 
dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení 
veřejnosti do uvedených  aktivit venkovských obcí. 

Podpora 

MŽP ČR jako garant Zelené stuhy 
podporuje toto ocenění také finančně. 
Obce, které získaly Zelenou stuhu, mohou v 
následujícím roce čerpat dotace 
z Programu péče o krajinu a  v roce 2009  
z nově vyhlášeného Programu Státního 
fondu životního prostředí ČR pro vítěze 
ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR, a 
to až do výše 400.000,-KČ, resp.700.000,-
KČ (celostátní vítěz).   

Zapojení a role SZKT 

SZKT se připojila k myšlence obnovy 
venkova ve výše uvedeném smyslu a  již 
více než 13 let vysílá z řad své členů 
odborníky do hodnotících komisí, aby doplnili 
své profesionální hledisko ke komplexnímu 
posouzení kvalit venkova a venkovské 
krajiny.  SZKT zabezpečuje účast 
komisařů – zástupců SZKT v krajských 
komisích a organizuje hodnotitelskou komisi 

celostátní.   

Podpořte naši činnost nebo se připojte k našim řadám. 
Pomůžete nám svou aktivní prací plnit naše vize a cíle,  

vítáme vás!!!                   

                 Kontakt:  
adresa: Staropramenná 29, 150 00 Praha 5, tel./fax.: 257 324 124, 257 323 953  
e-mail:  kancelar@szkt.cz, web: www.szkt.cz, www.arboristika.cz, www.zahrada-park-krajina.cz  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 157 864 624 /0300  
IČO: 44684932, DIČ: CZ44684932, registrace u MV ČR pod č.j. VSP/1-3665/90-R 

http://www.szkt.cz/
http://www.arboristika.cz/
http://www.zahrada-park-krajina.cz/

