Jak jsme v roce 2020 u nás v Brně
zlepšili životní prostředí

Odpočinete si v zelenějším Poříčí
Prostranství před „Pajdákem“ prokoukne. Zabojovali jsme o nový koncept.

Užijete si veselejší BRONX

Kdysi nevábné městské ghetto je rok od roku lepším místem k životu. Dokončili jsme už dvě ze tří plánovaných
etap projektu BRNOX II – revitalizace brněnského Bronxu. Součástí jsou i velkoplošné malby na zdech.
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Ochránili jsme žáby i ptáky
a vydali se proti proudu času
Žebětínský rybník sice patří mezi zvlášť chráněná území, na rušné
silnici na jeho hrázi ale každoročně umíraly stovky vzácných
obojživelníků. Dokončené zábrany je teď směrují do bezpečných
podchodů.
U řady nově budovaných skleněných ploch se nám podařilo
prosadit instalování plošných polepů, které sníží počet střetů
s volně žijícími ptáky.
S novou brožurkou „700 milionů let pod našima nohama“ se
můžete vydat do brněnské geologické minulosti. Připravili jsme ji ve
spolupráci s Mendelovou univerzitou. Součástí je i speciální
turistická stezka. Říši hornin tak poutavou formou představujeme
například dětem.

Pojďte sekat latinu
Dokážete přiřadit správný latinský název k obojživelníkům
z Žebětínského rybníka?
ropucha obecná
rosnička zelená
skokan skřehotavý
skokan štíhlý

Rana ridibunda
Rana dalmatina
Bufo bufo
Hyla arborea

ropucha obecná - Bufo bufo, rosnička zelená - Hyla arborea, skokan skřehotavý - Rana ridibunda, skokan štíhlý - Rana dalmatina
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Zatočili jsme s odpady
a dali starým věcem nový život
Lidé starší 70 let nemusí od roku 2020 platit za odpad.
Od poplatků jsou osvobozené i děti do čtyř let.

Ve sběrných střediscích jsme nahradili hlínu asfaltem nebo
panely a instalovali nové oplocení kari sítěmi.
Projekt RE-USE má úspěch – lidé věnují k dalšímu využití stále
více věcí. Proto jsme na ně na Veveří, Hapalově a Okružní pořídili
větší buňky.
Během roku jsme díky projektu vybrali přes sto tisíc korun, které
zamířily na konto veřejné sbírky Květiny v Brně.
Ve vybraných městských částech si můžete nově zažádat
o velkoobjemový kontejner na třídění bioodpadu.
Rozdali jsme už tři tisíce domácích kompostérů. A ještě jsme
s tím zdaleka neskončili.
Pro tříděný odpad vznikly čtyři nové podzemní kontejnery.
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Bojujeme za čistější vzduch

Od června máme nový Akční plán zlepšování kvality ovzduší. Jdeme po dalších zdrojích znečištění.
I v roce 2020 jsme mapovali kvalitu ovzduší na řadě míst v Brně, a to i operativně, díky našemu speciálnímu měřicímu vozu. Mimo
jiné jsme ho využili v září v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno na Festivalu vědy.

Sázíme na zelenou energii

Změnili jsme systém nákupu elektřiny a plynu a centrálně jsme ji nakoupili pro 20 městských částí a 93 organizací.
Společnost Veřejná zeleň města Brna bude díky tomu v roce 2021 používat už jen zelenou energii.
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Míříme k uhlíkové neutralitě

Na Festivalu architektury se díky nám 42 významných brněnských firem a institucí zavázalo
k dlouhodobé spolupráci při adaptaci na klimatické změny.
Máme novou aplikaci Mapa slunečního osvitu, která vám ukáže, jestli je vaše střecha vhodná
pro instalaci solárních panelů. Vyzkoušejte si to na gis.brno.cz.
Už podruhé jsme prověřili uhlíkovou stopu budov magistrátu a zaznamenali jsme 22% snížení
produkce CO2 v oblastech SCOPE1 a SCOPE2.
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#PripravBrno. Zapoj se i ty

V červnu jsme spustili kampaň #PripravBrno včetně stejnojmenného webu. Zjistíte na
něm, co můžete pro snížení produkce skleníkových plynů udělat vy, ať už jako jednotlivec,
nebo jako firma.
Kampaň propaguje řada krátkých videí a příručka Aktivního občana.
Více informací najdete na priprav.brno.cz nebo přes QR kód.

Děti jsou budoucnost a my to víme

Pracujeme na ekologické osvětě na prvním stupni základních škol pomocí výstavy a pracovních listů.
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Na e-shopu #PripravBrno
nakoupíte skutečně ekologicky

V listopadu jsme společně s TIC BRNO rozjeli e-shop s reklamními předměty lokálního charakteru a brandingem #PripravBrno.
Zakoupením předmětu s logem #PripravBrno na stránkách darkyzbrna.cz tak lze podobně jako v případě RE-USE přispět na
údržbu veřejné zeleně města Brna.

Autor fotografie: Michal Růžička, TIC BRNO
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Zelené dotace pro hezčí
a chytřejší Brno

Zajišťujeme fungování šesti ekologických dotačních programů, jakou jsou Vnitroblok! Nábřežít! Nachytej dešťovku!
Zeleň střechám! e-Šalinkarta a Ekovýuka. Více se dočtete na ekodotace.brno.cz.
Počet podaných žádostí a jejich využití v porovnání s loňským rokem ukazuje graf.

Počet podaných žádostí
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E.ON ENERGY GLOBE 2020:
Vítězíme a s námi každý Brňan

S dotačním programem Zeleň střechám! jsme vyhráli v kategorii Čistý vzduch a zároveň postoupili do
mezinárodního kola.
Přijali jsme už 200 žádostí o tuto dotaci.
Největší ozeleněná plocha na jedné stavbě zatím měla přes 2000 m².
V České republice jde o jediný dotační program svého druhu.
Poprvé u nás jsme také pomohli udělat zelenou střechu na panelovém domě.
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Údolí vzpomínek nabízí
věčný odpočinek na louce

Na hřbitově v Líšni jsme pomohli vybudovat květinovou louku pro alternativní způsob pohřbívání.
Dominantu Údolí vzpomínek tvoří „Strom života“ a pro popel zesnulých jsou připravené jamky v půdě louky,
o kterou pečuje hřbitovní správa.
Pronájem místa lze prodloužit přes Brno ID a místo s pohřbeným lze vyhledat přes aplikaci GIS.
Na Ústředním hřbitově se nově můžete vydat po stezce „Malíři a sochaři“.
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Veřejná zeleň města Brna nelenila

Zrevitalizovali jsme lokalitu nad sídlištěm Komárov, která se dostala mezi 27 finalistů ze 78 přihlášených
v celostátní soutěži Adapterra Awards 2020.
Ozelenili jsme část kolejiště tramvajové trati na Nových sadech. Akce Zelené plíce spočívala v pokládce
více než 3500 m2 travního koberce a téměř 1500 m2 lučního koberce.

Každým rokem pořádáme sezónní festival zábavy Dětské léto v Lužánkách.
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Na Radnické se můžete proletět
s plameňáky
Otevřeli jsme novou virtuální expozici brněnské zoo na Radnické, která návštěvníkům nabízí
let v hejnu plameňáků, putování s liškami polárními a mnoho dalšího.
V areálu na Mniší hoře má lední medvědice Cora větší a hlubší bazén.
Povedl se první odchov pandy červené – mládě samečka dostalo jméno Siddhi.
Hotová je přístavba stájí pro žirafy se schodištěm a krytým vyhlídkovým platem pro
návštěvníky.

2020

str. 13

Žijeme životním prostředím každý den
Ozelenili jsme terasu našeho odboru komunitní zahrádkou. Sázeli jsme rajčata, papriky, bylinky, fazole, hrášek
apod. Nádoby jsme sehnali v RE-USE koutku ve sběrném středisku odpadů Veveří.
Pro osvětu a využití organického odpadu jsme si pořídili i vermikompostér.
Na jaře v období covidu jsme pomáhali společně s Odborem zdraví MMB s distribucí zdravotnického materiálu
z brněnského výstaviště. Byly to především ochranné pomůcky jako jednorázové roušky, latexové rukavice,
ochranné brýle a štíty, dezinfekce a podobně.
Máme každoroční možnost si během jednoho dne zvolit organizaci, které bychom rádi přispěli svou dobrovolnickou
prací. Letošní dobroden jsme ve většině případů strávili v neziskové organizaci Rezekvítek na významném
krajinném prvku Pod Hády.
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Vyzkoušejte se
1. Kteří lidé nemusí platit za odpad?

5. (Siddhi)
1. (ve věku do 4 a od 70 let)

5. Jak se jmenuje první odchované mládě pandy červené v brněnské Zoo?

2. (o 22%)

4. Kolik měří největší zelená střecha, kterou jsme podpořili?

3. (#PripravBrno)

3. Jak se jmenuje kampaň, kterou Brno připravujeme na klimatickou změnu?

4. (2 000 m2)

2. O kolik se nám už podařilo snížit uhlíkovou stopu budov magistrátu?

Vyhodnocení
Počet správných odpovědí
5 Jste špica borec, nebo děláte u nás na odboru
4 Výborně, připravujete Brno s námi
3 Dobrá práce a dobrá paměť
2 Pořád to jde, ale mrkněte prosím na netu na #PripravBrno
1 Nevadí, ale doufáme, že aspoň třídíte odpad
0 Nejste z Prahy?
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Více informací najdete na našich stránkách
priprav.brno.cz
ekodotace.brno.cz
brnenskeovzdusi.cz
voda.brno.cz
brno2050.cz
gis.brno.cz
vzmb.cz
darkyzbrna.cz
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