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Tam..Moravské Toskánsko…. strana 3



Moravské Toskánsko….voda, půda, krajinastrana 4



strana 5V katastru s vodní erozí….

• Tam kde se zemědělské technice vytváří podmínky pro její uplatnění……

• V katastru, kde je vodní erozi potenciálně ohroženo více než 50 % 

zemědělské půdy. 
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• Tam, kde „ … zbyly tedy proti dřívějšímu stavu nyní jen

jakoby kosti onemocnělého těla, poněvadž všechna

tučná a měkká hlína vůkol odplavala a zbylo toliko

hubené tělo země“

Kde…. v katastru se všemi významnými problémy
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Systém hospodaření (zemědělského) 

v krajině příměstské metropolitní 

oblasti 

 

 

 

 

 

Polopřírodní stanoviště, extenzivní 

zemědělství, vysoký počet volně žijících 

živočichů a „travních“ stanovišť 

(ekologické zemědělství…..) 

 

Intenzifikace zemědělství, postupný         

úbytek druhů volně žijících živočichů 

a „travních“ stanovišť 

  

Intenzivní zemědělství, vysoké 

vstupy hnojiv, významný pokles 

volně žijících živočichů a „travních“ 

porostů (významná část okolí  

poříčí Moravy, Labe…..) 
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Pozemkové úpravy jako předpoklad 

realizace  reálných pozemkových 

úprav…….
Je to zákonem stanovený proces díky kterému 

- zajistíme upřesnění vlastnictví pozemků co do 

výměry i polohy

- zajistíme zpřístupnění pozemků

- máme možnost scelit pozemky a zajistit jejich 

bezplatné vytyčení

- zajistíme nové uspořádání a účelové určení 

pozemků

- zajistíme možnou realizaci krajinných prvků

- ukončení a změny nájemních smluv………….

Jak jsme to dělali….



Pozemkové úpravy – proč? Kde v Praze?
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Mendelova univerzita 11/2017
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Vstupy: krmiva, hnojiva a chemie, strojírenství, energie, ostatní

Zemědělství,

rybářství a 

myslivost

biomasa

AEO 

služby

Zpracovatelský 

průmysl

Potravinářství

Energetika

Ostatní výroba

Velko-

obchod

DISTRI-

BUCE 

Malo-

obchod

a

veřejné

stravo-

vání

Agro-byznys ČR Vývozy



Kdo  a Kde….. na ekofarmě a v k.ú. 

Šardice 
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Adaptujeme, vracíme život do krajiny

2007 2020

2017



Zatravnění, mokřad, extenzivní sad na orné půdě…

2007 2007

2010 2020



Adaptujeme, vracíme život do krajiny

2011 2020

2020



Biokoridory – prvky ÚSES strana 17

2009 2013

2009 2021



Vybrané  krajinné prvky zadržují vodu a adaptují krajinu 

na klimatickou změnu
strana 18



19

Cílem podpory je:

• adaptace krajiny na klimatickou 

změnu

• zastavení poklesu biodiverzity a

• zvýšení ekologické stability 

krajiny

Jak je to s biokoridorem….?



strana 20Vytyčit a vyznačit……



strana 21Zatravnit…..



strana 22Oplotit a osázet….



strana 23Biokoridor……



strana 24Následná péče a údržba….
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Je lepší vyžínat nebo nevyžínat…?  ........ aneb soutěž 

Společné zařízení roku…Žít krajinou



26



27



Návrat stehlíka obecného…. strana 28



Pro bažanty….



Úprava krajiny strana 30



31Pro koroptve….



Problémem není jenom sucho- návrat koroptve 

polní…….
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Související polní cesta

a biodiverzita
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Zajišťujeme vzdělávání, relaxaci a poradenstvístrana 37



strana 38Jak z toho ven…  podařilo se nám léčit!



Zlatníky – Hodkovice / Jesenice strana 39



Je problém v Jesenici..??? strana 40

… polní cesta

… biokoridor



Intensity – trend in real agricultural business strana 41



strana 42Kde…..jsou monokultury a velké půdní bloky



strana 43V katastrech, kde je problém s erozí



Mapa katastrálních území ohrožených 

suchem (zdroj: SPU 2021)
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Dobré praktiky….biokoridory strana 46



strana 47Proč se nezakládají polní a ozeleněné cesty ???



Co chceme… občané, vlastníci pozemků musí přemýšlet !!!

Těžit nebo tvořit??? tedy:
• Pronajmout….???

• Zemědělsky hospodařit??? Jak???

• Chránit přírodu a krajinu (aktivně, 

neproklamovat…)!

• ….provádění agro -environmentální 

opatřeních…

• ….pečovat a zakládat krajinné prvky…..

• …účastnit se procesu pozemkových úprav… 

sbor zástupců, realizace plánu společných 

zařízení po KPÚ



Proč provádět pozemkové úpravy…. Kdo by měl realizovat, zakládat 

krajinné prvky…? 

• Ochrana půdy

• Adaptace na klimatickou změnu

• Podpora biodiverzity

• Návrat života do krajiny

• Produkce biomasy - dendrohmoty

• myslivec?

• spolek?

• obec?

• zemědělec?

Více tvořit, méně těžit….



Jak vrátit život do krajiny…??? 

řádně zemědělsky… ekologicky… hospodařit….

Zakládat krajinné prvky!.... 

produkovat nedostatkovou biomasu!

!!!

strana 50Více tvořit, méně těžit… jednoduše!



Změna tváře krajiny – zakládání liniových prvků se stromy, 

zatravněním a biopásy pro návrat života do krajiny…

2008 – zatravnění , výsadba soliterních

stromů a založení biopásu

v monokultuře kukuřice

2021  - produkce sena (ponechání nepokoseného pásu,   

produkce dřeva – špičáky třešně ptačí

2020 – náhrada                                monokultury kukuřice   

trvale udržitelnou kulturou



Druhy krajinných prvků strana 52

• V souladu s nařízením vlády č. 307/2014 Sb., o 

stanovení podrobností evidence využití půdy podle 

uživatelských vztahů se v průběhu evidence zohledňují 

následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, 

travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a 

solitérní dřeviny, mokřad a příkop (balks, terraces, 

grassy thalweg, groups of woody plants, solitary trees, 

tree avenue,  wetland, ditches . Příslušný právní 

předpis obsahuje definice jednotlivých KPU 



Zvládnout sociální poměry…… 
• ekologická past…pro lišky - myslivci, 

• pleveliště – „taky“ zemědělci,

• v Africe nemají co jíst a vy tady děláte blbosti…za 

naše daně děláte zbytečné věci… zbytek vesnice

Plně se ztotožnit se smyslem 

opatření
• Vzdělávat se, osvojovat si znalosti, být nadšeni

• Nesmí se stát cestou do nejistoty, proto je třeba se 

vzdělávat….

Předpoklad úspěchu…klíčová podmínka!



Jistý stupeň nezávislosti na vesnickém 

mínění
• ve vesnickém prostředí platí „jiná“ kritéria 

úspěšnosti

• Koupit nebo jinak získat pozemky a hospodařit na 

svém….hospodařím na svém….nepotřebuji brát 

ohledy na druhé….

• Pořídit své vlastní stroje a související mechanizaci

• Klíčová je připravenost (všech partnerů a 

spolupracovníků a schopnost improvizace….

• Spolupráce s AOPK…….SZIF (?)

• - platí se za újmu…dělám službu státu, 

veřejnosti

Zkušenosti s ozeleňováním……….



Vzdělávat a šířit „kvalitní“ osvětu….o adaptaci!!! strana 55

• Prezentace vlastní myšlenky…základního 

cíle!

• Prezentace problému – velmi důležité –

proč?

• Nástroje… postupy… cesty…. Jak?

• Způsob financování… z jakých zdrojů?

• Zaměření prezentace na účastníky:

- zvěř je důležitá pro myslivce

- ryby a jiná flora a fauna pro děti

- prevence eroze pedologům

- sklizeň pro farmáře

- atraktivní krajina pro zastupitele obcí

- indikátory udržitelnosti pro vědce

• Demonstrace je nutné provádět v praxi….na 

farmě … 

• Prezentovat zajímavé zážitky…….



• Eroze a ztráta úrodnosti půdy

• Kontaminace vody, půdy, ovzduší

• Neprostupná krajina

• Ztráta biodiverzity, úbytek druhů živočichů a rostlin

• Přemnožení spárkaté zvěře (prase divoké,

srnec obecný….)

• Odosobňování venkova

• Škody působené zvěří a na zvěři

• Přírodní kalamity, povodně…..nedostatek 

vody v krajině… … sucho!!!!

• Péče o vlastní majetek….půdu…potřeba 

zelené infrastruktury!!!!!
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Motivace....KE ZMĚNĚ…. POZNÁNÍ 

REALITY!!!



• Znalost strategie Ministerstva zemědělství a 

Ministerstva životního prostředí

• Znalost Programu rozvoje venkova a souvisejících 

dotačních titulů (zahájení činnosti mladých 

zemědělců, agroenvironmentální a klimatické 

opatření…..)

• Znalost Operačního programu Životní prostředí, 

Programu péče o krajinu a Programu obnovy 

přirozených funkcí krajiny

• Znalost právních a souvisejících požadavků

• Pochopení PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

• Možnost financovat nákup půdy, zemědělské 

hospodaření (podnikání) z dostupných zdrojů

• Být profitabilní……..
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Předpoklad....KE ZMĚNĚ…. ZNALOST 

NÁSTROJŮ a dostupnost zdrojů!!!



• Vysoce zajímavý obor náročný na informace, znalosti, 

dovednosti….kompetentní personál

• Možnost podnikání v místě bydliště, dlouhodobě a 

smysluplně

• Profitabilita oboru……ne pouze v produkci potravin, 

krmiv, ale také v péči o jednotlivé složky životního 

prostředí, včetně půdy……

• Poznání a možnost poskytovat ekosystémové služby

• Možnost brzkého dosažení cíle….funkčnosti 

realizovaných opatření

• Obor, který zatraktivňuje krajinu, místo pro 

život ne jenom zvířat, ale také lidí

• Aktivity v zemědělství generují neustále další možnosti 

zajímavého podnikání ….. „koníček“ se stal prací
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Motivace....KE ZMĚNĚ…. poznání podstaty 

zemědělského hospodaření
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Proč se v katastrech v okolí Prahy pozemkové 

úpravy a adaptace neprovádějí….???



dnes je to tak ……….…. Viničné Šumice 11.5.2022

Ochrana BIODIVERZITY … 

zvěře…nejlépe od kraje

Výstavba PARKŮ CT …

zábor nejlepší půdy

strana 60Proč se nesází stromy, nerevitalizuje ???



Systém hospodaření (zemědělského) 

v krajině příměstské metropolitní 

oblasti 

 

 

 

 

 

Polopřírodní stanoviště, extenzivní 

zemědělství, vysoký počet volně žijících 

živočichů a „travních“ stanovišť 

(ekologické zemědělství…..) 

 

Intenzifikace zemědělství, postupný         

úbytek druhů volně žijících živočichů 

a „travních“ stanovišť 

  

Intenzivní zemědělství, vysoké 

vstupy hnojiv, významný pokles 

volně žijících živočichů a „travních“ 

porostů (významná část okolí  

poříčí Moravy, Labe…..) 
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Strategie EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030

• Evropská komise 20.5.2020 sdělila

• prostřednictvím „Strategie Evropské unie v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030“, že 

• biodiverzitu musíme do naší přírody navrátit, protože mi lidé ji 

potřebujeme pro náš život. 

• Je velmi důležitá pro lidské tělesné i duševní zdraví. 

• Obdobně, jako se musí společnost vyrovnávat se s globální 

změnou, zdravotními hrozbami a katastrofami, se stejnou vážností 

se musí vyrovnat i s klesající biodiverzitou. 

• je poukazováno na problémy, ale také na podporu a především 

potřebnost biodiverzity, která nabývá na stále větším významu. 
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Vybrané záměry Evropské unie, požadavky na 

členské státy v péči o přírodu a krajinu 

• biodiverzita a dobře fungující ekosystémy jsou klíčem k posílení 

naší odolnosti a předcházení vzniku šíření budoucích chorob,

• investování do ochrany, obnovy a zachování přírody má 

rovněž zásadní význam pro hospodářské zotavení Evropy,

• ochrana biologické rozmanitosti má potenciál přímých 

hospodářských přínosů pro mnoho odvětví,

• investice do přírodního kapitálu, včetně obnovy přírodních 

stanovišť a zemědělství šetrné  ke klimatu jsou uznávány jako 

jedny z nejdůležitějších fiskálních politik obnovy,

• biologická rozmanitost je významná  pro zabezpečení potravin 

v EU i na celosvětové úrovni,

• při oživování ekonomik je významné vyhnout se návratu 

k původním stavům a uzavření se do nesprávných starých zvyků.
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Dále je poukazováno

• příroda se nachází v krizové situaci (jednou z příčin je 

způsob využívání půdy, znečištění a invaze nepůvodních 

druhů), je vytlačována do stále menšího prostoru Země,

• krize v oblasti biologické rozmanitost a   klimatické krize jsou 

neoddělitelně spjaty; změna klimatu urychluje ničení 

přírodního prostředí prostřednictvím sucha, záplav a požárů,

• obnova a ochrana mokřadů, vhodné obhospodařování 

půdy (zastavení degradace, minimalizace eroze a zvýšení 

organické složky) vysazování stromů a zakládání zelené 

infrastruktury nám pomůže zmírnit dopad přírodních 

katastrof

• náklady, související s nečinností jsou vysoké a očekává se 

jejich výrazný růst.
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Závěr

• Diskuse

• Děkuji za pozornost!

• Přeji hodně osobních a pracovních 
úspěchů!

Kontakt:       p.marada@quick.cz;  tel: 602 578 784

mailto:p.marada@quick.cz

