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1. Úvod, popis projektu 

 

Úvod 

Témata, která se pojí se suchem, adaptací na klimatickou změnu, a celkově témata zaměřená na 

ochranu přírody a krajiny jsou stále více aktuální i v podmínkách zemědělského hospodaření.  

 

 Stále více se hovoří o významu biodiverzity a zastavení jejího poklesu. Evropská komise 20.5.2020 

sdělila Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů 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. Ano, stále častěji je poukazováno na problémy, ale také na podporu a 

především potřebnost biodiverzity, tedy také naší především drobné zvěře, která nabývá na stále větším 

významu.  

Vybrané záměry Evropské unie, požadavky na členské státy v péči o přírodu a krajinu  

Evropská komise v tomto dokumentu zdůrazňuje a apeluje na členské státy, že: 

- 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. 

Dále je zde poukazováno na to, že: 

- 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. 

Je známo, že populace běžných ptáků zemědělské krajiny se považují za velmi dobrý ukazatel změn 

v životním prostředí;  poslední publikovaný agregovaný index populace ptáků ukazuje, že počet druhů 

ptáků v zemích Evropské unie od roku 1990 klesá. Nejvíce překvapivě klesá zastoupení ptáků na 

zemědělské půdě (můžeme pozorovat pokles početnosti u 39 běžných druhů polních  ptáků (common 

farmland birds) – populační index klesl o 34 %.  Ve stejném období se naopak početnost běžných ptáků 

lesních ekosystémů (common forest birds) zvýšila  - populační index  + 0,1%. Z tohoto lze usoudit, že 

zemědělství je významným hnacím motorem ztráty biologické rozmanitosti (viz obrázek 1). 
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Obr 1 Souvislosti mezi intenzitou zemědělského hospodaření (výkon dlouhodobě používaných traktorů 

v ČR), početností koroptve polní (jarní kmenové stavy v ČR) a výměrou zemědělské půdy (ČR)  - zdroj 

informací: Prospekty Zetor Tractor, ČSÚ 2018) 

 

Jako klíčové řešení problémů naší přírody je nabízeno razantní obnovování mokřadů, zajištění 

vhodného obhospodařování půdy, vysazování stromů a zakládání zelené infrastruktury.  Je zde 

konstatováno, že Evropa musí posílit ochranu a obnovu přírody.  

Z dostupných důkazů plyne, že: 

- odpovídající dosavadní strategie jsou vytvořeny, jsou však neúplné, související právní předpisy 

nejsou dostatečně prosazovány; z tohoto důvodu Komise apeluje na členské státy za účelem 

zvýšení úrovně jejich provádění,  

- je třeba vyvinout spolu s EU daleko větší úsilí pro vybudování soudržné transevropské sítě pro  

přírodu; zde by měla být věnována zvláštní péče a přísná ochrana oblastí s velmi vysokou hodnotou 

nebo potenciálem biologické rozmanitosti.  

- za účelem vytvoření této sítě budou muset členské státy budovat ekologické koridory 

umožňující migraci druhů a zabraňující genetické izolaci 

- je a bude vyžadována daleko větší spolupráce se zemědělci za účelem návratu přírody na 

zemědělskou půdu; hlavními ukazateli zdraví zemědělských ekosystémů jsou a budou polní 

ptáci (např. koroptve, bažanti) a hmyz, zejména opylovači, 

- je třeba „ozelenit“ 10 % zemědělské plochy s vysoce rozmanitými krajinnými prvky, podporovat 

agrolesnictví,  do roku 2030 snížit používání nebezpečných pesticidů o 50 % a zajistit na 25 % 

zemědělské půdy hospodaření v ekologickém režimu. 

- je třeba podporovat a posilovat vyhodnocování environmentálních rizik pesticidů 

- významná je též podpora tradičních odrůd a plemen a také 

- zvýšení rozlohy, kvality a odolnosti lesů… 
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Evropská agentura pro životní prostředí publikovala v roce 2019 Zprávu o stavu „evropského“ životního 

prostředí. Bylo zjištěno, že intenzifikace zemědělství zůstává jednou z hlavních příčin úbytku  biologické 

rozmanitosti a zhoršování ekosystémů v Evropě. V mnoha oblastech Evropy, tak jako v České republice, 

intenzifikace změnila dříve rozmanitou krajinu skládající se z mnoha malých různých dílů půdních bloků 

a stanovišť, do monokultur neprostupných půdních bloků uzpůsobených pro hospodaření výkonných, 

velkých a širokozáběrových strojů (viz obrázek 1). To vede k poklesu rozmanitost přirozené vegetace a 

druhů volně žijící zvěře. V Německu byla provedena a v roce 2017 publikována studie o monitoringu 

„hmyzí“ biomasy; prostřednictvím instalace 63 pastí byly získány informace o stavu a vývoji „místních“ 

druhů hmyzu. Byl zjištěn sezónní pokles o 76% a pokles o 82% v polovině léta u létající biomasy hmyzu 

za  posledních 27 let. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Systémy zemědělského hospodaření a jejich vliv na biodiverzitu (zdroj: ECA, based on 

Eurostat data (2020). 

Otázkou je, s jakou „vážností“ budou brát čeští zemědělci návratu života do krajiny  v rámci svých 

hospodářství, právě v období celospolečenské krize, která odklání pozornost od ekologicky šetrného 

k intenzivnímu vysoce produkčnímu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Popis projektu 

Kompetence a informovanost zemědělského personálu a vlastníků zemědělské půdy v oblasti 

negativních vlivů zemědělského hospodaření na zemědělkou krajinu a tím prohlubující se problém 

přicházející se změnou klimatu a související biodiverzitu nejsou na požadované úrovni, která by 

umožňovala možného dosažení rámcových cílů a cílových hodnot specifikovaných v Strategii 

Ministerstva zemědělství na období do roku 2030. 

Přínos konaných akcí pro beneficienty bude spočívat v tom, že získají vzdělání, výcvik a dovednosti v 

minimalizaci a předcházení negativních vlivů zemědělských činnosti na životní prostředí, dále praktické 

ochraně živočichů agroekosystému, budou mít povědomí o klíčových agroenvironmentálních a 

klimatických opatřeních, budou mít znalosti a dovednost v oblasti požadovaných ekoschémat, 

greeningu a správy zelené infrastruktury a v neposlední řadě budou znát správnou praxi při aplikaci 

pesticidů s ohledem právě na biodiverzitu a polní ptactvo, které je významným indikátorem zdravotního 

stavu krajiny. Důraz bude kladen také na produkci vhodných a klimatickou změnu akceptujících 

zemědělských produktů a jejich finalizaci. 

Důvod, proč jsou akce pořádány je nedostatečná kompetence a informovanost vybrané cílové skupiny. 

Beneficient aktivní účastí na těchto akcích bude schopen udržitelně a konkurenceschopně zemědělsky 

hospodařit s cílem předcházení klimatické změně, adaptovat krajinu na klimatické změny a  

implementovat vhodné metody hospodaření  včetně zajištění obnovy, zachování a zvýšení biodiverzity 

a také dosažení prevence škod působených na zvěři a škod působených zvěří. 

Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci 

konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků 

zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a 

zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty 

a kvalitního stavu krajiny. 

V rámci projektu se uskuteční 5 jednodenních vzdělávací akce (v rámci jednoho dne se uskuteční 

vzdělávání i exkurze) v jednom místě - Šardicích - okres Hodonín, kraj Jihomoravský. 

 

Stěžejními tématy jsou: 

- pozemkové úpravy a jejich uplatnění v zemědělské praxi pro adaptaci na klimatickou změnu 

- krajinné prvky podporující adaptaci na klimatickou změnu - jejich zakládání, následná péče a údržba 

- agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba 

- obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů podporující adaptaci krajiny 

na klimatickou změnu- následná péče a údržba 

 - ekologické zemědělství zaměřené na adaptaci krajiny na klimatickou změnu 

a vždy související výroba a zpracování zemědělské produkce včetně uvádění na trh  (pícniny, ovoce, 

jiná biomasa...).  

Hlavní (převažující) cílovou skupinu beneficientů, pro kterou jsou akce pořádány tvoří zemědělští 

podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření; 

dále vlastníci zemědělské a lesní půdy. 

Projekt, pokud bude realizován, bude mít významný dopad na život na venkově a související životní 

prostředí. Důvodem bude provádění a aplikace především adaptačních opatření na klimatickou změnu 

a současně: 

- ochrany zemědělské půdy 

-  retencí a akumulací vody 
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 - praktické ochrany flory a fauny s důrazem na polní ptáky (indikátor zdravotního stavu krajiny)  

- Agroenvironmentálních a klimatických opatření (biopásy, ochrana čejky chocholaté, zalesňování a 

zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah soustředěného odtoku) 

- Zakládání, údržby a následná péče o krajinotvorné prvky (zeleň a mokřady) a také produkce a 

finalizace zdravotně nezávadných a hodnotných zemědělských produktů. 

Významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí bude mít správná praxe při nakládání s pesticidy 

s důrazem na ochranu polních ptáků.  Vlivem projektu dosáhneme stavu životního prostředí, které bude 

charakteristické odpovídající početností a druhovou různorodostí flory a fauny a zemědělstvím vysoké 

přírodní hodnoty. Součástí všech akcí - témat budou inovace a výsledky výzkumu. 
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1. Pozemkové úpravy a jejich uplatnění v zemědělské praxi 

zaměřené na adaptaci na klimatickou změnu  

 

Koncepce pozemkových uprav na období 2021 - 2025 
 
Koncepce pozemkových úprav Statniho pozemkového úřadu (SPU) vznikla  v roce 2020. Tento material 
navazuje na Koncepci pozemkovych uprav pro obdobi 2016 – 2020 a jeho vznik naplňuje jeden ze 
strategickych cilů uřadu pro nasledujici obdobi, kterym je i nova Koncepce pozemkových úprav na 
obdobi 2021 – 2025. Pro toto obdobi ztotožnil SPU svou činnost v oblasti pozemkových úprav v 
maximalni možne miře se strategii Ministerstva zemědělstvi (MZe), zejmena v oblasti prevence 
dopadů klimatickych změn. Nova koncepce pozemkových úprav se na základě této strategie ubírá 
směrem, který si klade za cíl zaměřit se na aktivity napomáhajíci snižovat 
v krajině dopady povodní i sucha s dlouhodobým učinkem. Proto byly počatkem roku 2019 ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělstvi a Českou zemědělskou univerzitou v Praze představeny nove 
principy pozemkových uprav v podminkach adaptace krajiny na změnu podnebi. Jedna se zejména o: 
- návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, 
- zaměření se na akumulaci vody v krajině, 
- návrhy a realizace závlah a zdrojů závlahové vody, 
- řešeni pozemkových úprav v několika na sebe navazujicich katastrálnich územích najednou, 
- vytvářeni systému polyfunkčních prvků, využívajících synergií při ochraně krajiny před suchem, 

povodněmi a erozi a v neposledni řadě 
- prioritni řešeni lokalit v oblastech postiženych suchem.  
 
Aby byly naplněny tyto principy, je nutné realizovat řadu kroků, mezi něž patři zejmena novelizace 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech i navazujících předpisů 
včetně prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb. a metodického návodu k provádění pozemkových úprav, 
revize projektových dokumentací a zpracovaní studie klimatických podmínek pro nasledujici obdobi. 
Dalším zásadním dokumentem přinášejícím nové přístupy při řešení pozemkových úprav je materiál 
„Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v 
horizontu 2030“, ktery představilo MZe na konci června 2020. V kontextu tohoto materiálu by do 
budoucna měly být v pozemkových úpravách podrobněji vyhodnocovany i stavby sloužící odvodnění a 
tam, kde to půjde, do budoucna přebudovány v takzvané regulační systémy, které v období sucha vodu 
naopak zadrží a zpřístupní ji tak tamní flóře a fauně. Novodobe pozemkove upravy probihaji na uzemi 
Česke republiky již teměř třicet let. Za tuto dobu byla pozemkovými úpravami vyřešena zhruba třetina 
výměry zemědělského půdního fondu a v krajině nasledně vybudováno více než 3,5 tisíce kilometrů 
cest, stovky kilometrů dalších liniových opatření sloužící zejmena ke zvýšeni protierozní a 
protipovodňové ochrany jako jsou např. protierozní meze, průlehy a protipovodňové příkopy a hráze, 
zrealizovány byly stovky hektarů vodních nádrží, rybníků a mokřadů i rozsáhlé plochy opatření ke 
zvýšení ekologické stability krajiny zejména v podobě USES. 
 
 
Již před více než čtvrt stoletím se stát zavázal navrátit vlastnictví k zemědělskému a lesnímu 
majetku a současně na své náklady zabezpečit nutné úpravy vlastnických vztahů k půdě v zájmu 
hospodářského rozvoje venkova s ohledem na požadavky na ochranu a tvorbu krajiny a 
životního prostředí. Legislativní oporou pro tuto činnost byl zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (zákon „o půdě“). 
 
Zákon o půdě položil základ pro další návaznost prací v této oblasti, zastřešenou zákonem 
č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemkových úpravách“). V oblasti pozemkových 
úprav (PÚ) vyplývají Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) rozsáhlé úkoly. V předchozích obdobích 
činnosti pozemkových úřadů byla pozornost věnována zprvu zejména restitucím, přičemž byl 
zároveň sledován cíl umožnit urychleně těm vlastníkům, kteří o to žádali, hospodařit na svých 
pozemcích. Nebylo však možné uspořádat v potřebném rozsahu a čase vlastnické vztahy tak, aby 
vlastníci mohli hospodařit skutečně na svých pozemcích, a proto zákon umožňoval v rámci PÚ 
přechodné řešení, tzv. zatímní bezúplatné užívání, kdy vlastníci na přechodnou dobu mohli hospodařit 
i na pozemcích jiných vlastníků, kteří o hospodaření neprojevovali zájem. Tento institut bylo možné 
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postupně opustit a více se soustředit na PÚ tak, jak je jejich princip znám prakticky od počátku existence 
tohoto oboru, založeného v našich zemích Františkem Skopalíkem (1822-1891). Lze konstatovat, že se 
vznikem Státního pozemkového úřadu v roce 2013 již bylo možno navázat na moderní pojetí PÚ, ovšem 
vždy ovlivněné kapacitními a finančními 
prostředky. V současném období je třeba, aby PÚ v co největší možné míře reagovaly na jedno 
z nejvýznamnějších témat současnosti, kterým je klimatická změna a její dopady na společnost. 
Současný způsob využívání krajiny snižuje její odolnost vůči probíhajícím změnám; narůstající 
teplota a její výkyvy, hydrologické extrémy v podobě epizod sucha a povodní lze považovat za důsledky, 
na které je potřeba se adaptovat. Aktuální úlohou SPÚ je tedy navázat na dosažený stav v oboru PÚ a 
inovovat postupy a cílení pozemkových úprav tak, aby bylo možné optimálně naplňovat aktuální definici 
pozemkových úprav, uvedenou v § 2 zákona o pozemkových úpravách: 
 
„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují 
se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby 
se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní 
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s 
nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání 
diverzifikacehospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení 
životního prostředí,ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství 
zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 
a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.  
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad 
pro územní plánování.“ 
 
Zásadní koncepční východiska zůstávají dlouhodobě přibližně stejná, nově se však postupy v PÚ budou 
více orientovat na možnosti adaptace krajiny v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami. V 
rámci PÚ by měla být navrhována řešení a opatření, která budou dostatečně účinná v klimatických 
podmínkách předpovídaných pro druhou 
polovinu 21. století a umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy jako jsou 
sucho a povodně a současně zamezí zrychlené erozi půdy a zhoršování jakosti vod v zemědělských 
povodích. Proto byly v lednu 2019 představeny nové principy PÚ. Oproti předchozímu období, kdy byla 
prioritou retence vody, bude pro následující období prioritou 
akumulace vody, tedy její dlouhodobé zadržení a další efektivní využití v krajině. Součástí řešení bude 
i návrh zabezpečení zdrojů závlahových vod a jedním z plánovaných inovativních postupů v PÚ je také 
zahrnutí systémů zemědělského odvodnění do řešení PÚ. 
 
Nové principy pozemkových úprav: 
 
- Veškerá opatření v rámci PÚ navrhovat a dimenzovat na klimatické podmínky projektované pro 

období 2050+ s cílem maximálně v krajině využít vodu z přívalových srážek. 
- Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, bude pro následující období prioritou 

akumulace vody (její dlouhodobé zadržení) a její další efektivní využití v krajině. 
- Součástí řešení PÚ bude i návrh a realizace závlah s ohledem na potřeby a požadavky 

hospodařících subjektů, resp. vlastníků půdy. 
- Součástí řešení PÚ bude i návrh zabezpečení zdroje závlahové vody. 
- PÚ v daném katastrálním území budou řešeny v kontextu dalších katastrálních území s ohledem 

na zdroje vody, jakož i celévodohospodářské řešení (úroveň povodí). V některých lokalitách tak 
bude vhodné řešit PÚ v několika na sebe navazujících katastrálních územích najednou. 

- Opatření realizovaná v PÚ v rámci plánu společných zařízení budou vytvářet komplexní a vzájemně 
propojený systém převážně polyfunkčních prvků, využívající synergii při ochraně krajiny před 
suchem, povodněmi a erozí. 

- Při zahájení a následném provádění PÚ budou mít prioritu katastrální území v oblastech 
postižených suchem. 

 
 
Nástroje pro naplňování nových principů PÚ 
 

• Koncepce PÚ pro roky 2021 – 2025. 
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• Novela zákona o pozemkových úpravách, včetně novely prováděcího předpisu, kterým je 
vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav. 

• Aktualizace Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav. 
• Odborná akceptace závěrů studie „Projekce klimatických charakteristik pro účely dimenzování 

prvků plánů společných zařízení a posouzení projektových dokumentací pro realizace 
vodohospodářských staveb“ a její následné využívání v praxi. 

• Studie proveditelnosti závlahových soustav – součástí řešení PÚ se předpokládá i návrh a 
realizace závlah s ohledem na potřeby a požadavky hospodařících subjektů, resp. vlastníků 
půdy. 

 
 
Popis návrhu/požadavků intervence  
 
Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení Rady a je v souladu se Strategií MZe 2030, kde je 
uvedeno, že jako jeden z nástrojů ochrany půdy využívá ČR Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).  
 
Zvýšená potřeba adaptace na klimatickou změnu a s ní související četnější výskyt povodní z přívalových 
srážek, období sucha a výrazných projevů degradace půdy se odráží především v potřebě navyšování 
počtu prováděných pozemkových úprav. Stejně tak se v této potřebě odráží podpora rozvoje 
venkovského prostoru. Koncepce pozemkových úprav se proto ubírá směrem, který si klade za cíl 
zaměřit se na aktivity napomáhající snižovat v krajině dopady povodní i sucha. Přednostně budou 
řešeny pozemkové úpravy v územích ohrožených dopady klimatických změn, zejména budou směřovat 
do oblastí ohrožených vodní erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem urychleného odtoku.  
 
Intervence reaguje na slabou stránku v podobě značné výměry půd ohrožených vodní erozí (odnos a 
ztráta zeminy), a s tím související také negativní vliv erozních sedimentů na kvalitu vody a na 
vodohospodářskou funkci nádrží a koryt vodních toků. Přispívá k potřebě zvýšit zadržení vody v krajině 
a zlepšit jakost podzemní a povrchové vody. V rámci pozemkových úprav budou dále řešeny slabé 
stránky, jako jsou velká poškození odvodňovacích systémů, nadměrné odvodnění krajiny a nepříznivé 
vlastnicko-uživatelské vztahy včetně přístupů k pozemkům. V oblasti vodního režimu byla zaznamenána 
nízká retence vody v krajině, chybějící retardační prvky, vysoká eroze půdy s následným zanášením 
vodních toků a nádrží sedimenty, nevhodná obnova technických úprav koryt bez zohlednění 
diferencovaného přístupu, vliv erozních sedimentů na kvalitu vody a na vodohospodářskou funkci nádrží 
a koryt vodních toků. Pozemkové úpravy, resp. realizace plánů společných zařízení, budou proto 
komplexně řešit opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické 
stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu, opatření zajišťující 
zpřístupnění pozemků a vodohospodářská opatření.  
 
V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty zaměřené na omezení dopadu 

zemědělského sucha, na ochranu zemědělské půdy před erozí nebo povodněmi, na zlepšení vodního 

režimu v krajině, nebo na ekostabilizační opatření v krajině. 

 
Podmínky způsobilosti:  
 
- projekt je v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb.  
- projekt je prováděn v rámci jednoduchých nebo komplexních pozemkových úprav včetně návrhu 

plánu společných zařízení  
- realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, 

společná zařízení zahrnují územní systém ekologické stability (ÚSES) a/nebo opatření zajišťující 
zpřístupnění pozemků a/nebo protierozní opatření pro ochranu půdního fondu a/nebo opatření 
sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a prevenci před povodněmi a záplavami, k 
retenci vody v krajině  
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3.Krajinné prvky podporující adaptaci na klimatickou změnu 

Cílem odborného vzdělávání je poskytnout vlastníkům, uživatelům a správcům vybraných krajinných 
prvků návod, jak provádět jejich správu a údržbu. Krajinné prvky sehrávají stále významnější roli 
v ochraně půdy před její degradací, ale také jako funkční nástroje pro zastavení poklesu a obnovu 
biodiverzity a jako ekologicky zaměřené plochy sloužící  k prevenci škod působených zvěří a škod 
působených na zvěři. Pokud jsou krajinné prvky po odpovídající následné péči zapojeny do ekosystému, 
je nezbytné je dále udržovat, aby poskytovaly požadované ekosystémové funkce a služby. Proces 
údržby je nastaven tak, aby zapojené prvky plnily mimo standardní funkce  také funkce a následně 
služby 
 

• vedoucí k udržení/zvýšení ekologické stability území (udržení/zvýšení biologické rozmanitosti, 
propojení s dalšími přírodními útvary) 

• před škodami zvěří (nabídka hodnotné a v průběhu roku dostupné potravy) 

• před škodami na zvěři (jako kompenzační plochy pro hnízdění, kladení mláďat apod.). 

 

3.1 Vybrané krajinné prvky 

 

Informace jsou určeny především pro správu a údržbu následujících vybraných druhů krajinných 
prvků; jsou to nejvíce a nejčastěji zastoupené krajinné prvky, které se nachází uvnitř dílů půdních 
bloků (DPB) a zemědělci musí prokazovat, že je nepoškozují a vnímají je jako zelenou infrastrukturu. 

3.1.1 Biocentrum 

Biocentrum je biotop nebo několik biotopů dohromady. Biotop neboli stanoviště je soubor veškerých 
živých a neživých činitelů, které vytvářejí životní prostředí určitého organismu nebo organismů. Pojem 
biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu. Vyskytují se tam společenstva rostlin, 
hub, živočichů a mikroorganismů, mezi kterými jsou určité vztahy. Pro popis biotopů je vytvořen katalog 
(Chytrý M. a kol 2010), ve kterém je v současnosti 157 takových přírodních stanovišť. Ta se rozdělují 
podle vegetace do základních skupin: vodní toky a nádrže, mokřady a pobřežní vegetace, prameniště 
a rašeliniště, skály, sutě a jeskyně, alpínské bezlesí, sekundární trávníky a vřesoviště, křoviny, lesy a   
biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Součástí těchto jsou i intenzivně obhospodařovaná 
pole, nelesní stromové výsadby mimo sídla a jiné. Stav a velikost biocentra jsou takové, aby umožňovaly 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného ekosystému, který musí být blízký přírodě. 

 

Obr. 3 Nově založené biocentrum, vybudovaný biokoridor (trasován na horizontě) a stromořadí podél 
polyfunkční polní cesty 
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3.1.2 Biokoridor 

Biokoridor naopak neumožňuje hlavním organismům dlouhodobý život na svém území, ale slouží jako 
přechod nebo spojka mezi jednotlivými biocentry. Příkladem těchto přechodů jsou aleje, souvislé 
křoviny, živé ploty, meze, strouhy, ale i uměle vytvořené přechody pro zvěř na dálnicích. Biocentra 
a biokoridory spolu s integračními prvky (například zatravněné a ozeleněné údolnice) tvoří tzv. územní 
systém ekologické stability (ÚSES).  

 

Obr.4  Biokoridor trasovaný na dříve orněné půdě 

 

 

3.1.3 Mez  

 

Souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě 
větrné eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku (PB), popřípadě dílu půdního bloku. Součástí 
meze může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka. 

 

 
 

Obr. 5  Mez jako účinné protierozní opatření 
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3.1.4 Skupina dřevin 

 

Útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 2 000 
m2.  Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté 
údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona. 

 

 
Obr.6 Skupina stromů (vlevo) a mez (uprostřed obrázku) 

 

3.1.5 Travnatá údolnice  
 
Členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu 
soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního  bloku, se zemědělskou kulturou 
orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace. 
 

 
 

Obr. 7 Zatravněná a následně ozeleněná údolnice – opatření, které vzniklo na základě projektu po 
komplexní pozemkové úpravě 
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3.2 Provádění kontroly a monitoringu  
 
Každý krajinný prvek jako funkční zelená infrastruktura musí být ve stanovených intervalech 
kontrolován, následně monitorován a na základě tohoto hodnocen.  V praxi, po předání zapojené 
infrastruktury vlastníku, uživateli nebo jinému nájemci, absentuje většinou tento významný proces, který  
by měl být jednou z preventivních manažerských opatření vedoucích k identifikaci podnětů ke zlepšení, 
především pro analýzu problémů, řešení náprav, nápravných opatření a jejich vypořádávání s cílem 
zajištění funkčnosti opatření  a poskytování žádaných služeb. Včasně provedená kontrola nás také 
upozorní např.: 
- na zcizení nebo poškození uskutečněných výsadeb, na zcizení nebo poškození oplocenky, 

mechanické ochrany dřevin proti škodám působených zvěří 
- vznikající nelegální“ skládku odpadů 
- poškození porostu nebo pozemku (např. činností v sousedství hospodařících zemědělců…) 
- živelnou událost…(vzniklý požár…)  
- výskyt kalamitních škůdců, poranění zvěře apod. 

 

 
 
Obr. 8  Kontrola biokoridoru - identifikované poškození oplocenky v sousedství hospodařícím 

zemědělcem 
 
Z tohoto důvodu je nezbytné kontrolní činnosti provádět systematicky, plánovaně a dokumentovaně 
(řízeným způsobem). V průběhu projektu, na základě zkušeností a nejlepší dostupné praxe v kontrolní 
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činnosti lesnických ekosystémů (Silvárium, 2018), byla navržena a ověřena minimální a dosažitelná 
praxe.  
 
Doporučení pro praxi 
 
Očekává se, že kontrola, která bude podkladem pro monitorování a hodnocení a bude prováděna 
v průběhu celého kalendářního roku odpovědnou a kompetentní osobou, prokazatelně (se záznamem) 
minimálně  1 x měsíčně s tím,  že bude reflektovat na aktuální stav a další požadavky zainteresovaných 
stran. 

 

Krajinné prvky podporující adaptaci na klimatickou změnu  - agrolesnictví 

 

Obr. 9 Příklad agrolesnického systému 

 
Popis návrhu/požadavků intervence  
Touto intervencí bude podporováno založení 2 typů agrolesnických systémů, a to silvoorebných a 
silvopastevních. Jedná se o systémy obhospodařování půdy, v rámci kterých je stejný pozemek zároveň 
využíván k pěstování dřevin a k zemědělské činnosti (silvoorebné) nebo pastvě (silvopastevní) bez 
záměru převodu pozemku na lesní porost.  
V rámci agrolesnických systémů je možná liniová výsadba na orné půdě u silvoorebných systémů a 
roztroušená, popř. liniová výsadba na pastvinách u silvopastevních systémů.  
V rámci silvopastevních systémů je možná i výsadba skupiny dřevin, která v budoucnu poskytne úkryt 
pasoucím se hospodářským zvířatům před extrémním horkem nebo v případě špatného počasí.  
Dřeviny v agrolesnických systémech plní významné ekosystémové služby a mimoprodukční funkce jako 
je zejména ochlazování krajiny a aktivní působení proti změně klimatu. Tyto systémy mají velmi příznivé 
environmentální benefity v porovnání se standardním zemědělstvím. Mezi nejvýznamnější patří jejich 
protierozní funkce, příznivější bilance živin (omezují potřebu hnojení), zvýšení biodiverzity (nadzemní i 
půdní), snižování vyplavování dusičnanů do vod a ukládání uhlíku v půdě. Dále fungují účinně jako 
ochrana vod (vyrovnávají vodní bilanci v krajině, upravují chemismus a filtraci vody). V neposlední řadě 
pak výrazně přispívají k tlumení klimatických extrémů a jejich dopadů na zemědělský systém (extrémní 
teploty a sucha, přívalové deště). Intervence tak řeší potřebu zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické 
změně, kde SWOT identifikovala jako slabou stránku vyskou míru degradovaných a utužených půd s 
následnou ztrátou retenčního potenciálu. Agrolesnictví přispěje k omezení vodní eroze a dalších 
degradačních faktorů zajištěním vegetačního pokryvu a rozčleněním velkých půdních bloků. 
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Agrolesnictví také přispěje účinnějším pohlcováním GHG ke snížení emisí a k zvýšení sekvestrace 
uhlíku do půdy, čímž cílí na identifikovanou potřebu snížit emise GHG a zvýšit sekvestraci uhlíku do 
půdy.  
Intervence bude realizována jako investice na založení vybraného agrolesnického systému. 

Intervence přispívá k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 (klíčová oblast 3 - Odolné 
ekosystémy), konkrétně specifického cíle 14 Krajina je adaptována na změnu klimatu. Výše platby 
nesouvisí s typem nebo objemem produkce ani nevychází z žádného roku období, platba je určena na 
založení agrolesnického systému v prvním roce závazku. Výše platby není vázána na výši cen 
domácích či mezinárodních, ani z nich nevychází. Platba je poskytnuta k realizaci investice – založení 
agrolesnického systému. Platba nenařizuje ani žádným způsobem neurčuje zemědělské produkty, které 
mají příjemci vyrábět.  
 
Podmínky způsobilosti:  

 Založení agrolesnického systému lze realizovat na zemědělské půdě na území České republiky 
s výjimkou území hlavního města Prahy.  

 Agrolesnický systém lze založit na DPB evidovaném v LPIS s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda (R) travní porost na orné půdě (G) nebo trvalý travní porost (T). Po 
založení agrolesnického systému nedochází ke změně kultury.  

 Minimální výměra pro založení agrolesnických systémů je 0,5 ha.  

 Při výsadbě v prvním roce závazku bude použito 100 kusů dřevin na hektar.  

 Volba dřevin, typ sadby a designu výsadby budou provedeny podle projektu.  

 Výsadba pouze dle schváleného seznamu dřevin pro toto opatření, v případě nepůvodních 
druhů ze seznamu platí povinnost souhlasu orgánu ochrany přírody.  

 Při výsadbě je použito více než 50% lesních dřevin, žádný z použitých druhů dřevin nesmí být 
ve výsadbě zastoupen více než 40%.  

 Liniová výsadba ve schválené šířce pásů stromů a sponu.  

 U silvopastevního systému je možná liniová i roztroušená výsadba nebo výsadba ve skupině je 
možná pouze v případě, že ji bude tvořit maximálně 20 jedinců a současně bude pokrývat 
maximálně 400 m2 souvislé plochy. Na každý započatý hektar je možná pouze 1 skupina 
dřevin.  

 Zemědělská půda, na které je založen agrolesnický systém mezi pásy dřevin je řádně 
zemědělsky obhospodařována.  

 Podpora není určena pro výmladkové plantáže a pěstování vánočních stromků.  
 
Členění:  
- Silvoorebné systémy  

- Silvopastevní systémy  
 
Výše platby/způsobilé náklady:  
Náklady na založení agrolesnického systému (Článek 68).  
Podpora na založení systému a na péči je poskytována jako paušální platba v EUR/ha. Dotace na 
založení systému bude poskytnuta formou zjednodušených nákladů ve výši 4 353 EUR/ha. 
 
Péče o založený agrolesnický systém 
 
Popis návrhu/požadavků intervence  
Touto intervencí bude podporována péče o agrolesnický systém založený v rámci intervence Založení 
agrolesnického systému, a to po dobu následných pěti let po založení.  
Stromy na orné půdě významně omezují vodní a větrnou erozi, ale také svými kořeny a opadem 
navracejí do půdy organickou hmotu a pomáhají zvýšit její obsah a zlepšují tak strukturu půdy. 
Zlepšením struktury půdy dochází ke zlepšení jejích vlastností a schopnosti zadržovat vodu. 
Významným přínosem je vázání oxidu uhličitého a jeho ukládání do podzemní i nadzemní biomasy.  
Intervence bude realizována formou pětiletých závazků hospodaření. 

Intervence je v souladu s bodem 12 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství. Intervence reaguje na 
Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, jejímž 
participačním dokumentem je také Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Jednou z priorit je 
podpora udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a obnova úrodné, funkční a estetické krajiny. 
Platbou je podporována péče o založený agrolesnický systém. Metodika výpočtu je založena na základě 
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dodatečných nákladů na údržbu agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, obnovu ochrany 
stromů před okusem.  
 
Podmínky způsobilosti:  

 Žadatel zajišťuje péči o založený agrolesnický systém v rámci intervence Založení 
agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, zajištění a ochranu dřevin. 

 V případě úhynu dosadí dřeviny tak, aby byl zachován poměr více než 50 % lesních dřevin. 

 Na konci závazku bude ve výsadbě minimálně 75 životaschopných jedinců na hektar. 

 Mezi pásy dřevin jsou pěstovány zemědělské plodiny a probíhají zemědělské operace 
(silvoorebný systém) nebo sečení a pastva (silvopastevní systém). 

 

Intervence navazuje na DZES 7. Stromy na z.p. (zejména na o.p.) významně omezují vodní a větrnou 
erozi, ale také svými kořeny a opadem navracejí do půdy organickou hmotu.  Žadatelé jsou povinni 
dodržovat příslušné podmínky standardů a aktů kontroly podmíněnosti.  
 
Výše platby/způsobilé náklady:  
Náklady na péči po dobu následujících 5 let od založení agrolesnického systému (Článek 65).  
Podpora je poskytována jako paušální platba v EUR/ha.  
Dotace na péči o založený systém bude poskytnuta ve výši 754 EUR/ha. 
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2. Agroenvironmentální a klimatická opatření  se zaměření na 

adaptaci krajiny na klimatickou změnu – podpora biodiverzity 

na orné půdě 

Dlouhodobě je poukazováno na množství negativních dopadů činností zemědělců, které významně 

ovlivňují  biodiverzitu volně žijící zvěře. Stavy divoké populace koroptve polní jsou alarmující, početnost 

bažanta obecného a zajíce polního neustále klesá. Jedním z důvodů je nevyhovující stav životního 

prostředí. Absence krytových, klidových, pro orientaci vhodných a především potravní nabídku 

poskytující kompenzačních ploch pro období celého kalendářního roku je v oblastech, kde se intenzivně 

zemědělsky hospodaří, stále více a více citelná. Z těchto a jiných důvodů se očekává větší aktivita 

zemědělců, ale také uživatelů honiteb a vlastníků honebních pozemků. Na to, co lze v agroekosystému 

nejrychleji a nejsnadněji provádět, právě pro zastavení poklesu a návrat drobné zvěře do krajiny je 

zaměřeno odborné vzdělávání.  

V minulosti se osvědčila pro agroekosystém tato agroenvironmentální a klimatická  opatření:  

- Biopásy (smyslem je zajistit prostupnost a mozaikovitost krajiny, podpořit populace volně žijících 

zvířat se zacílením na polní ptáky, zvýšit půdní úrodnost orné půdy, zajistit zadržování vody v 

krajině, snížit riziko eroze, podpořit planě rostoucí rostliny a zvýšit pestrost a atraktivitu 

zemědělské krajiny pro drobnou zvěř a hmyz).  

- Opatření pro ochranu čejky chocholaté (smyslem opatření je zajistit vhodný biotop pro čejku 

chocholatou a jiné bahňáky, dále zvýšit biodiverzitu dalších polních ptáků, zajistit prostor pro 

opylovače a predátory škůdců kulturních plodin, zvýšit půdní úrodnost a obnovit vodní režim  

území, které je po významnou roční dobu podmáčené a je vyhledáváno vybranými polními ptáky 

ke hnízdění).  

- Zatravňování orné půdy a drah soustředěného odtoku (zakládáno tam, kde to bylo vhodné), 

přičemž smyslem prováděného opatření je obnovit vodní režim krajiny, snížit erozní ohroženost 

půdy, zvýšit biodiverzitu, obnovit krajinnou strukturu a prostupnost krajiny, zvýšit organickou 

složku v půdě. 

- Zatravněná půda byla následně osazována solitéry stromů, liniemi a skupinami  typických druhů 

převážně ovocný stromů, které tvoří v současné době krajinotvorné extenzivní sady. 

 

Obr. 10 Příklad prováděného biopásu 
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Popis návrhu/požadavků intervence  
 
Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení Rady a je v souladu se Strategií MZe 2030. Intervence 
je v souladu se Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, kde jsou zmíněny jako priority 
„Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů“ a „Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana 
přírodních procesů“. Intervence odráží také potřebu stanovenou ve Strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 , která se týká zastavení úbytku opylovačů a může také okrajově napomoci 
k naplnění potřeb v podobě snížení používání pesticidů a snížení používání průmyslových hnoj iv 
definovaných ve Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy.  
 
Intervence reaguje na pokles biodiverzity u druhů vázaných na zemědělskou krajinu (např. hmyzu 
včetně opylovačů, ptáků a drobné zvěře) zejména v důsledku nedostatku potravních zdrojů a ploch 
vhodných pro úkryt a rozmnožování.  
 
Bude podpořeno zakládání neproduktivních ploch na orné půdě, jejichž hlavním cílem je zlepšení stavu 
především u ptačích společenstev vázaných na zemědělskou krajinu a hmyzu (zejména opylovačů), u 
kterých je potvrzen v posledních letech značný úbytek. Cílem je zvýšení potravní nabídky pro opylující 
hmyz, zvláště v období, kdy na orné půdě po odkvětu kulturních plodin dochází k výraznému úbytku 
zdrojů nektaru a pylu. Jedná se o plochy, které poskytují podporu i pro další živočišné druhy vázané na 
polní stanoviště a ekosystémy přiléhající k nim (drobní savci, další skupiny bezobratlých a užitečných 
organismů – přirozených nepřátel škůdců). Plochy poskytnou jak potravní nabídku, tak také hnízdní a 
krytové stanoviště. Intervence je cílena také na konkrétní ptačí druhy (čejka chocholatá a koroptev 
polní), jejichž stavy během posledních desetiletí značně poklesly. V období, které je kritické pro 
vyvedení mláďat čejky, bude omezeno zemědělské hospodaření. Vysetí směsi krmných či 
nektarodárných směsí poskytne potravní nabídku pro řadu živočišných druhů i v době, kdy je tato 
nabídka v zemědělské krajině značně omezena). Působení intervence bude podpořeno omezením 
prostředků na ochranu rostlin na podporovaných plochách (zároveň dochází i k omezení hnojení). 
Intervence bude realizována formou pětiletých závazků hospodaření.V rámci SP SZP jsou definovány 
detailní podmínky zemědělského hospodaření. Podmínky intervence jsou v souladu se Strategií 
ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, kde jsou zmíněny jako priority „Společnost uznávající 
hodnotu přírodních zdrojů“ a „Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů“. V 
případě Biopásů platba vychází ze značné ztráty produkce z orné půdy a z dodatečných nákladů na 
jejich vysetí, údržbu a zapravení. Na lokalitách vymezených jako Hnízdiště čejky chocholaté platba 
vychází ze ztráty příjmů z produkce na orné půdě (zákazů argotech. operací do poloviny června) a z 
dodatečných nákladů na osetí plochy netržními plodinami na podporu biodiverzity v druhé polovině roku 
(pořízení doporučeného osiva, náklady na vlastní výsev plodiny a její následné zapravení).  
 
V případě Druhově bohatého pokrytí orné půdy platba zahrnuje ztrátu příjmu z produkce na orné půdě. 
Současně se nepředpokládá využití hmoty z těchto ploch pro krmení hospodářských zvířat, tedy ztráta 
příjmu se nesnižuje o tuto položku. Vedle ztráty produkce vznikají dodatečné náklady na výsev (osivo) 
a na mechanizaci spojenou s výsevem a sklizní/odklizením porostu.  
 
Členění - tituly:  
- Krmné biopásy  

- Nektarodárné biopásy  

- Kombinované biopásy  

- Ochrana čejky chocholaté  

- Druhově bohaté pokrytí orné půdy  
 
 
Podmínky způsobilosti:  
Minimální vstupní výměra standardní orné půdy evidované v LPIS je minimálně 2 ha pro titul Krmné 
biopásy, Nektarodárné biopásy, Kombinované biopásy a Druhově bohaté pokrytí orné půdy a 
minimálně 0,5 ha pro titul Ochrana čejky chocholaté. V rámci titulu Druhově bohaté pokrytí orné půdy 
lze podat žádost o dotaci na nejvýše 25 % veškeré zemědělské půdy evidované na žadateles druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda.  
Titul Ochrana čejky chocholaté je cílen na vymezená hnízdiště čejky v LPIS.  
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Titul Krmné biopásy  
Podmínky  - Žadatel  
 
Vytvoří biopás  

 šíři nejméně 6 a nejvýše 24 metrů,  

 v souvislé délce nejméně 50 metrů,  

 souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku,  

 po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby,  

 nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu 
půdního bloku  

 na plochu biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou 
fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ,  

 založí každoročně biopás do 15. června, a to směsí osiv stanoveného složení,  

 použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo,  

 ponechá biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března 
následujícího kalendářního roku,  

 od 16. března do 15. června následujícího kalendářního roku zapraví porost biopásu do 
půdy,  

 nepoužívá biopás jako souvrať ani jako manipulační plochu.  
 

Titul Nektarodárné biopásy  
Podmínky  - Žadatel  
 
Vytvoří biopás  

 šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů,  
 v souvislé délce nejméně 50 metrů,  
 souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku,  
 po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby,  
 nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu 

půdního bloku,  
 na plochu biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou 

fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ,  
 založí biopás do 15. června, a to směsí osiv stanoveného složení,  
 použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo,  

 ponechá biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou po dobu dvou, maximálně tří 
po sobě následujících kalendářních let,  

 založený biopás ponechá na stejném místě po dobu dvou nebo tří let,  
 po uplynutí dvou nebo tří let zapraví biopás do půdy v termínu od 16. března do 15. června,  
 založí následný biopás do 15. června třetího nebo čtvrtého roku závazku, a to směsí osiv 

stanoveného složení,  
 provádí každoročně seč nebo mulčování biopásu v termínu od 1. června do 15. září,  
 nepoužívá biopás jako souvrať ani jako manipulační plochu.  

 
Titul Kombinované biopásy  
Podmínky  - Žadatel  
 
vytvoří na jednom DPB  

 jednoletý krmný biopás o šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů, a na něho navazující podélně 
po delším okraji víceletý jetelotravní pás o šíři nejméně 18 metrů a nejvýše 24 metrů,  

 v souvislé délce nejméně 50 metrů,  
 o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku,  
 po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby,  
 nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu 

půdního bloku,  
 na plochu kombinovaného biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou 

fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ,  
 použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo,  
 nepoužívá biopás jako souvrať ani manipulační plochu.  
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Krmný pás (jednoletý):  
Žadatel  

 založí pás o šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů  
 založí každoročně biopás v termínu do 31. května, a to směsí stanoveného složení (směs 

stanovená pro krmný biopás)  
 ponechá pás od 1. června do 15. března následujícího kalendářního roku bez zásahu 

zemědělskou nebo jinou technikou,  
 zapraví pás do půdy v roce po výsevu v termínu od 16. března do 30. dubna  

 

Jetelotravní pás (víceletý):  
Žadatel  

 založí pás o šíři minimálně 18 metrů a nejvýše 24 metrů  
 založí porost do 31. května, a to směsí stanoveného složení (směs stanovená pro jetelotravní 

biopás, přičemž zastoupení jetelovin a jiných bylin kromě trav v porostu bude tvořit více než 40 
%),přičemž od 1. června do 15. srpna bude ponechán biopás bez zásahu zemědělskou nebo 
jinou technikou  

 ponechá porost na pozemku od zasetí po celou dobu závazku  
 od druhého roku závazku ponechá pás od 1. března do 15. srpna bez zásahů zemědělskou 

nebo jinou technikou  
 provádí každoročně údržbu porostu sečí spolu s odklizením biomasy minimálně jednou ročně v 

termínu od 16. srpna do 31. října,  
 po uplynutí pěti let provede zapravení jetelotravního pásu v termínu od 16. března do 30. dubna.  

 
Titul Ochrana čejky chocholaté  
Podmínky  - Žadatel  

 zabezpečí plochu hnízdiště proti zásahu zemědělskou technikou od 1. ledna (první rok závazku 
od 15. dubna) do 15. června, s výjimkou 4 m pásu při okraji dílu půdního bloku,  

 od 16. června do 15. července založí porost směsí definovaných plodin (krmná směs, směs pro 
opylovače),  

 používá k výsevu uznané nebo kontrolované osivo,  
 ponechá porost plodiny bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 31. října,  
 nepoužívá porost směsi plodin jako souvrať ani k přejezdům zemědělské nebo jiné techniky od 

16. července do 31. října  
 zapraví od 1. listopadu do 31. prosince porost plodin do půdy,  
 nepoužívá přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě 

potvrzení ÚKZÚZ.  
 
Titul Druhově bohaté pokrytí orné půdy  
Podmínky  - Žadatel  

 každoročně na nejvýše 50 % výměry příslušného dílu půdního bloku, na kterou žádá o dotaci, 
založí porost  

 nejpozději do 30. dubna, a to směsí stanoveného složení (směs stanovená pro druhově bohaté 
pokrytí), v prvním roce trvání závazku založí porost do 31. května,  

 po vzejití porostu je možné do 15.6. mechanické ošetření za účelem likvidace plevelů  
 neaplikuje na plochu druhově bohatého pokrytí přípravky na ochranu rostlin a hnojiva,  
 provádí mechanickou údržbu v termínu od 15. září do 14. října příslušného kalendářního roku,  
 zapraví porost v období od 15. října do 31. prosince příslušného kalendářního roku.  

 
Identifikace vazby na podmíněnost: 

Intervence navazuje na základní podmínky standardu DZES 9 / PPH 3, PPH 12 a PPH 13. Titul Ochrana 
čejky chocholaté navazuje na DZES 7. Intervence navazuje na DZES 9, kdy dochází k vytváření 
neprodukčních ploch na orné půdě sloužících k podpoře populací živočichů vázaných na zemědělskou 
krajinu. V rámci intervence jsou stanoveny osevní směsi přispívající nejen k vytváření stanovišť pro 
úkryt a rozmnožování, ale i k vytváření zdrojů potravy. Titul Ochrana čejky chocholaté navazuje na 
DZES 7 podmínkou osetí ploch speciální směsí osiv, přičemž porost je na ploše ponechán po delší 
časové období, než je požadováno v rámci ekoschémat.  
Žadatelé v AEKO jsou povinni dodržovat podmínky všech standardů a aktů kontroly podmíněnosti.  
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Žadatelé jsou povinni dodržovat minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin.  
 
Výše platby/způsobilé náklady:  
Bude stanovena sazba dotace v EUR/ha.  
Titul Krmné biopásy – 676 EUR/ha  
Titul Nektarodárné biopásy - 597 EUR/ha  
Titul Kombinované biopásy - 639 EUR/ha  
Titul Ochrana čejky chocholaté - 630 EUR/ha  
Titul Druhově bohaté pokrytí orné půdy –417 EUR/ha 
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5. Obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a 

extenzivních sadů podporující adaptaci krajiny na klimatickou 

změnu- zadržení vody v krajině, zlepšení klimatu  následná 

péče a údržba – intervence krajinotvorné sady 

 

Ovecné stromy v krajině mají nedoceněný význam. Tento spočívá především v místech intenzivně 

zemědělsky obhospodařovaných, ale také v rámci např.  biocenter, biokoridorů, okrajů polních cest a  

lemů lesních porostů. Význam mají stromy soliterní, dále pěstované ve formě stromořadí, alejí, skupiny 

dřevin a také sady nově zakládané, stávající a ty, které se zakládaly v dobách dávno minulých a dnes 

přemýšlíme, jestli má význam je revitalizovat, obnovit, vyklučit či jaký management zvolit, abychom 

z nich měli prospěch a užitek. 

Nejvíce ceněny, s ohledem na podporu biodiverzity, jsou extenzivní výsadby ovocných stromů zacílené  

do volné krajiny; podle Bočka (2008) se vyznačují : 

- kmenným tvarem stromů – (polo a vysokokmeny), chceme mít dlouhověké stromy, které budou 

obnovovat poškozeno krajinnou strukturu, sloužit k orientaci a poskytovat kryt, možnost hřadování, 

možnost hospodaření v meziřadí 

- dobrou vzrůstností, podnožemi ze semenáčů  

- širšími spony (menší počet stromů na jednotku plochy 

- individuální mechanickou ochranou (nebývají oplocené…) 

- jednoduchou agrotechnikou založenou na obhospodařování travobylinného porostu pod a v okolí 

výsadeb (1-2 seče ročně, vyloučení přípravků na ochranu rostlin a syntetických hnojiv), provádí se 

pouze výchovný a prosvětlovací řez koruny…) 

- uplatněním původních, typických ovocných druhů (méně náročné) 

- instalací hnízdních budek pro ptáky a výstavbou biotechnických objektů pro podporu biodiverzity 

(tzv. broukoviště, plazníky, kamenné zídky) 

- zakládáním na obtížně obhospodařovatelných zemědělských půdách (svahy, specifické tvary, 

místa negativních environmentálních vlivů) 

- důrazem na poskytování ekosystémových funkcí/služeb; produkce ovoce představuje vedlejší 

příjem 

- významnými funkcemi mimoprodukčními – ekologické, krajinářské, klimatické 

 

 

Význam ovocných stromů  

S ohledem na podporu drobné zvěře  oceňujeme především: 

- ovocné stromy vytváří významné vztahy na stanovišti, stabilizují vazby v kulturní krajině (zvěři 

slouží k orientaci, klidu a krytu),, 

- poskytování dietetické nabídky (letorosty mladých stromků, keřů; plody, okus částí dřevin po 

provedeném řezu), 

- vznikají refugia široké škály hmyzu a dalších živočichů, které jsou součástí potravního řetězce, 

- stromy přispívají k zajištění odpovídajícího mikroklima (usměrňují proudění větrů, zadržují vodu, 

v zimě usměrňují ukládání sněhu  - umožňují např. koroptvím dostat se k potravě v době sněhové 

pokrývky, udržují vyšší relativní vlhkost, čímž dochází k menšímu kolísání mezi denní a noční 

teplotou) 
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Nezanedbatelný je také význam agrotechnický a půdoochranný (protierozní funkce), izolační 

(emise, prašnost), krajinářsko - estetický (zajištění mozaikovitosti, prostupnosti a atraktivnosti 

krajiny), společenský, kulturní a historický (společná výsadba, sociální kontakt, pouto k místu  

v raném věku dětí…), pobytový a ekonomický. 

 

 
 

Obr. 10 Produkce ze soliterních stromů je též velmi významná 

 

Podmínky pro výsadby ovocných stromů v územním plánování a pozemkových úpravách 

V rámci procesu územního plánování se mj. určují podmínky pro hospodárné využití zastavěného území  

a zajišťuje se ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V dokumentu – územním 

plánu obce je stanovena základní koncepce  rozvoje území, ochrany jeho hodnot, plošného a 

prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; zde se  vymezují 

zastavěné území, plochy a koridory včetně stanovení podmínek pro využití těchto ploch. V rámci tohoto 

procesu můžeme (pokud se již nestalo) stanovit podmínky výsadeb zeleně – ovocných stromů i ve volné 

krajině, která nás myslivce prioritně zajímá. Plochy, kde lze vysazovat ovocné stromy (plochy zeleně) 

jsou dále děleny na zeleň soukromou a vyhrazenou, zeleň přírodního charakteru, ochranou, izolační a 

jinou. Možnost vysazovat ovocné stromy  se značně zvýší zájmem samotné obce, která zadává  tvorbu, 

popřípadě aktualizaci této významné dokumentace. Cenné informace, kam cílit výsadby, najdeme též 

např. v dokumentaci Územního systému ekologické stability (v popisu stávajících a navržených prvků), 

Regulačním plánu či  Územních studiích.  

Velmi efektivní pro možné výsadby ovocných stromů do krajiny je proces Komplexních pozemkových 

úprav, kterým se velmi cíleně zasahuje do zemědělského hospodaření  v agrární krajině. V rámci tohoto 

procesu vzniká dokument „Plán společných zařízení“, jež je podkladem, který zpřesňuje územní plán.  

Odpovědní projektanti musí v rámci tohoto procesu  řešit i ochranu životního prostředí; navrhují širokou 

škálu různých opatření typu např.  biocenter, alejí, stromořadí, polních cest, součástí kde nachází 

ovocné dřeviny uplatnění. V rámci tohoto režimu plánování v krajině se v katastru přímo označují 

parcely účelovým určením umožňujícím výsadby ovocných stromů. 
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Postup výsadby ovocných stromů 

Pro  správné  (správně provedené) výsadby ovocných dřevin v krajině a následnou péči  vydala 

Agentura ochrany přírody a krajiny pravidla (arboristické standardy). Dokumenty jsou dostupné na  

http://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu/. Jsou 

doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně 

realizovaných při transportu, výsadbě, následné péči a údržbě ovocných stromů (včetně vlastností 

použitých druhů, materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK 

ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v 

příslušných oborech. 

Nejvíce využívané jsou: 

SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 
SPPK C02 005:2016 Péče o ovocné dřeviny 
 
Součástí standardů je též zonace výsadeb,  včetně vhodných druhů ovocných stromů pro výsadbu 
s ohledem na biologické a  klimatické parametry, jejich vzdálenosti od sebe (spon) a další.. 
Při umisťování stromů musíme respektovat sousedské vztahy (viz. občanský zákoník), jiné zájmy 
(ochranná pásma vedení a sítí) a režim území, který je dotčen např. možnými záplavami. Přesné 
pravidla jsou stanovena pro silniční ochranné pásmo. Stanoviště stromu musí též zohledňovat velikost 
koruny dospělého jedince. 
 
Úprava pozemku a  postup výsadby 
 
Zájmem je vytvořit co nejpříhodnější podmínky pro vysazovaný strom; pokud máme na stanovišti 
biomasu planě rostoucích rostlin vyšší než cca 1 m (lopuch, slunečnici topinambur, zlatobýl 
kanadský…), pokud se na místě výsadby vyskytují  pokryvné křoviny jako např. růže šípková, černý bez 
či trnka obecná) nebo invazivní nepůvodní druhy dřevin  (pajasan žláznatý, trnovník akát) odstraňujeme 
tyto ještě před výsadbou dle osvědčených postupů a pravidel, které jsou zveřejněny též na stránkách 
Agentury ochrany přírody a krajiny. Plochu pod vysazenými stromky dále oséváme travobylinnou směsí, 
v souladu s podmínkami stanoviště či zájmy dalšího hospodaření.  
 
Systém umístění dřevin volíme dle svého uvážení na základě znalostí dotčeného ekosystému a potřeb 
zvěře, informací v citovaných standardech či v souladu s podmínkami poskytovatelů podpor na 
výsadby. Významné je též rozhodnutí, kde bude dřevina světlomilná (orientace jih – sever), dřevina, 
která např. krátce snáší vyšší hladinu podzemní vody (slivoně, jabloně) nebo kam umístíme dřeviny, 
které trpí na jarní mrazíky. 
 
Termínem výsadby je především podzim; významná je dohoda producenta výsadbového materiálu se 
zájemcem o výsadbu; ideálně je totiž sadit tzv. z půdy do půdy. Zkušenosti z posledních let říkají, že 
sází se v Česku od 2.poloviny října do Nového roku. Pokud není zamrzlé, může se s výsadbami 
pokračovat i dále…) Naopak, jarní výsadby nejsou s ohledem na problematiku prohlubujícího se sucha 
doporučovány. Stále častěji jsou však nabízeny arboristickými firmami ovocné stromy v balu; tyto 
umožnují „ozeleňovat“ téměř po celý rok, klíčová je zde však závlaha. 
 
 
Provádění výsadby stromků 
 
Velikost výsadbové jámy volíme dle velikosti kořenového systému dřeviny, nejméně 0,4 m do hloubky 
s tím, že průměr jámy bude 0.7 m. Semenáče by měly být vysazovány do stejné hloubky, jakou měly 
dříve – před přesazením ze školky. U štěpovaných výpěstků musíme dbát na to, aby štěp byl vždy 
několik cm nad povrchem. Opomenout nesmíme vytvoření zálivkové mísy, která umožní zadržet min. 
10 l vody. Zálivku aplikujeme ihned po výsadbě s tím, že zajistíme přilnavost půdy ke kořenovému 
systému a vymístíme možné vzduchové kapsy v zemině sloužící k fixaci stromu a ochraně kořenového 
systému. Nově zaléváme dle potřeby. Pod kořeny není nutno aplikovat hnojivo či jiné pomocné půdní 
látky. 
 
Vysázené stromy je nutné ukotvit; dle velikosti stromu jedním, dvěma nebo třemi kůly tak, aby kořen 
stromu byl fixován. S ohledem na škody zvěří okusem (zajíc, myšovití) a vystruhování (srnčí, jelení, 

http://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu/
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dančí) je nutné aplikovat účinnou mechanickou ochranu, kterou doporučujeme kombinovat s ochranou 
chemickou. 
 
Příklad ochrany ovocných stromků 
 
V souladu s arboristickým standardem SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin  
je třeba zvažovat, jakou individuální ochranu proti škodám působeným zvěří zvolit. S ohledem na 
prokázaný efekt doporučujeme u nových výsadeb solitérních stromů, v odplocených biocentrech, 
biokoridorech a v takových porostech, které nejsou ještě zajištěny, využít ověřený a na Mendelově 
univerzitě ověřený postup s mechanickou ochranou a kafilerním tukem. Především pro jednotlivé druhy 
jeřábů, javorů, třešní ptačích, solitérních líp vysazovaných o velikosti s obvodem kmínku  min 10 cm je 
vyvinutá a  ověřená ochrana funkční.    
 

  
 

Lípa v odploceném biokoridoru Vizualizace ochráněného stromu 
- hrušně 

Technická dokumentace 
funkční krytky 

 
Obr. Poškození dřeviny srncem obecným (Capreolus Capreolus), instalace vhodné krytky s chemickou 

ochranou (kafilerní tuk) a detail vyvinuté ochrany. 

Povýsadbová péče 
 
Zálivka a kontrola mechanické ochrany stromů jsou samozřejmostí; další aktivitou, která se s ovocnými 
stromy pojí, je prováděné pravidelného řezu. Prvních 10 let se řezem výchovným a prosvětlovacím 
tvaruje pevná koruna, udržuje se rovnovážný stav stromu růstem a plodností a zajišťuje se dobrý 
zdravotní stav a prodlužuje životnost stromů odstraňováním mrtvého dřeva a  dřeva postiženého škůdci. 
Řez stromů je velmi vhodný pro poskytování zaječí zvěři pro velmi chutný okus, zejména v době 
sněhové pokrývky či jiného strádání. 
Detailní návod, jak „řezat“ obsahují arboristické standardy. 
 
Financování výsadeb ovocných dřevin v krajině 
 
Představované výsadby  lze financovat z několika zdrojů; náklady na vypracování žádosti a projektovou 
dokumentaci (u větších projektů) je možno čerpat z prostředků Evropské unie a národní podpory 
prostřednictvím Operačního programu životního prostředí.   

Podporováno je zejména 
- vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur formou zpracování plánu 

ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické 
stability,  

- zakládání biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, 
realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (právě údolnice je interakčním prvkem 
podporujícím ÚSES), 
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- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení 
nebo obnova krajinného prvku, 

- zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 
- obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující 

pěší průchod krajinou.       
 
Pro konzultace je možné se obrátit na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 
Okruh relevantních žadatelů o podporu je vymezen v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
 
Ministerstvo životního prostředí  spravuje také Program obnovy přirozených funkcí krajiny. Pravidla 
tohoto programu na rok 2022 a další se právě v této době připravují a budou každým dnem zveřejněna. 
Doporučujeme proto zaměřit pozornost i na tento zdroj. 

Další podporu zaměřenou právě na myslivce – uživatele honiteb lze v průběhu roku 2022 získat 
z prostředků národních dotací Ministerstva zemědělství z podopatření „Výsadba plodonosných 
dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa“. Plodonosnými dřevinami se pro potřeby tohoto 
finančního příspěvku rozumí výhradně jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, 
jeřáb muk, jeřáb oskeruše, morušovník bílý, ořešák královský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň 
obecná („mirabelka“, „špendlíky“), slivoň trnka, slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný a líska obecná. 

Výsadba ovocných stromů je nadčasové, funkční a v přírodě naší krajiny žádané opatření, které zcela 
jistě zajistí profit uživatelům pozemků, ale také prestiž u spoluobčanů a jiných aktérů využívajících 
venkovský prostor. 

Mezi hlavní přínosy u tohoto opatření patří : 

- zvýšení a posílení biodiverzity (vytvoříme tímto příhodné podmínky pro život široké škály živočichů) 
- zlepšení mikroklima a obnovu vodního režimu v krajině (poskytování stínu v teplých slunečných 

dnech, zajišťování výparu…) 
- zajištění prevence a minimalizace škod působených zvěří (ovoce  je výbornou dietetickou 

nabídkou) 
- snížení rizika větrné eroze (vysázené stromy), minimalizace vodní eroze (díky travobylinnému 

pokryvu pod stromy a v okolí). 

Implementací výše popsaného opatření  bylo také výrazně přispěno k udržení kulturního stavu a 
typického krajinného rázu předmětné honitby a  katastrálního území. 

 

Agroenvironmentální opatření  - krajinnotvorné sady 

 
Popis návrhu/požadavků intervence  
Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení Rady. Intervence je v souladu se Strategií ochrany 
biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, kde jsou zmíněny jako priority „Společnost uznávající hodnotu 
přírodních zdrojů“ a „Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů“. Intervence 
tako navazuje na potřebu rozšíření krajinných prvků stanovenou ve Strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a je vhodným doplňkem v podobě zajištění péče o již stávající typ krajinného 
prvku. Intervence reaguje na identifikovanou slabou stránku v podobě nízkého podílu ekostabilizačních 
prvků v krajině (absence mimoprodukčních ploch) a nízkou heterogenitu krajiny. Jedná se o 
neprodukční podporu údržby starších ovocných sadů s převažujícím environmentálním významem a 
zanedbatelnou produkcí. Zahrnuta bude péče o travní porost v sadu (seč a odkliz biomasy) a údržba 
stromů řezem, čímž bude prodloužena životnost sadu. Bude omezena možnost použití přípravků na 
ochranu rostlin. Podmínky dosadby budou omezeny na původní a krajové odrůdy.  
Intervence bude realizována formou pětiletých závazků hospodaření.  
  
V rámci SP SZP jsou definovány detailní podmínky zemědělského hospodaření. Podmínky intervence 
jsou v souladu se Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, kde jsou zmíněny jako 
priority „Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů“ a „Dlouhodobě prosperující biodiverzita a 
ochrana přírodních procesů“. Platba je stanovena na základě dodatečných nákladů na údržbu 
krajinotovorného sadu (řez stromů, ztížená seč a odkliz biomasy ze sadu).  

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html
http://www.dotace.nature.cz/res/data/002/000441.pdf
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Podmínky způsobilosti:  
Minimální vstupní výměra jiné trvalé kultury evidované v LPIS je 0,5 ha.  
 
Podmínky  - Žadatel 

 provádí mechanickou údržbu bylinného pokryvu sečí nebo pastvou alespoň jednou ročně do 
31. srpna,  

 zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na nejméně 85 % výměry,  

 ponechá každoročně při údržbě 15 – 30 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a 
manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, následně na této výměře provede údržbu porostu 
sečením v období 1. října až 30. listopadu,  

 neprovádí mulčování bylinného pokryvu v meziřadí a příkmenném pásu,  

 neaplikuje herbicidy, fungicidy a insekticidy, s výjimkou aplikace ekologických přípravků na 
ochranu rostlin a aplikace herbicidů u nově dosazovaných sadů,  

 provádí řez stromů dvakrát za závazek, pokud není fytosanitárním opatřením na základě 
potvrzení ÚKZÚZ určeno jinak,  

 může provádět dosadbu.  
 
Identifikace vazby na podmíněnost:  
Intervence navazuje na základní podmínky standardu DZES 9 / PPH 3 a PPH 4. Intervence navazuje 
svými podmínkami na DZES 9 a ekoschéma podporující ponechání vyšší rozlohy neprodukčních ploch. 
Svými podmínkami umožňuje pouze velmi extenzivní hospodaření, což vede k redukci používání 
herbicidů, fungicidů a insekticidů a podpoří populace živočichů vázaných na zemědělskou půdu.  
Žadatelé v AEKO jsou povinni dodržovat podmínky všech standardů a aktů kontroly podmíněnosti.  
Žadatelé jsou povinni dodržovat minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin.  
 
Výše platby/způsobilé náklady:  
Bude stanovena sazba dotace v EUR/ha ve výši 116 EUR/ha 
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6 Ekologické zemědělství zaměřené na perspektivní postupy 

obnovující vodní režim krajiny 

Ministerstvo zemědělství představuje ekologické zemědělství takto:  

Ekologické zemědělství (EZ) je moderní formou zemědělské výroby s historií sahající do začátku 
20. století. Jeho smyslem je produkce zdravých a kvalitních potravin trvale udržitelným 
způsobem. Ekologické zemědělství pracuje s nejmodernějšími vědeckými poznatky ve spojení s 
osvědčenými tradičními postupy. Patří sem zejména postupy zamezující poškozování půdy a 
široká podpora biodiverzity v krajině. Pracuje, mimo jiné, s vyloučením agrochemikálií a 
geneticky modifikovaných organizmů (GMO). Ekologické zemědělství je celosvětově vnímáno 
jako zásadní alternativa pro zemědělskou výrobu budoucnosti a je nedílnou součástí agrární 
politiky České republiky. 

Ekologické zemědělství (resp. ekologická produkce) je legislativně pevně ukotvený systém s přísně 

nastavenými a kontrolovanými pravidly. Garantem dodržování těchto pravidel v České republice je 

Ministerstvo zemědělství. 
Ekologický způsob zemědělství je schopen setrvale zajistit dostatečně vysoké výnosy i v období 
nepříznivých klimatických změn. Dále poskytuje celou řadu významných a vyčíslitelných 
ekosystémových služeb např. v podobě zvyšování retence vody v krajině či snižování nákladů na čištění 
vod, neboť nezatěžuje životní prostředí agrochemickými látkami. Zároveň svým přístupem zajišťuje 
nadstandardní životní podmínky chovaných zvířat, odpovídající co nejvíce jejich přirozeným potřebám. 

Výsledkem je pak produkce kvalitních biopotravin bez reziduí agrochemických látek, hormonů nebo 

léčiv. Tím vším ekologické zemědělství přispívá k důležitému cíli, kterým je zdravý člověk ve zdravé 
krajině. 
V České republice je ekologické zemědělství charakteristické především extenzivním chovem masného 

skotu, koz a ovcí v zemědělsky méně příznivých oblastech. Na trhu se pak uplatňují zejména maso, 

mléko a mléčné výrobky. Pozitivním trendem je sice pomalý, ale stálý růst ploch s rostlinnou výrobou. 

Rozšíření rostlinné produkce na orné půdě a získání celkově významnějšího podílu na trhu 

s potravinami jsou však stále velkými výzvami pro české ekologické zemědělství.  

 

Popis návrhu/požadavků intervence Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení Rady a je v souladu 

se Strategií MZe 2030 a s Akčním plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027. 

Intervence navazuje také na nový strategický dokument EK Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro 

spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy a v něm stanovené cíle týkající se navýšení 

podílu ekologicky obhospodařované půdy a snížení používání pesticidů. S ohledem na tuto strategii je 

předpokládán podíl EZ na výměře z.p. v roce 2027 na úrovni 21 % (cca 750 tis. ha). Intervence reaguje 

na slabou stránku v podobě značné výměry degradovaných půd a vysokého záchytu pesticidů v 

podzemních vodách. Ekologické zemědělství je systém trvale udržitelného způsobu hospodaření s 

minimálním využíváním vstupů. Prostřednictvím omezení vstupů POR přispívá intervence k zajištění 

https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/casto-hledate/kontrolni-system/
https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/biopotraviny/
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větší bezpečnosti potravin a zlepšení jakosti vody. Intervence bude realizována formou pětiletých 

závazků hospodaření. V rámci SP SZP jsou definovány detailní podmínky zemědělského hospodaření. 

Podmínky intervence jsou v souladu se Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, kde 

jsou zmíněny jako priority „Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů“ a „Dlouhodobě prosperující 

biodiverzita a ochrana přírodních procesů“ Akčním plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v 

letech 2021–2027. Způsob kalkulace plateb vychází ze ztráty příjmů plynoucích ze snížené intenzity 

produkce vycházející z odlišností požadavků na ekologické zemědělství (EZ) vůči konvenčnímu 

zemědělství (KZ). Dodatečné zvýšené náklady plynoucí z provádění aktivit nad rámec běžné 

zemědělské praxe, v případě potřeby kalkulace pokrývá také transakční náklady.  

Ekologické zemědělství nese i rozměr sociální. V rámci České republiky přispívá k zaměstnanosti a 
udržení obyvatel zejména v ekonomicky i geograficky okrajových regionech. Svou péčí se významně 
podílí na zachování tradičního rázu krajiny a její atraktivity nejen pro turistický ruch. 

Ministerstvo zemědělství proto podporuje ekologické zemědělce v rámci národních dotací i Programu 
rozvoje venkova. V jeho gesci je také příprava národní legislativy a strategických dokumentů pro rozvoj 
ekologického sektoru. Participuje také na přípravě legislativy evropské. 

Ekologické zemědělství má v ČR za sebou již 30 let vývoje. Oblasti jako legislativa či systém kontroly 
a certifikace jsou zajištěny na velmi vysoké úrovni, avšak jiné oblasti stále dostatečně rozvinuty 

nejsou (např. odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu EZ v 
ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání) a potřebují systematickou 
podporu. Právě za tímto účelem je zpracováván tento APEZ, který obsahuje prioritní oblasti a 
doporučená opatření, jejichž realizace přispěje k rozvoji EZ a naplnění národních cílů i ambiciózních 
cílů Evropské unie (dále jen „EU“) ve vztahu k životnímu prostředí a rozvoji EZ. V rámci APEZ 2016–
2020 se povedlo zrealizovat mnoho podpůrných aktivit. Většina stanovených aktivit byla financována 
z veřejných zdrojů, které nezanedbatelnou měrou přispěly k naplňování APEZ 
 

 
 
 

Inteevence pro období 2023+ 
 
Podmínky způsobilosti:  

 Minimální vstupní výměra zemědělské půdy evidované v LPIS je 0,5 ha.  
 Žadatel je registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 a 8 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.  
 Je možný souběh s konvenční produkcí u jednoho žadatele.  
 Absolvování školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ jednou v průběhu 

závazku  
Další závazky jsou popsány v rámci jednotlivých titulů.  
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Trvalé travní porosty, tituly:  
Základní ošetřování travních porostů  

 doplňkové závazky  
 dodržet min. intenzitu hospodářských zvířat – skot, ovce, kozy, koně (chovaných dle zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství) 0,25 VDJ/ha TTP každý den v kontrolním období 
(od 1.6. do 30.9.), s výjimkou oblastí 1. a 2. zón ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ a zón soustředěné 
péče NP  

 zajistit minimální údržbu TTP (dvakrát ročně posečení nebo spasení TTP) ve stanovených 
termínech (do 31.7. resp. do 31.8. v ANC typu H1 a do 31.10.)  

 v případě údržby TTP pasením provádět likvidaci nedopasků ve stanoveném termínu (do 30 
dnů po skončení pastvy, nejdéle do 31.12., platí pouze pro plochy s průměrnou sklonitostí do 
10°), přičemž povinnost likvidovat nedopasky může být měněna se souhlasným stanoviskem 
orgánu ochrany přírody v prioritních oblastech jako jsou ZCHÚ, ochranná pásma NP, Natura 
2000  

 neprovádět mulčování, obnovu TTP nebo přísev bez povolení orgánu ochrany přírody (platí 
pouze pro prioritní oblasti, jako jsou ZCHÚ, ochranná pásma NP, Natura 2000)  

 mimo prioritní oblasti může v případě provádění obnovy TTP nahradit seč, popřípadě pastvu 
bezprostředně předcházející obnově TTP, mulčováním nejvýše jednou za pět let (nevztahuje 
se na mulčování nedopasků nebo dodatečného mulčování po splnění podmínek sečí)  

 
Orná půda, tituly:  
- pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě  
doplňkové závazky  

 u příjemců pěstujících trávy zajistit minimální údržbu travního porostu (dvakrát ročně posečení 
nebo spasení) ve stanovených termínech (do 31.7. resp. do 31.8. v ANC typu H1 a do 31.10.); 
v případě údržby travního porostu na orné půdě pasením provádět likvidaci nedopasků ve 
stanoveném termínu (do 30 dnů po skončení pastvy, nejdéle do 31.12, platí pouze pro plochy 
s průměrnou sklonitostí do 10°)  

 u příjemců pěstujících víceleté pícniny pěstovat tyto pícniny jako hlavní plodinu; sklidit a odvézt 
produkci z dílu půdního bloku  

 
- pěstování zeleniny, brambor, speciálních bylin a jahodníku  

 vysít nebo vysadit zeleninu, brambory, speciální byliny nebo jahodník alespoň ve stanoveném 
minimálním výsevu nebo výsadbě podporovaného druhu (seznam podporovaných druhů bude 
uveden v nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství)  

doplňkové závazky  
 u příjemců obhospodařujících více jak 5 ha orné půdy v EZ, pěstovat po hlavní plodině na min. 

20 % výměry orné půdy stanovené zlepšující netržní plodiny  
 pěstovat jako hlavní plodinu některý ze stanovených druhů zeleniny nebo speciálních bylin,  
 provádět pastvu hospodářských či jiných zvířat nejdříve po sklizni hlavní plodiny, u porostu 

jahodníku neprovádět pastvu zvířat,  
 sklidit a odvézt produkci z dílu půdního bloku  
 prokazování dosažené produkce u speciálních bylin zajistit prostřednictvím souvisle 

zapojeného pokryvu podporovaného druhu speciálních bylin  
 provádět výsadbu jahodníku a brambor pouze na ploše, kde byla jako předcházející plodina 

pěstována předplodina nebo meziplodina zapravená do půdy jako zelené hnojení  
 provádět od druhého roku závazku odstraňování čepelí listů jahodníku (do 30. dubna)  
 zajistit první plečkování meziřadí jahodníku do 31. 8. a další v období od 1. 9. do 31. 10.  
 pozn.: v případě pěstování hrášku prokázat produkci jako zeleniny (nebude-li prokázáno bude 

dotace poskytnuta jako pěstování ostaních plodin)  
 

- pěstování ostatních plodin  
 doplňkové závazky  
 u příjemců obhospodařujících více jak 5 ha orné půdy v EZ, pěstovat po hlavní plodině na min. 

20 % výměry orné půdy stanovené zlepšující netržní plodiny  
 pěstovat jako hlavní plodinu zemědělské plodiny (stanovené plodiny) nebo trávy na semeno  
 provádět pastvu zvířat nejdříve po sklizni hlavní plodiny, pastva na zlepšujících netržních 

plodinách je zakázána  
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Trvalé kultury, tituly:  
- intenzivní sady  
doplňkové závazky  

 zajistit minimální stanovenou hustotu druhů stromů/keřů (jádroviny – min. 500 ks/ha, peckoviny 
– min. 200 ks/ha, ovocné keře – min. 2000 ks/ha)  

 zajistit, aby v sadu byla výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých 
pěstitelských tvarech staršími 3 let nebo ušlechtilými odrůdami keřů; výsadba stromů tvořená 
pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy 
není možná; (seznam podporovaných druhů ovocných stromů a keřů je uveden v nařízení vlády 
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství)  

 neprodukovat jiné zemědělské plodiny v prostoru meziřadí a příkmenného pásu, a zároveň 
zajistit bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí je zakázán,  

 zajistit mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu ve stanoveném termínu (do 31.8), 
při seči odklidit biomasu  

 provádět v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný řez korun ovocných stromů 
ve stanoveném termínu (do 15.8.)  

 v případě dosadby zajistit v souladu s pěstební technologií oporu a ochranu proti okusu u nově 
vysazovaných stromů  

 sklidit a odvézt každoročně produkci ovoce ze sadu ve stanoveném termínu  
 zaznamenávat každodenně ve stanoveném období (1.3. - 30.9) údaje z monitoringu vybraných 

meteorologických ukazatelů  
 provádí každoročně ve stanoveném období (1.3. - 30.9) monitoring škodlivých organismů  

 
- ostatní sady  
doplňkové závazky  

 zajistit minimální stanovenou hustotu druhů stromů/keřů (ovocné stromy – min. 100 ks/ha, 
ovocné keře – min. 1000 ks/ha)  

 zajistit, aby v sadu byla rovnoměrná výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů 
nebo keřů; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná  

 v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí zajistit nepoškození ovocných 
stromů/keřů  

 v případě pastvy zajistit stromy/keře proti poškození pasenými zvířaty  
 zajistit mechanickou údržbu, nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu ve 

stanoveném termínu (do 31.8.)  
 provádět v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný řez korun ovocných stromů 

ve stanoveném termínu (do 15.8.)  
 v případě dosadby zajistit v souladu s pěstební technologií oporu a ochranu proti okusu u nově 

vysazovaných stromů  
 sklidit a odvézt každoročně produkci ovoce ze sadu ve stanoveném termínu  
 prokazování dosažené produkce (v případě prvních tří let od založení sadu z ovocných stromů 

a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů se prokazování dosažené produkce 
nepožaduje)  

- vinice  
závazky  

 každoročně provést prosvětlení révy vinné ve stanoveném termínu (1.6.- 30. 9.)  
doplňkové závazky  

 zajistit minimální stanovenou hektarovou hustotu keřů révy vinné ve vinici (min. 1800 ks/ha)  
 zajistit nejméně v každém druhém meziřadí souvislý bylinný pokryv do 24 měsíců od výsadby 

vinice  
 zajistit mechanickou údržbu meziřadí a manipulačních prostorů ve stanoveném termínu (do 

15.8.)  
 
Intervence navazuje na základní podmínky standardu DZES 4, DZES 6 a DZES 9 / PPH 1 a PPH 
2.Požadavky intervence přesahují základní podmínky v DZES 4 již z principu hospodaření v 
ekologickém zemědělství, např. omezením používání prostředků na ochranu rostlin nebo zákazem 
používání minerálních hnojiv. V rámci ekologického zemědělství je umožněno používat pouze organická 
hnojiva, což přispívá ke zvýšení protierozních vlastností půdy a navazuje na DZES 6, stejně jako 
podmínka pěstování zlepšujících netržních plodin na standardní orné půdě se stanoveným termínem 
zapravení. 
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DZES 9 je doplněn podmínkou zákazu produkovat jiné zemědělské plodiny v prostoru meziřadí a 
příkmenném pásu intenzivních sadů, zároveň je nutné zajistit bylinný pokryv meziřadí na vyšším podílu 
plochy, než je požadováno v rámci ekoschémat.Intervence je svým charakterem a nastavením 
podmínek nad veškeré podmínky konvenčního hospodaření stanovené právními předpisy, tak i nad 
podmínky podmíněnosti. Podpora ekologického hospodaření a stanovením speciálních podmínek pro 
agrotechnické operace a používání preventivním metod výrazně podporuje životní prostředí a trvale 
udržitelné systémy hospodaření, včetně produkce kvalitních potravin s vyšší přidanou hodnotou.  
Žadatelé v EZ jsou povinni dodržovat podmínky všech standardů a aktů kontroly podmíněnosti. Žadatelé 
jsou povinni dodržovat minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin.  
 
Výše platby/způsobilé náklady:  
Bude stanovena sazba dotace v EUR/ha.  
Přechod na EZ:  
- základní ošetřování travních porostů – 106 EUR/ha  
- pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě – 137 EUR/ha  
- pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 660 EUR/ha  
- pěstování ostatních plodin – 323 EUR/ha  
- intenzivní sady – 896 EUR/ha  
- ostatní sady – 536 EUR/ha  
- vinice – 900 EUR/ha  
- chmelnice – 900 EUR/ha  
 
V případě pěstování zeleniny na celkové výměře do 6 ha bude sazba dotace 680 EUR/ha.  
Udržení EZ:  
- základní ošetřování travních porostů – 100 EUR/ha  
- pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě – 120 EUR/ha  
- pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 638 EUR/ha  
- pěstování ostatních plodin – 239 EUR/ha  
- intenzivní sady - 850 EUR/ha  
- ostatní sady – 510 EUR/ha  
- vinice – 847 EUR/ha  
- chmelnice – 847 EUR/ha  
V případě pěstování zeleniny na celkové výměře do 6 ha bude sazba dotace 660 EUR/ha. 
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