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Zadržení vody v krajině

• vodu nestačí zadržovat ve vodních nádržích na dolním toku, ale je 
potřeba co nejvíc vody zadržet tam, kde spadne

• Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
– zemědělská krajina by mohla zadržet o 40 procent více vody

– celková retenční kapacita zemědělských půd v ČR 8,4 miliardy m3 vody

– reálná jen 5 miliard m3 vody

• Proč půda není schopna vodu zadržet?
– špatné hospodaření

– poškození půdy vodní a větrnou erozí

– utužením půdy

– ztrátou biologické aktivity půd



Zadržení vody v krajině

• VÚMOP – Jak na to?
– vrátit organickou hmotu (statková hnojiva, meziplodiny)

– hospodařící zemědělci by měli využívat doporučované půdoochranné 
technologie

• schopnost zadržovat vodu
– nyní 5 miliard m3

– do 1 roka 6,5 miliard m3

– do 10 let 7,1 miliard m3

• Náklady
– pro obec zcela zdarma

– zemědělec v rámci běžného obhospodařování
• povinnost pro získání jakýchkoliv zemědělských dotací

• některé vícenáklady kryjí speciálně navržené zemědělské dotace



Zadržení vody v krajině

• Jak na to?

– revize pachtovních smluv – www.pachtovnismlouva.cz

– obec jako vlastník pozemků by měla jít příkladem dalším vlastníkům

– studie odtokových poměrů – komplexní řešení celého povodí

– opatření prováděné zemědělci doplnit trvalými opatřeními

– vždy preferovat přírodně blízká opatření

http://www.pachtovnismlouva.cz/


Tradiční zemědělství
Javorník, okres Hodonín

Foto Ferdinand Bučina, 1941-1942
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Proměny krajiny 1950

hodně zemědělců (vlastníků) = mnoho malých políček (pestrá krajina)

Ortofotomapa Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad / CENIA, česká informační agentura životního prostředí



Proměny krajiny 2009

méně zemědělců – několik velkých bloků (louky), unifikace krajiny = úbytek biodiverzity

intenzifikace v nížinách, opouštění pozemků ve vyšších polohách
Ortofotomapa CENIA, česká informační agentura životního prostředí



Proměny krajiny 2016

• využití krajiny – pouze 10 zemědělců

• méně produkční oblasti ve vyšších polohách
Ortofotomapa LPIS



Proměny krajiny 2016

Ortofotomapa LPIS

• využití krajiny – pouze 3 zemědělci

• nejúrodnější půdy v nížinách



Dnešní zemědělství. Nebo už průmysl?

Krajina nebo továrna?



Přehřívání krajiny



Řešení problémů zemědělské krajiny

• Správné hospodaření na orné půdě - celoročně krytá půda pomocí 

meziplodin, pěstování hlavních plodin s podsevy, bezorebné setí

• Rozčlenění velkých půdních bloků pomocí alejí, zatravněných 

polních cest, remízků, větrolamů, apod.

• Péče o stávající krajinné prvky

• Revitalizace vodních toků - zmeandrování, zpomalení odtoku

• Krajinné zasakovací prvky (svejly, meze)

• Vodní prvky v krajině (tůně, mokřady)

• Zrušení meliorací, případně jejich využití pro zadržování vody 

(zamezení odvodňování krajiny)



Co může udělat jednotlivec

• mám pozemek 
– zodpovědně vybrat, komu ho pronajmu www.ziva-puda.cz

– začít na něm hospodařit
• nechat na něm úhor je mnohdy lepší 

než ho svěřit špatnému hospodáři

• vysadit něco – miliony létají kolem 

www.sazimebudoucnost.cz

www.dotace.nature.cz

• nemám pozemek
– „nakopnout“ obec nebo stát

http://www.ziva-puda.cz/
http://www.sazimebudoucnost.cz/
http://www.dotace.nature.cz/


Co může udělat zemědělec

• zásadní dopad na stav zemědělské krajiny – krajinotvůrci

• obce řeší obnovu zemědělské krajiny (lockdown po katastrech / 
okresech) – pomoc při zakládaní nebo údržbě krajinotvorných prvků 
(např. seč travnatých pásů)

• výsadba stromů a keřů 
– na vlastních pozemcích 

– na pozemcích občanů nebo obcí, kteří o to mají zájem

– agrolesnické systémy na orné půdě / trvalých travních porostech

• využívat dotační tituly
– biopásy

– čejkoviště (ochrana čejky chocholaté)

– zatravnění (údolnic, erozně ohrožených ploch), ošetřování travních porostů



Co musí udělat obec (stát)

• fragmentace polí na menší celky
– obnova polních cest (zlepšovat prostupnost krajiny), remízky, větrolamy, 

zatravněné (protierozní, zasakovací) pásy na obecních (státních) 
pozemcích

• budovat (obnovovat) krajinu pro lidi a přírodu
– prosazovat zájmy občanů (daňových poplatníků) a ne vybraných skupin 

podnikatelů (zemědělců, developerů)



Hledání vhodných míst

• pozemky dle ohrožení erozí

☺ neohrožené

 mírně erozně ohrožené

 silně erozně ohrožené
Foto Anna Čárková



Hledání vhodných míst

• odtokové linie
– místa kudy odtéká voda po přívalových deštích (často i s ornicí)



Opakované erozní události

• důkazy i řešení existují

• dotační tituly MZe pro 
zemědělce
– zatravnění údolnic

– zatravnění orné půdy

• zatravnění parcely vlastníkem
– (zde pozemek vlastní obec)



Opakované erozní události

• důkazy i řešení existují

• dotační tituly MZe pro 
zemědělce
– zatravnění údolnic

– zatravnění orné půdy

• zatravnění parcely vlastníkem
– (zde pozemek vlastní obec)



P – pole L – louka V – vinice (zatravněné)



Monitoring eroze

• databáze nahlášených erozních událostí https://me.vumop.cz

• kontakty na pracovníky SPU, kterým hlásit erozní události

https://me.vumop.cz/
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Monitoring eroze

• databáze nahlášených erozních událostí https://me.vumop.cz

• kontakty na pracovníky SPU, kterým hlásit erozní události

https://me.vumop.cz/


Hlášení eroze

• jednoduchý formulář na www.ziva-puda.cz

http://www.ziva-puda.cz/


Meliorace

• často bez dokumentace

• řešení není v možnostech obcí, ale dobré o nich vědět

• MZe slíbilo komplexní přístup



Začínáme...

• hledáme pozemky na https://nahlizenidokn.cuzk.cz
– Obec LV 1 nebo LV 10001

– Státní pozemkový úřad LV 10002

– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových LV 60000

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Začínáme...

• hledáme pozemky na https://nahlizenidokn.cuzk.cz
– nedostatečně identifikovaní vlastníci – 54 000 ha zemědělských pozemků

– pokud se nepřihlásí vlastník do 31.12.2023, získá pozemek stát

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Výběr pozemků

• obec má vhodně rozmístěné pozemky = může začít

– hustá síť polních cest

– dostatečně široké pozemky pro výsadbu stromořadí

– vhodná orientace pozemků vůči svahu (protierozní zatravněné pásy)



Výběr pozemků

• obec nemá vhodně rozmístěné 

pozemky
– provedení pozemkových úprav

– začne alespoň tam, kde to jde



Pozemkové úpravy

• prostorové a funkční uspořádání pozemků v krajině, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy

• nové pozemky: cena dle BPEJ (± 4 %), výměra (± 10 %), vzdálenost 
od středu obce (± 20 %)

• byly u nás? https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/

• Státní pozemkový úřad www.spucr.cz

• zánik všech pachtovních smluv (ze zákona)

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
http://www.spucr.cz/


Pozemkové úpravy – aby se neminuly účinkem

• rozsekejte katastr dostatečně hustou sítí polních cest, jinak opět 
vzniknou „no-go zóny“ velkých půdních bloků

• pokud jsou v katastru velcí vlastníci a v rámci slučování hrozí opět 
vznik velkých bloků, nechte tam umístit alespoň 20-30 m široký 
obecní pozemek (ideálně v kombinaci katastrální polní cesta + trvalý 
travní porost)



Pozemkové úpravy – aby se neminuly účinkem

• polní cesty mají zákonem stanovenou šířku, vždy nechte umístit 
kolem polní cesty 10 m široký pozemek (alespoň z jedné strany), 
který bude možné zatravnit a vysadit naň stromořadí – samotná polní 
cesta není dostatečně široká, aby plnila svou protierozní funkci, kromě 
toho je zde riziko neustálého jejího naorávaní, které může vyústit až v 
její zánik

• nově vzniklé polní cesty nechte do katastru zapsat jako ostatní 
plocha - komunikace, protože pak tyto pozemky nelze v budoucnu 
prodat a umožnit tak znovu vznik velkých půdních bloků



Pozemkové úpravy

• zemědělská akciová společnost 
– vlastní 57 % výměry orné půdy a 50 % výměry celého katastru

– velké půdní bloky vytvořili rozsáhlé „no-go zóny“ (1 katastrální parcela 
má až 20-33 ha)

• obec
– vlastní 10 % rozlohy katastru

– úzké pozemky pro polní cesty a jejich nedostatek neumožňuje 
rozčlenění krajiny pomocí stromořadí



Protipovodňové opatření 

nebo odvodnění krajiny?



Protipovodňové opatření

nebo odvodnění a asfaltování krajiny?



Dobré vědět...
• hlavní biomy u nás

– lesostep (jižní Morava, České středohoří)

– les mírného pásma

• les ≠ přehuštěná stromová monokultura („pole na dřevo“)

• mozaiku lesní a nelesní vegetace v minulosti udržovali velcí 
býložravci, po jejich vybytí člověk (oheň, zemědělství, lesní pastva)

• později to člověk dovedl do extrému – zemědělská krajina zcela bez 
stromů vs. lesní monokultury – obojí je špatně

i toto je les (teplomilná doubrava) vpředu les, vzadu „pole na dřevo“



Co z toho vyplývá?

• nenahrazovat jednu monokulturu druhou monokulturou (polní za lesní)

• žádná monokultura není stabilní a ani nemůže stabilizovat okolní 
krajinu

• nepřehušťovat výsadby – méně (stromů / keřů) je někdy víc

• husté výsadby
– málo prostoru pro kořeny – dřeviny si vzájemně konkurují o vodu 

=> slabá odolnost porostu při vlnách vedra a sucha, riziko vývratů

– málo prostoru pro nadzemní část – konkurence o světlo
=> slabé větve se lámou při vichřici nebo pod těžkým sněhem

• ideální krajinotvorný prvek kombinuje
– nelesní část (zatravnění)

– keře

– stromy

• pestré prostředí vyhovuje i půdním živočichům, kteří mohou pronikat 
do polí, oživovat je a stabilizovat



Změna hospodaření na orné půdě

Foto Robert Dohál



Změna hospodaření na orné půdě
• utužená půda, zhutněné podorničí, půda bez organické hmoty 

=> půda nezadrží vodu, voda stéká po povrchu pole, odnáší ornici a 
bahno zaplavuje vesnice

• úprava pachtovních smluv www.pachtovnismlouva.cz
– výčet povinností pro pachtýře, protože dnešní rámcová pravidla 

evidentně nestačí

– stanovení mechanizmu účinné kontroly

– sankce v případě nedodržení smluvních povinností (např. okamžité 
ukončení pachtovní smlouvy po erozní události)

• Živá půda www.ziva-puda.cz
– přehled jednoduchých agrotechnických opatření, které může zemědělec 

provádět na poli v rámci běžného hospodaření (půdoochranné 
technologie – ponechávání posklizňových zbytků na poli, bezorební setí, 
setí/sázení do mulče, přímé setí do vymrzající / nevymrzající meziplodiny, 
setí s podsevy, strip till – pásové zpracování půdy, meziplodiny)

http://www.pachtovnismlouva.cz/
http://www.ziva-puda.cz/


Změna hospodaření na orné půdě

• bezorebně pěstovaný mák

• setí přímo do strniště po pšenici

Foto Robert Dohál



Změna hospodaření na orné půdě

• bezorebně pěstovaný mák

• setí přímo do strniště po pšenici

Foto Robert Dohál



30 ha – moc nebo málo?

• 26 ha půdní blok s příznačným názvem Lán

• 6 zemědělců pěstuje 5 hlavních plodin na 9 různě velkých políčkách

• 1 pole od 0,4 do 8,8 ha: obilí, hrách, kukuřice, řepka a ovoce



• velké půdní bloky obdělávané po vrstevnicích

• mírně a silně erozně ohrožené půdy

• v 36 m širokých pásech střídání kukuřici a pšenici

• květnatý pás (svazenka) – podpora biodiverzity

Pásové střídání polních plodin po vrstevnicích



Meziplodiny

• aby mezi 2 plodinami půda nebyla holá => ochrana půdy před erozí

• vyživují půdní organizmy, zlepšují struktury půdy, obohacují o živiny

• omezují rozvoj plevelů (meziplodiny je jednoduše „vytlačí“)

• kořeny některých rostlin (pohanka, bobovité) pomáhají předpřipravit 
živiny z forem nepřístupných pro rostliny do lehko přijatelných forem, 
které využije následná plodina => úspora nákladů na hnojení

• bobovité fixují dusík – omezení znečištění podzemích vod dusičnany

osivo po 20 dnech                            po 40 dnech



Meziplodiny

• po 60 dnech výška 1 m

• posečeno – připraveno

k setí ozimů

• nebo jarní bezorebné 
přímé setí do 
vymrzající meziplodiny



Meziplodiny

• DVP Agro s.r.o., 1530 ha jižně od Brna

• meziplodiny – směs 20 druhů rostlin

• bezorební přímý výsev do meziplodin

Foto Rostislav Mátl



Co musí udělat stát

• nejen výsadba nových stromů, ale i péče o stávající krajinné prvky



Co musí udělat stát

• dekanalizace (zmeandrování) vodních toků

• revitalizace Trkmanky



Stačí 1 podpis

• na několik kliknutí

• zdarma a jednoduše

• nastavení řádné péče o půdu

• s řádně sjednanými právy a povinnostmi smluvních stran a sankcemi 

v případě jejich porušení

• www.pachtovnismlouva.cz

http://www.pachtovnismlouva.cz/


Děkuji za pozornost

www.ziva-puda.cz

www.nadacepartnerstvi.cz/krajina

http://www.ziva-puda.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/krajina

