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„ ….zbyly tedy proti dřívějšímu stavu nyní jen

jakoby kosti onemocnělého těla, poněvadž

všechna tučná a měkká hlína vůkol odplavala a

zbylo toliko hubené tělo země“

Kde…. v katastru se všemi významnými problémy



V katastrech se zvyšující se velikostí půdních 

bloků
strana 5



strana 6
V katastrech se zvyšující se intenzitou…..



strana 7Kde…..jsou monokultury a velké půdní bloky



strana 8V katastru s větrnou erozí….



Eroze….
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V Česke republice je vodní erozi potenciálně ohroženo více než 50 % 

zemědělské půdy. 

V roce 2012 byla maximálni ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 

mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu minimálně 

4,3 mld. Kč.

V katastru s vodní erozí….
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strana 11



strana 12Problém vody….

…krajina není schopna kompenzovat extrémní výkyvy počasí……..



strana 13Problém vody….

…krajina není schopna kompenzovat extrémní výkyvy počasí……..
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Problém vody…. 2003, 2017

…krajina není schopna kompenzovat extrémní výkyvy počasí……..
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Problém vody 2017 strana 17



Problém půdy…. 2017 strana 18



Významně erozně ohrožené území strana 19



Prezentace správné praxe.. mokřady a tůně strana 20



strana 21Dobrá praxe 

Zatravňování 

a 

ozeleňování 

údolnice…. 



strana 22Dobré praktiky….. biopásy a jiné



Dobré praktiky….biokoridory strana 23



Dobré praxe - komplexně strana 24



Jak tvoříme mokřady a tůně….. strana 25

Adaptace na 

klimatickou změnu….



Podmínky zakládání mokřadů a tůní

• Místo pro mokřad – ANALÝZA území

• Velikost a tvar mokřadu

• Členitost břehů a dna, hloubka vody,

• Sklony břehů a dna,opevňování tůní,

• Litorální a epilitorální pásmo,

• Doprovodná vegetace a oslunění tůní,

• Uložení zeminy z výkopu tůně, technické 

objekty,

• Termín realizace.
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strana 28Jak jsme to dělali….vhodná místa



Vhodné místo pro mokřad - údolnice



strana 30Odtokové linie…dráhy soustř. odtoku LPIS



Pozemkové úpravy jako předpoklad 

realizace  zelené infrastruktury…….

Je to zákonem stanovený proces díky kterému 

- Zajistíme upřesnění vlastnictví pozemků co do 

výměry i polohy

- zajistíme zpřístupnění pozemků

- Máme možnost scelit pozemky a zajistit jejich 

bezplatné vytyčení

- zajistíme nové uspořádání pozemků

- zajistíme možnou realizaci krajinných prvků

- ukončení a změny nájemních smluv………….

Jak jsme to dělali….



Cíle pozemkových úprav
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Projektová dokumentace - Mokřad Šardice



Vytýčení, vyznačení, zemní práce



Ozelenění, zatravnění…



strana 36Mokřad Šardice 3 roky po založení



Zadržujeme vodu….. strana 37

Funkce zasakovací…



Chráníme půdu… strana 38

Zvyšujeme 

půdní 

úrodnost… 



strana 39Snižujeme erozní ohroženost….



Čistíme vodu ze sousedních pozemků strana 40
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Eutrofizace…. strana 42



Zlepšujeme mikroklima strana 43



Poskytování vhodného prostředí opylovačům strana 44



Biodiverzita….



strana 46Excelentní ekologická produkce ovoce 



strana 47Chceme druhovou rozmanitost, pestrost

Chceme dát prostor

zvěři



Zajištění klidových, krytových, potravních a orientačních 

potřeb pro zvěř
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strana 49Mokřad Šardice  podzim 2015
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strana 51Mokřad Šardice   17.3.2017



• Eroze a ztráta úrodnosti půdy

• Kontaminace vody, půdy, ovzduší

• Neprostupná krajina

• Ztráta biodiverzity, úbytek druhů živočichů a rostlin

• Přemnožení spárkaté zvěře (prase divoké,

srnec obecný….)

• Odosobňování venkova

• Škody působené zvěří a na zvěři

• Přírodní kalamity, povodně…..nedostatek 

vody v krajině… … sucho!!!!

• Péče o vlastní majetek….půdu…potřeba 

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

REALITY!!!



Pozemek 8.3.2017 strana 53
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8.3.2017 strana 55



21.3.2017 strana 56



• Znalost strategie Ministerstva zemědělství a 

Ministerstva životního prostředí

• Znalost Programu rozvoje venkova a souvisejících 

dotačních titulů (zahájení činnosti mladých 

zemědělců, agroenvironmentální a klimatické 

opatření…..)

• Znalost Operačního programu Životní prostředí, 

Programu péče o krajinu a Programu obnovy 

přirozených funkcí krajiny

• Znalost právních a souvisejících požadavků

• Pochopení PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

• Možnost financovat nákup půdy, zemědělské 

hospodaření (podnikání) z dostupných zdrojů

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

NÁSTROJŮ a dostupnost zdrojů!!!



• Vysoce zajímavý obor náročný na informace, znalosti, 

dovednosti….kompetentní personál

• Možnost podnikání v místě bydliště, dlouhodobě a 

smysluplně

• Profitabilita oboru……ne pouze v produkci potravin, 

krmiv, ale také v péči o jednotlivé složky životního 

prostředí, včetně půdy……

• Poznání a možnost poskytovat ekosystémové služby

• Možnost brzkého dosažení cíle….funkčnosti 

realizovaných opatření

• Obor, který zatraktivňuje krajinu, místo pro 

život ne jenom zvířat, ale také lidí

• Aktivity v zemědělství generují neustále další možnosti 

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

zemědělského hospodaření



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

• planě rostoucí (plevelné) rostliny – zemědělci,

• sociální problémy, daně, hlad v Africe - zbytek vesnice

Plně se ztotožnit se smyslem opatření
• Vzdělávat se, osvojovat si znalosti, být nadšeni

• Nesmí se stát cestou do nejistoty …..

Zajištění udržitelnosti….. 10 let od ukončení 

realizace

Co bylo významnou motivací…prezentovat, že to jde a má 

smysl….uspět…



Mít nezávislost na vesnickém mínění
• Být úspěšný … vesnickém prostředí platí „jiná“ kritéria 

úspěšnosti

• Vlastnit pozemky nebo jinak získat pozemky a 

hospodařit na svém…..

• Pořídit své vlastní stroje a související mechanizaci

• Nabízet péči o zelenou infrastrukturu jako službu

• Klíčová je připravenost (všech partnerů a 

spolupracovníků a schopnost improvizace….

• Nabízet Propagaci (prezentaci) dotačních 

titulů pro ochranu půdy…….po vzoru 

biopásy

Další motivace……



Agroenvironmentální management

• Změna postoje managementů 

zemědělských subjektů…..

• systémové řešení

• Soubor činností směřující zemědělské 

organizace k minimalizaci negativních vlivů 

svých činností na životní prostředí

• Cílem přístupu je podpora ochrany 

životního prostředí a prevence před jeho 

poškozováním

• Prostor pro akreditované poradce!!!!

• Pochopení rodiny….
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strana 62Motivace … zahraničí… ELO
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Závěr

• Diskuse

• Děkuji za pozornost!

• Přeji hodně osobních a pracovních 
úspěchů!

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

mailto:p.marada@quick.cz

