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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
jedním z důležitých témat, kterému se na Ministerstvu věnujeme, 
je sucho. Pro boj s ním připravujeme několik opatření. Například 
novou metodiku pro pozemkové úpravy, které by měly vést  
k protierozním opatřením. V tomto směru děláme mnoho 
kroků, ať už omezení pěstování jedné plodiny na půdách 
ohrožených erozí na plochu do 30 hektarů, nebo se snažíme 
investovat do obnovy rybníků. Za poslední období šlo na 
zadržení vody v krajině a na zabezpečení vodních zdrojů  
29 miliard korun – řádově 7,5 miliardy z národního rozpočtu 
a 21,5 miliardy od Evropské unie. Vybudovalo nebo 
zrekonstruovalo se více než 400 rybníků, nyní s Lesy ČR  
a Státním pozemkovým úřadem chystáme projekt na vybudování 
dalších, který brzy představíme. Prosazujeme i novelu vodního 
zákona, díky které by si lidé na vlastním pozemku mohli jen na 
ohlášení postavit rybník do dvou hektarů a hloubky 1,5 metru. 
Také jsme navrhli změnu manipulačního řádu na Novomlýnských 
nádržích. Zvednutí hladiny nám umožní zadržet řádově  
o devět milionů kubíků vody víc, a do budoucna tak zavlažovat 
5000 hektarů vinic a sadů. A důležité také je, že se tím budou 
moci zavlažovat i lužní lesy. Chystáme rovněž výstavbu dalších 
vodních nádrží. Bude to třeba Skalička v povodí Bečvy, která se 
bude měnit ze suchého poldru tak, aby zadržovala vodu. Další 
nádrže chystáme na Rakovnicku: Senomaty, Šanov a Kryry. Dále 
je to vodárenská nádrž Vlachovice na Zlínsku a samozřejmě 
se snažíme vytipovat i oblasti, kde by se nádrže, zdůrazňuji 
vodárenské, mohly dělat. Musíme totiž nejen zabezpečit pitnou 
vodu pro lidi, ale současně zadržet vodu v krajině. Obojí  
se musí dělat dohromady.
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PŘÍRODA

CO DEN, TO RYBNÍK 
V následujících třech letech společně s Lesy ČR podpoříme rekonstrukci, obnovu, 
odbahnění či stavbu více než 1 200 rybníků a malých vodních nádrží. Již nyní se díky 
našemu resortu každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací.

Voda je pro naše Ministerstvo absolutní prioritou. Do konce roku 2021 plánujeme 
opravit, rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 
100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období 73 nových vodních 
nádrží a dalších 292 obnoví či opraví. Celkem je to 1 215 rybníků za tři roky. Dalo  
by se tedy říct, že co den, to jeden rybník.

  

 

Do zavlažovacích soustav investujeme každý rok přibližně 100 milionů korun, 
na protipovodňová opatření jde 1 miliarda ročně. Od roku 2015 MZe poskytlo 
k omezení následků sucha a k řešení nedostatku vody celkem již zhruba  
29 miliard korun.  
 
V současnosti připravujeme také stavbu nových přehradních nádrží v regionech, 
které jsou nedostatkem vody ohroženy nejvíce. Začaly práce na zvýšení hladin 
Novomlýnských nádrží, kde akumulovaná voda poslouží závlahám i k zaplavování 
lužního lesa.

vodovodní sítě je přibližně délka 
trasy, která vede z Prahy do Paříže  
(takovou délku nových vodovodů 
a kanalizací budujeme v aktuálním 

programu, ročně se díky tomu nově 
na veřejný vodovod či kanalizaci 

připojí 10 tisíc obyvatel)

 
by se dalo pořídit za částku, kterou 
v nejbližších letech investujeme na 

veřejné vodovody v obcích  
*150 000 dovolených v zahraničí pro 4 člennou 

rodinu při průměrné ceně 40 000 Kč 
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Malý rybník snadněji
Ve Sněmovně je ke schválení návrh na 
zjednodušení výstavby malých vodních 
nádrží a terénních úprav k zadržení 
vody na soukromých pozemcích. 
Dalším důležitým bodem v oblasti vody 
je příprava novely vodního zákona. 
Její zásadní částí je přijetí kapitoly na 
ochranu před nedostatkem vody,  
tzv. „suchá hlava“, s postupy na zřízení 
komisí na řešení sucha, s podmínkami 
a náplní plánu na zvládání sucha.

Ústavní ochrana vody
Voda je v současnosti chráněná 
stejně jako ostatní přírodní zdroje, 
tedy třeba písek nebo uhlí. Podle nás 
má být ale voda zájmem číslo jedna, 
je nejdůležitějším zdrojem, který 
musíme chránit pro nás i pro budoucí 
generace. Necháme proto zpracovat 
analýzu možností ústavní ochrany 
vody. Tu nedávno zavedli například na 
Slovensku. V České republice vyjádřilo 
podporu myšlence ústavní ochrany 
vody v minulosti mj. Sdružení místních 
samospráv ČR. Naší iniciativu vítá také 
Svaz měst a obcí ČR. 

Řešení sucha na Rakovnicku 
Ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí jsme připravili komplexní 
opatření pro zmírnění dopadů sucha 
na Rakovnicku. Pro zajištění dostatku 
vody na Rakovnicku chystáme postavit 
nádrž Kryry na Lounsku včetně dvou 
přivaděčů vody, které posílí kapacitu 
připravovaných nádrží Senomaty  
a Šanov. Investorem nádrže Kryry je 
státní podnik Povodí Ohře, investorem 
obou přivaděčů státní podnik Povodí 
Vltavy. Nádrž Kryry s objemem téměř  
8 milionů kubíků bude zajišťovat 
dostatek vody v povodí Rakovnického 
potoka i Blšanky, která bude sloužit 
především pro závlahy rozsáhlých 
chmelařských a zemědělských oblastí 
a k nadlepšování průtoků v tocích 

v období sucha. Celkové náklady na 
komplexní řešení sucha na Rakovnicku 
dosáhnou přibližně 3,4 miliardy korun.

Voda pro nejsušší moravský region
Vláda schválila zásady pro výkupy 
nemovitostí dotčených plánovanou 
nádrží Vlachovice na Zlínsku.  
Ze státního rozpočtu bylo vyčleněno 
705 milionů korun. Vykupovat se 
budou pozemky pod nádrží i ty, které 
navazují na zátopu vodního díla, aby 
byla zaručena kvalita vody v nádrži. 
Výstavba Vlachovic zahrnuje kromě 
samotné vodní nádrže i ucelený soubor 
technických a přírodě blízkých opatření. 
Dotčené obce záměr podporují, protože 
nedostatek vody je již nyní v tomto 
území akutním problémem. Vodní  
dílo by mělo být uvedeno do provozu  
v roce 2030. Odhadované náklady jsou  
5,3 miliardy korun.

Pozemkové úpravy proti suchu
Není to tak, že bychom se zaměřili jen 
na budování nádrží a rybníků. Jednou 
z možností, jak zadržet vodu v krajině, 
je i využití pozemkových úprav. Nejlepší 
realizace letos ocenil Státní pozemkový 
úřad v soutěži Žít krajinou. Vítěznými 
projekty jsou… 

Zelená a dopravní infrastruktura
Polní cesty HPC 1 v katastrálním  

území Blížejov

Tvorba a ochrana krajiny
Vodní nádrž N4 v katastrálním  

území Bílov

Cena Státního pozemkového úřadu 
Biocentrum Na Bělkách v katastrálním 

území Výrava a Libníkovice

Cena veřejnosti
Společná zařízení v katastrálním  

území Pančava
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Vzhledem k tomu, že jde také o sociální 
a humanitární oblast, měly by být 
potravinové banky cíleně podporovány 
i z jiných zdrojů než jen z našeho 
resortního rozpočtu, pod MZe spadá 
pouze problematika plýtvání potravinami. 
Do budoucna je vhodnější zajistit stabilní 
podporu a nalézt systémové řešení 
tak, aby neziskové organizace (např. 
Potravinová banka, Charita ČR), které 
shromažďují bezplatně potraviny, měly 
stabilní zdroj financování. Ten by nebyl 
závislý na každoročním schvalování 
zemědělských dotací.

EKONOMIKA

POTRAVINOVÁ POMOC 
PRO POTŘEBNÉ
Od roku 2016 resort zemědělství jako jediný řeší podporu potravinových bank. 
Aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové 
řešení. Letos pro ně má přichystáno 63 milionů korun, což je o 22 milionů více, 
než jim vyplatil loni, a bude se snažit ještě v letošním roce o případné navýšení  
této finanční podpory. 

zdroje dat uvedených v infografice:  
Byznys pro společnost, Skutečně zdravá škola

V roce 2012 potravinové banky získaly 
pouze 93 tun potravin. I díky naší podpoře 
v roce 2016 šlo do potravinových bank již  
1 209,8 tuny potravin. V roce 2017 
to bylo již 2 336 tun a v roce 2018 
získaly rekordních 4 127 tun potravin. 
Hodnota potravin, které tak v roce 2018 
potravinové banky pomohly zachránit, 
je přibližně 282 milionů korun, pomoc 
obdrželo přes 100 000 osob. Dalších  
30 milionů korun se ušetřilo za případnou 
likvidaci neprodejných potravin, které by 
mířily na skládku nebo do spalovny.

Potravinová sbírka se rozšiřuje 
Potravinová sbírka bude od letoška 
dvakrát ročně. Rozšíří se o jarní část,  
která se uskuteční v obchodech v sobotu  
18. května; v předchozích ročnících 
byla pouze na podzim. Novinkou bude 
i možnost dárcovství přes internet.

170 kg jídla vyhodí 

průměrný Čech  

do koše za rok.

1 600 náklaďáků 
s nosností  

30 tun by naplnil 
potravinový odpad 
z českých školních 
jídelen. Kdyby se 

kamiony postavily  
za sebe, kolona  

by byla dlouhá 5,6 km.

20 000 korun ročně stojí průměrnou rodinu s dětmi zbytečné plýtvání.
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ROZHOVOR

MALÍ SEDLÁCI:  
ČESKÁ BYROKRACIE  
JE NEÚNOSNÁ
S jakými největšími problémy se dnes potýkají malí zemědělci? Je potravinová 
soběstačnost přežitkem? Jaké změny čekají sedláci od nové Společné zemědělské 
politiky 2020? Na tyto a další otázky odpovídal pro naše Zprávy z MZe předseda 
Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík. 

Jaké je hlavní poslání Asociace 
soukromého zemědělství ČR? 
Asociace soukromého zemědělství ČR 
vznikla v roce 1998 a navázala na činnost 
Sdružení soukromých zemědělců. Naším 
cílem bylo založit nevládní organizaci, která 
by zastřešovala malé svazy v regionech 
a zastupovala zájmy soukromých 
zemědělců.  

Změnily se nějak její úkoly od doby 
založení do dneška? 
V 90. letech se v podstatě tvořila celá 
česká zemědělská politika, nastavovaly  
se i podmínky pro vstup do Evropské unie. 
Řešili jsme mnohé otázky jako restituce, 
vydávání pozemků pro hospodaření, 
národní dotace, nebo jestli se bude 
například podporovat pastva apod.  
Mnohá témata Asociace aktivně dávala  
na stůl a vždy jsme se snažili hájit zájmy 
našich členů. 

Kolik zemědělců sdružujete? Jaký 
podíl orné půdy v procentech 
obhospodařují vaši členové? 
Máme zhruba 7,5 tisíce členů, kterými jsou 
většinou rodinné farmy, ale sdružujeme 
i profesní a odborné svazy jako Asociace 
svazů chovatelů koní ČR, Vinařská asociace 
ČR, Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. atd. 
Odhadem naši členové obhospodařují  
až 500 tisíc hektarů zemědělské půdy. 

S jakými největšími problémy 
se dnes potýkají malí a střední 
sedláci? 
Bude to znít jako klišé, ale když se běžného 
sedláka zeptáte, co ho trápí, tak vám 
nebude brečet kvůli nízkým výkupním 
cenám mléka nebo malému odbytu svých 
produktů, ale bude si stěžovat na to, že ho 
dusí zbytečná byrokracie, která prostupuje 
napříč úřady. A pro některé začíná být 
již neúnosná… Spousta požadavků je 
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nesmyslná. Aby malý zemědělec nakrmil 
„úředního šimla“, musí bohužel vynaložit 
mnoho energie a svého času, které by 
mohl vynaložit někde jinde. 

Vy sám jste aktivním farmářem, 
co považujete za největší překážku 
vaší práce? 
Určitě složitou legislativu, z níž vyplývá 
obrovské množství povinností. Jestli 
je dnes sucho a zítra bude pršet, to 
zemědělci neovlivní, ale stát na nás navaluje 
tolik požadavků, které by vůbec nemusel.

V čem konkrétně by stát mohl 
pomoc? 
Když stát chystá nějakou legislativu, měl 
by brát v potaz, že u menších farem by 
nemusel být požadavek náročnosti na 
administrativu stejný, tak jako u velkých 
firem. Sedláci, kteří mají 10 hektarů 
orné půdy, musí plnit naprosto stejné 
administrativní požadavky jako velkopodnik 
s 2 tisíci hektary. Domnívám se, že jde 
o neefektivně vynaložené síly. Zatěžován je 
jak zemědělec, tak státní správa. Inspektoři 
kontrolují malé farmáře s 20 kusy 
zvířat stejným způsobem jako velké 
agropodniky s 2 000 kusy zvířat. Výsledek 
je takový, že u malého hospodáře jde 
o naprosto zanedbatelný vzorek kontroly. 
  

Potravinová soběstačnost 
je v praxi naprosto 
nedosažitelná. Plně 
soběstačné nebylo ani 
bývalé Československo.  

Aktuální problém je voda. Můžou 
členové Asociace nějak přispět 
nebo přispívají k tomu, aby se 
situace zlepšila? 
Fenoménu vody se intenzivně věnujeme 
již několik let. Mezi našimi členy děláme 
osvětu. Na školeních a seminářích na ně 
apelujeme, aby zakládali mokřady, remízky, 
vodní plochy apod. Bude to znít asi 
nabubřele, ale byla to naše Asociace,  
která na Ministerstvu zemědělství jako 
první zvedla téma eroze, a to už před  
10 lety, nejde o téma posledních let. 

Podle vás je potravinová 
soběstačnost přežitkem.  
Proč si to myslíte? 
Ohánění se potravinou soběstačností  
je populárním tématem politiků, jde však 
o porušení základního principu, na kterém 
stojí Evropská unie, a to principu volného 
pohybu zboží. Plná soběstačnost je v praxi 
naprosto nedosažitelná. Plně soběstačné 
nebylo ani bývalé Československo. Jak 
bychom například nakládali s přebytky? 
U hovězího masa a mléka jsme soběstační 
přibližně ze 120 %, pokud by se tímto 
způsobem začaly chovat i okolní státy, je 
možné, že nám to hovězí tady nechají. 
Neznamená to však, že by česká vláda 
neměla ve své politice usilovat o to, aby 
se na našem území vyrábělo maximum 
možného… Tak, abychom konkurenčně 
obstáli s jinými zeměmi. Za důležitější, 
než je potravinová soběstačnost, považuji 
definici potravinové bezpečnosti, a to 
z pohledu, aby stát měl dostatek zdrojů, 
jako jsou půda a voda. 

V obchodních řetězcích zákazník 
mnoho výrobků od malého farmá-
ře nekoupí. Čím to je? 
Malí a střední sedláci své výrobky zpravidla 
prodají na farmě. Jsou to ryze lokální výrob-
ny. Se svými kolegy z Asociace jsem absol-
voval několik schůzek s obchodními řetězci, 
ale ukazuje se, že kvalitativně a technicky to 
moc nejde. Malý sedlák například nedokáže 
garantovat, že každý týden vyrobí takové 
množství, ke kterému se zaváže. Jelikož jde 
většinou i o přírodní produkty, takže než se 
výrobek dostane na pulty obchodů, blíží se 
konec doby jeho trvanlivosti. Těch složitostí 
je poměrně dost… 

Hodně se prosazují farmářské 
trhy, objednávání bedýnek nebo 
prodej ze dvora, přímo u farmáře. 
Je to podle vás cesta, jak dostat 
výrobky menších zemědělců 
ke spotřebitelům, nebo tyhle 
možnosti narazily na svůj strop 
a je potřeba zboží malých farmářů 
distribuovat i jinými cestami? 
Rozhodně to je cesta. Ne všichni totiž 
chtějí nakupovat v supermarketech. Roste 
počet lidí, kteří vyhledávají farmářské trhy 
a specializované farmářské prodejny. Stále 
více je také počet zákazníků, kteří nakupují 
přes internet. Zvyšuje se i zájem nákupu 
u svého sedláka přímo „ze dvora“. 
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Například naše farma prodává mléko 
a výrobky z něj přímo na farmě 
v automatu. A stačí nám k tomu jen 
reklama na facebooku. Taky si myslím, že 
by malým zemědělcům pomohlo, kdyby 
mohli své produkty dodávat do státních 
institucí, škol, sociálních zařízení apod. 

Je pro malé farmáře přínosem, 
že je Česká republika členem 
Evropské unie?  
Jednoznačně. Naši členové jsou cílovou 
skupinou nové Společné zemědělské 
politiky, která je postavena na rodinných 
farmách.  
 

Zkušenosti nám ukazují, 
že kde jsou malé rodinné 
farmy a sedláci mají 
vazbu k půdě, tak tam 
budoucnost zemědělství 
rozhodně je.  Velmi nás 
těší pozitivní obraz malých 
sedláků ve společnosti. 
Vážíme si toho.  
 
 
Čekáte změny od nové Společné 
zemědělské politiky 2020? Jaké by 
pro vás byly nejvíce přínosné? 
Jsme přesvědčeni, že Společná zemědělská 
politika bude muset přistoupit k systému 
zastropování. Tlak na definování rodinné 
farmy je velký. Je nutné si uvědomit, že na 
zemědělskou kapitolu přispívají živnostníci 
ve Francii, dělníci z Německa, učitelé 
ze Španělska. Těžko jim vysvětlíte, že 
přispívají na dotace někomu, kdo disponuje 
miliardovým majetkem a buduje akvizice 
v daňových rájích. A teď nejsem adresný, 
říkám to jako obecné pravidlo.  
Finální podobu zemědělské politiky však 
dnes nikdo neodhadne, čekají nás volby 
do Evropského parlamentu, než se 
ustanoví výbory a podvýbory, další diskuse 
se rozběhnou nejdříve až na podzim. 
Česká republika by toho času měla využít 
a připravit nějaký alternativní návrh, který 
nebude nadržovat jen velkým podnikům. 
Rádi bychom například omezili horní 

výdajové hranice pro projekty z Programu 
rozvoje venkova. Velké projekty za  
150 milionů podle nás zhoršují situaci na 
venkově. Uvedu příklad. V Plzeňském 
kraji vybudovali stáj pro 2 000 kusů 
dojnic. Pominu-li velkou koncentraci 
krav na jednom místě, tak každoročně 
desítky, možná stovky „kamionů“ musí 
dovézt krmivo, odvézt hnůj, odvážet 
denně mléko, v létě přivážet v horším 
případě i cisterny s vodou. To je naprostý 
podnikatelský, ale i ekologický a logistický 
nesmysl, který by stát neměl finančně 
podporovat. Uvážíme-li navíc, že v tomto 
konkrétním případě zajišťuje provoz 
přibližně 30 rumunských pracovníků, kteří 
jsou ubytovaní na společné ubytovně, tak 
nemá ani žádný přínos pro zaměstnanost 
na venkově. Na venkově bychom měli 
podporovat větší množství menší projektů 
než menší množství drahých projektů. 

Současný ministr zemědělství 
Toman je z potravinářského oboru. 
Jak hodnotíte jeho dosavadní 
působení? 
Ačkoliv je současný ministr z opačného 
břehu, než jsme my, kvitujeme jeho krok 
k omezení monokultur na třicet hektarů. 
Líbí se nám i návrh na změnu zrychlených 
stavebních povolení u menších vodních 
ploch. Pochválit ho však už nemůžeme za 
Fond těžko pojistitelných rizik. Od té doby, 
co nastoupil do funkce, jsme se v jednáních 
nikam neposunuli. O Fondu se mluví již 
desetiletí, a stát by už měl jednoznačně 
říct, jestli Fond ano, nebo ne. Možná stojí 
za úvahu, jestli by stát neměl hledat jiné 
alternativy, například začít vyjednávat 
s pojišťovnami. Dokážeme si představit, 
že by se sucho mohlo stát jednou 
z pojistitelných událostí… 

Jak vidíte budoucnost českého 
zemědělství a českého venkova?  
Zkušenosti nám ukazují, že kde jsou malé 
rodinné farmy a sedláci mají vazbu k půdě, 
tak tam budoucnost zemědělství rozhodně 
je. Velmi nás těší pozitivní obraz malých 
sedláků ve společnosti. Vážíme si toho. 
Bylo by proto příliš nešťastné, kdybychom 
si tento pohled pokazili nějakými 
neuváženými kroky. Pokud nás lidé vnímají 
jako přínos pro společnost, můžeme říkat, 
aby nás podporovali. Aby kupovali naše 
výrobky, protože když nebudou sedláci 
hospodařit na svých polích, z krajiny 
se stanou monokulturní lány nebo 
průmyslová zóna. 
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PŘÍRODA

JAK PORAZIT KŮROVCE
V rámci boje proti kůrovci vydáváme další opatření, díky kterým bude možné 
soustředit veškeré síly na vyhledávání a zpracování kůrovcem napadaných stromů. 
Lesníci budou mít možnost odložit těžby souší, tedy stromů, ze kterých již kůrovec 
vylétl, až do konce roku 2022 nebo prodloužit lhůty pro zalesnění ve vybraných 
oblastech na 5 let.

Obnova lesa 
Obměna lesa trvá dlouhá léta a skladbu 
lesů nelze změnit okamžitě. Ministerstvo 
už před časem zvýšilo příspěvky na 
výsadbu listnáčů a jedle, tedy na takzvané 
meliorační a zpevňující dřeviny, které 
zlepšují stav půdy. Na každou jednu jejich 
sazenici přispívá částkou 12 korun, zatímco 
na sazenice základních dřevin jen  
4 korunami. Obnova lesa výsadbou je 
rychlý a osvědčený způsob, jak zajistit 
do budoucna větší zastoupení listnáčů 
v lesních porostech, zejména tam, kde 
jejich přirozené obnovy nelze dosáhnout 
kvůli absenci plodících stromů vhodných 
lesních dřevin.  
Ministerstvo rovněž připravuje podporu 
pro vlastníky lesů, aby měli prostředky na 
obnovu poškozených porostů a péči o ně
do doby, než dosáhnou produkčního věku. 

V současné chvíli MZe čeká na schválení 
podpory Evropskou komisí. Souběžně 
jedná s Ministerstvem financí o uvolnění 
požadované částky. Dalším předpokladem 
pro vyplácení podpory je schválení vládní 
novely lesního zákona, která je nyní 
v Poslanecké sněmovně.  
 
Pro vlastníky lesů zřídilo MZe centrální 
webovou adresu, na které najdou 
kompletní informace o všech podporách, 
které mohou v rámci podpory 
hospodaření v lesích získat. Jsou na ní 
i veškeré informace související s podporou 
dle příslušného nařízení vlády, včetně 
příručky pro žadatele, metodiky, modulu 
pro žadatele apod. Více najdou zájemci zde.

Stav k 1. 4. 2019

Mimořádně kalamitní zóna
Ostatní území

Na celém území ČR (s výjimkou lesů na 
území národních parků) nově platí možnost 
odložit těžbu souší do 31. prosince 
2022. Zůstává ale zachována povinnost 
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcem 
napadané stromy, těžit je a asanovat. 
 
Kalamitní zóna 
V nejhůře postižených oblastech, které 
vybral Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů na základě snímků ze 190 satelitů, 
mají vlastníci nově možnost zcela ustoupit 
od používání obranných opatření (lapače, 
lapáky). I zde jim však nadále zůstává 
povinnost aktivně vyhledávat napadené 
stromy a včas je těžit a účinně asanovat. Ať 
už chemicky schválenými postřiky, nebo 
mechanicky odstraněním stromové kůry, 

které patří k ekologicky nejšetrnějším. 
Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let 
(nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu 
na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem 
je reagovat na případný nedostatek sazenic 
a pracovních sil pro zalesnění a lépe využít 
přirozené obnovy. V případě kalamitních 
holin nad 2 hektary bude možnost 
ponechat nezalesněné pruhy uvnitř 
porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech 
minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa 
a nelesní půdy pak pruhy v šířce až  
5 metrů pro vytvoření porostního pláště. 
Toto opatření povede například k úspoře 
sazenic a současně vytvoří střelecké 
průseky k udržování optimalních stavů 
spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří 
na obnovovaných porostech.
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O zahraničních příkladech dobré praxe „smart villages“ jsme psali v březnovém čísle. 
Avšak i česká města a obce zapojují obyvatele do lokálních rozhodovacích procesů 
a snaží se zvýšit kvalitu života občanů. Jak? Podívejte se na české inovační projekty.

ROZVOJ VENKOVA

6 ČESKÝCH PŘÍKLADŮ 
CHYTRÝCH MĚST 
A OBCÍ
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BUDOUCNOST V ELEKTROMOBILITĚ
Od roku 2017 funguje v Litoměřicích projekt MOVECIT. Zaměstnanci radnice, 
nemocnice, příspěvkových organizací města a městské policie mohou využívat šetrnější 
druhy dopravy vůči životnímu prostředí pro cesty do či ze zaměstnání a pracovní cesty. 
Celkem 10 elektromobilů ušetří za dva měsíce provozu 50 gramů pevných části,  
23 tisíc gramů oxidu uhelnatého, 2 tisíce gramů uhlovodíků a 1 500 gramů oxidů dusíku. 
Což znamená 1 den bez emisí v Litoměřicích na nejfrekventovanější ulici Na Valech. 
K využití jsou další 4 hybridní vozy a elektrokola. 

CHYTRÁ ZEĎ
Přestavlky na Chrudimsku mají chytrou solární tabuli, která pracuje naprosto samostatně 
bez připojení k rozvodné síti. Tabule chytře využívá sluneční energie, je možné si u ní 
dobít telefon, tablet i fotoaparát, využít WIFI signál v okolí nebo jen získat informace  
na cykloturistické mapě.

CHYTRÁ KLÍČENKA
Kolínská chytrá klíčenka je unikátní projekt nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Je určen 
primárně žákům základní škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky. Jejím účelem 
je nahradit množství čipů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají, jediným funkčním 
nástrojem. Díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkci čtenářské průkazky 
Městské knihovny Kolín nebo čipu pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře 
i školní zámek a funguje jako jízdenka v MHD.

LOKÁLNÍ MĚNA
Křižánky na Žďársku mají své lokální platidlo. Jeho hodnota je v poměru 1:1 k české 
koruně. Hlavním motivem pro zavedení místní měny byla podpora ekonomických 
subjektů v obci. Po roce platnosti měny se ukázalo, že má mnohem širší potenciál. Stala 
se turistickým lákadlem a nepřímo podpořila i příjem do obecního rozpočtu.  
Na ceninách jsou vyobrazeny turistické zajímavosti z okolí obce. Bankovky mají několik 
ochranných prvků včetně vodotisku a ochranného pásku.

SMART DESIGNOVÁ TOALETA
Obyvatelé Zruče nad Sázavou mohou využívat na dětském hřišti, cyklostezce 
a u rozhledny Babka bohatě vybavené mobilní toalety. Kolemjdoucí si mohou rychle 
dobít většinu smathphonů, a to za pomocí USB kabelu, jak uvnitř toalety, tak i zvenčí.  
Vše je napájeno solárními panely.

POULIČNÍ OSVĚTLENÍ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ
Jesenice u Prahy má v jedné z ulic nové moderní lampy, které jsou díky filtru na modré 
světlo šetrnější k rostlinám a živočichům. Pouliční osvětlení vydává přirozenější žluté 
světlo. V nočních hodinách svítí pouze na 20 % a naplno se rozsvěcuje pouze na 
fotobuňku, takže město uspoříi na jeho provozu. Jesenice je první obcí v Evropě,  
která si takovéto osvětlení pořídila.
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377 000  
tun pelet se loni vyrobilo z českého dřeva. Poptávka po dřevních peletách 
stabilně roste, v roce 2018 počet peletových kotlů a kamen v tuzemských 

domácnostech překročil hranici 30 000 kusů.

440  
let slaví letos Kladrubský hřebčín od chvíle, kdy ho Rudolf II. povýšil 

na císařský. Plnohodnotný hřebčinec založil v Kladrubech v roce 1563 
Maxmilián II., jeho nástupce ho pak povýšil na dvorní. Hlavní oslavy budou 

na Den starokladrubského koně, který se koná 25. května. 

VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Kladruby slaví. V České republice se loni vyrobil rekordní počet pelet. Rybářů  
je v tuzemsku až 400 tisíc. Nižší výnosy „zeleného zlata“. Příroda je opět  
krásnější. Plzeňský kraj podporuje malé farmáře.

350 000 až 400 000 
rybářů (organizovaných i neorganizovaných) loví v českých vodách. Podle 
Českého rybářského svazu se počet dlouhodobě výrazně nemění. Svazu 

loni přibylo 2 400 členů, mají jich tak skoro 249 000.  

65 000 
dobrovolníků se zapojilo do jarní akce „Ukliďme Česko“. Sesbírali  

1 120 tun odpadu na 2 273 místech země. Letos se akce soustředila 
především na sbírání pneumatik, kterých během úklidu lidé  

napočítali 16 500.

5 126 
tun chmele se sklidilo v loňském roce, což je o 25 % méně než v roce 
předchozím. Důvodem poklesu bylo zejména suché a horké počasí, 

které chmelu nesvědčí. Plodina se loni pěstovala na ploše 5 020 hektarů, 
předloni to bylo 4 945 hektarů. Nosnou odrůdou je stále Žatecký poloraný 

červeňák. 

200 000  
korun může získat malý farmář v Plzeňském kraji. Kraj pro ně vyčlenil  

až 2 miliony korun. Příjem žádosti trvá až do 31. května. O podporu mohou 
žádat farmáři s výměrou do 200 hektarů obdělávané půdy a nejvíce  

10 zaměstnanci, nesmí však dostat peníze z jiného dotačního programu.
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SPOLUPRÁCE

USPOŘÁDEJTE 
KONFERENCI V NZM
Národní zemědělské muzeum nabízí pronájmy atraktivních prostor  
ve svých vybraných objektech. Můžete zde uspořádat společenskou  
akci, konferenci, střešní expozici s úchvatným výhledem na Prahu  
nebo svatební hostinu v působivých zámeckých interiérech na Kačině.

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
 
Konference, rauty, kurzy vaření i další akce uvnitř, na dvoře  
nebo na střeše v centru Prahy

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY ČÁSLAV
 
Venkovní předváděcí plocha vhodná pro firemní a předváděcí akce, 
jízdy zručnosti, road show

ZÁMEK KAČINA
 
Působivé interiéry a exteriéry empírového zámku pro svatby  
a nejrůznější malé i velké akce

ZÁMEK OHRADA
 
Stylové prostředí barokního loveckého zámku pro semináře, rauty, svatby 
i velké venkovní akce 

Prostor: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

Prostor: Budova Muzea zemědělské techniky, Jeníkovská 1 762, Čáslav

Prostor: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora

Prostor: Zámek Ohrada, Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou

Více informací zde.

https://www.nzm.cz/pronajmy

