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1. Les a zemědělská krajina

Les
práce pro lesní odborníky… 

ZeměděLská krajina
větší členitost a mozaikovitost zemědělské krajiny 
- polní cesty, remízy, meze, aleje, krajinné prvky, stří-
dání plodin, velikost ploch zemědělských monokultur, 
zlepšení kvality orné půdy.

Překážky
špatně cílená zemědělská dotační politika v ČR, nedo-
statečný tlak na změnu chování zemědělců v krajině  
v rámci platných podmínek dotační politiky státu. 
Špatně nastavený greening  v oblasti střídání plodin 
na úrovni podniku. Abnormálně velké půdní celky  
a celky monokultur v ČR (kukuřice, řepka).

 
řešení
rychlé změny podmínek výplaty přímých plateb a pla-
teb za AEO, podpora aplikace zpracovaných biologic-
kých odpadů na zemědělskou půdu pomocí kompos-
tování, restrikce skutečné eroze na zemědělské půdě, 
podpora KPÚ. 



roZPtýLená voda v krajině a Lese 
jako kapacitní rezervoár vody pro vytváření příznivého 
mikroklima okolí a jako rezervoár pro překlenutí části 
období sucha. Zpomalení odtoku srážkových a povr-
chových vod.

Překážky 
platná legislativa komplikující povolovací a stavební 
řízení při obnově a stavbě malých vodních přírodních 
nádrží a rybníků, legislativa požadující vysoké poplat-
ky za vyjmutí ze ZPF a LPF při změně využití pozemků 
(stavební zákon, lesní zákon, půdní zákon). Dotační 
podmínky, respektive kontroly, nutící zemědělce ob-
dělávat podmáčené části pozemků.  

řešení  
podpora obnovy zaniklých mokřadů, tůní a malých ryb-
níků na zemědělské i lesní půdě, a to nejen finančně, 
ale také úpravou legislativy a podmínek pro výplatu 
dotací.   

2. Malé vodní plochy v krajině



Alternativní využití rozsáhlé meliorační sítě na ze-
mědělských pozemcích (cca 25 % ZPF meliorováno), 
funkční infrastruktura závlah. Zádržné jímky na povr-
chovou vodu u zemědělských staveb a areálů.  

Překážky 
neúplné zmapování melioračních staveb, rozdílné 
vlastnictví jednotlivých částí melioračních staveb 
(SPÚ, LČR, Povodí, vlastníci ZP), zastaralá a nešetrná 
zavlažovací infrastruktura pracující s velkými objemy 
vody, absence podpor na zbudování zádržných systé-
mů na dešťovou a povrchovou vodu u zemědělských 
staveb a areálů, legislativa bránící použití zadržené  
a přečištěné vody pro technologické využití v zeměděl-
ství (vodní zákon).

řešení 
dotační podpora výstavby zádržných systémů, legisla-
tivní změny pro využití této vody, podpora (finanční, le-
gislativní, poradenská) využití stávajících melioračních 
soustav pro zpomalení odtoku vody z krajiny, podpora 
chytrých a šetrných závlah.

3. Technická vodohospodářská  
opatření v krajině



Rezerva vodních zdrojů užitkové i pitné vody, pozitivní 
ovlivnění mikroklima okolního území, zpomalení odto-
ku vody a vytvoření zásob v období dostatku srážek.

Překážky 
velký zábor krajiny a tím pozemků v soukromém vlast-
nictví, hluboký zásah do rázu krajiny, časově velmi 
náročné projekční, územní a stavební řízení.

řešení 
plánování staveb tohoto rázu na převážně státním ma-
jetku, adekvátní náhrady pro soukromé vlastníky do-
tčených majetků.       

4. Velké vodní stavby v krajině 



daLší opaTření  
V řešení rizik sucha

oPerativně: 

•	 zrychlit výplatu dotací na plochu, umožnit dočasné 
úlevy v některých povinnostech s ohledem na kli-
matickou situaci (greening, AEKO opatření, posuny 
v termínech, prominutí druhých sečí TTP, vynechat 
setí meziplodin, snížení limitu zatížení VDJ/ha, širší 
možnost pastvy,…).

strategicky: 

•	 zahájit diskusi (Mze/vláda, pojišťovny, nevládky)  
k zavedení standardního dobrovolného pojištění  
zemědělců na sucho u komerčních pojišťoven  
s podporou či spoluúčastí státu.

•	 odmítáme fond nepojistitelných rizik s povinným 
přispíváním a následně politicky ovlivňovanou vý-
platou „almužny“ jako neživotaschopný projekt.


