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Malá úvaha na začátek:  
 
•Přírodní biotopy ČR závislé na zemědělském 
hospodaření,   zahrnutelné do titulu podmáčených luk 
(TPRL)  - cca 11 000 ha 
 
•V LPIS bylo vymezeno TPRL  
 - cca 10 900 ha 
 
 
•Překryv půdních bloků 
 x vymezení titulu TPRL 
•– 3 788 ha 
 
 
•Závazky titulu TPRL k roku  2010  
– 1 700 ha  

Křemžsko – foto Tomáš Vosátka 



Péče o „mokřady“ 
 



PPK - Program péče o krajinu  
x  Pouze na jeden rok  
• Chráněná krajina (AOPK ČR, NP) x volná krajina (FO,PO) 
• Až 100% dotace 
• Kosení (včetně rákosin), odklizení hmoty – ručně 

vedenou sekačkou, křovinořezem  - 22 000Kč/ha 
• Likvidace invazních rostlin 
• Likvidace náletu 
x  Nízká alokace, která se každý rok snižuje (primárně 

pokrytí ZCHU…na úkor volné krajiny) 
 
 
 



POPFK – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
• Na rozdíl od PPK možnost víceletého závazku  
• dle jednotlivého účelu může žádat FO, PO, obec, kraj, 

o.p.s., organizační složky státu aj.  
• Až 100% dotace  
• Podopatření 115 165 – např. Kosení (včetně rákosin, 

odklizení hmoty – max. 250 tis. Kč/ akci) 
• Likvidace invazních rostlin 
• Likvidace náletu 
x  Nízká alokace, která se každý rok snižuje 

 
 
 



Agroenvironmentální opatření 
• Pouze na TTP  
• Trvale podmáčené a rašelinné louky – 417 EUR/rok 
• Mezofilní a vlhkomilné louky – až 135 EUR/rok 
x  Pro zemědělce TPRL nezajímavé (není produkce, 

náročné na provedení, nedostupnost v terénu apod.) 
 

LFA a Natura 2000 
x  Pouze ve vymezených oblastech a pouze na TTP  
• Platba LFA dle oblasti až 3938 Kč/ha 
• Platba Natura 2000 – 2809,20 Kč /ha  
• Povinnost 2x ročně kosit, či jednou ročně přepást 



EZ  
• Platba na ornou -  155 EUR/ha 
• Platba na TTP – 71 EUR/ha 
• Povinnost 2x ročně kosit, či jednou ročně přepást 
x  Doplácení  managementu z jiných zdrojů   
 

 
SAPS – jednotná platba  
na zemědělskou plochu   
Platba  k roku 2011  
– 4686,50 Kč 
Orná půda, travní porost, pastvina  
x  Požadavek dobrého zemědělského stavu k 30.6. 

Žofínské louky– foto Tomáš Vosátka 



Podmínky dobrého zemědělského environmentálního stavu  

GAEC 5 
• Na zamokřené půdě se neprovádí agrotechnické operace  
x  Pokud se nejedná o sklizeň a likvidaci invazních druhů  
 
 

Hnízdo čejky chocholaté  – foto Vašek Zámečník  



Podmínky dobrého zemědělského environmentálního stavu  

GAEC 7 
• Likvidace netýkavky a bolševníku na 

obhospodařovaných PB a zaregistrovaných KP 
x  Co však ostatní jako křídlatka?  
x  Je tato likvidace dostačující? Bolševník kvete při zemi 

(až 27 tis. semen) 

GAEC 8 
• Není měněna kultura TTP  
     na ornou půdu 
 



Obnova mokřadů 

Josefovské louky (OPŽP) – foto Karel Čihák  



PPK  
• Vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných 

vodních ploch (podpora ohrožených populací) 
• Budování zařízení neinvestičního charakteru, sloužících k 

úpravě vodního režimu (přehrážky apod.). 

 
POPFK (115 164)  
• Obnova nebo tvorba tůní, …retenční schopnost krajiny a 

podpora biodiverzity (max. 1 mil. Kč) 
• Jedná se i o akce investičního charakteru   

 



OPŽP  (Operační program Životní prostředí) 
 
Oblast podpory 6.2 (tůně, rašeliniště a mokřady 

na záchranu druhů a ekosystémů) 
• Míra dotace až 90% 
• Udržitelnost 10 let 
x  FO -podnikající, PO – podnikající  
    (ZCHU a Natura 200), 
• žádá obec,  
    kraj, s.p., příspěvkové org., 
    o.p.s., aj. 
x  další výzva závisí na  
    zbývajících prostředcích  

 
 



Oblast podpory 6.4 (tůně, rašeliniště, mokřady 
na zlepšení diverzity a retenční schopnosti krajiny) 

 

x další výzva závisí na zbývajících prostředcích  
• Míra dotace až 100% 
• Bodové zvýhodnění 
• Udržitelnost 10 let 
• Žádá FO nepodnikající, 
 obec, přísp.org., 
    o.s., o.p.s. 

 

Vřesovice 2012 v realizaci(OPŽP) – foto Jan Koutný  



Děkuji za pozornost 
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