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Chceme  
chránit půdu 
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Chceme zadržet vodu 
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O čem budu hovořit…… 

• Co mě vedlo k budování mokřadů 
• Jak jsme to dělali 
• Z čeho jsme to financovali 
• K čemu je to dobré…. 
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Historie - nejzávažnější zvrat ve 
vývoji - 50. léta -  kolektivizace  
- masivní likvidaci 
ekostabilizačních prvků 

 
-  přeměna tradičního zemědělství na 

průmysl. velkovýrobu (70. léta)  
 
-  odvodněno více jak 1 mil. ha půdy,  
 
-  odvodněné plochy s trvalými 

travními porosty zorněny 
 
-  změněna krajinná mozaika a 

celková struktura druhů pozemků. 
 
-  zmizely remízky, meze i mokřady 

jako přirozená stanoviště pro 
rostliny a živé organismy, která  

   ovlivňují biodiverzitu a ekostabil. 
funkce v krajině.  

 
-  Hospodářské zásahy  - zhoršily 

retenční (zadržovací)   schopnost 
území, změny vodního a 
živinného režimu krajiny.  



Období kolektivizace…. 

• ….50. léta minulého století - 
právní předpisy ukládaly 
vlastníkům zemědělské půdy, 
aby na těchto řádně 
hospodařili a o tyto pečovali, 
dále zachovávali a 
ochraňovali všechny přírodní 
krásy a umělecké památky, 
jakož i přirozená hnízdiště 
užitečného ptactva a útulky 
zvěře (Přídělová listina, 1950). 
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Rozorávání mezí, kolektivizace…. 
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http://www.kelniky.eu/fotogalerie/1940_1959_fotografie/img00067.htm 

Co mě k tomu vedlo…. 

http://www.kelniky.eu/fotogalerie/1940_1959_fotografie/page001.htm
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Co mě k tomu vedlo…. 



Monokultury…… strana 18 
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…jaké to má důsledky? 
• 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 
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Priority současné zemědělské 
politiky 
• Biologická rozmanitost (zvýšení druhové 

pestrosti rostlin a živočichů) 
• Zachování a rozvoj zemědělských a lesních 

ekosystémů  s vysokou přírodní hodnotou  
• Zemědělská krajina jako životní 

prostor pro člověka, zvěř i 
rostliny… 
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Pozemkové úpravy jako předpoklad 
realizace  mokřadů……. 

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 mokřadů 

 -  ukončení a změny nájemních smluv…………. 
 

Jak jsme to dělali…. 



Cíle pozemkových úprav 





 
 

Návrhové práce 
Návrh rozmístění jednotlivých parcel 





       Jak na to…..? 

  Agro -
environmentální 
opatření 

 

Péče o krajinu 
• zatravňování  
  orné půdy 
• biopásy 
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Mokřad Nenkovice strana 45 



Mokřad Nenkovice strana 46 
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Mokřad Nenkovice strana 48 
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Dotační politika ČR 

• Program rozvoje venkova 
ČR 

• Operační program “Životní 
prostředí“ 

• Program péče o krajinu 
• Další…POPFK 









Závěrem (záměrem)…..důvody pro změnu! 

• Spokojenost a dobré vztahy se 
zainteresovanými stranami (občané, 
obecní zastupitelé, myslivci, ochránci 
přírody a krajiny 

• Finanční profitabilita  
• Trvalá udržitelnost hospodaření 
• Připravenost  a plnění standardů  AP, 

GAEC a dalších právních požadavků! 
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K čemu je to dobré… strana 58 

Chceme zadržet vodu 



Rozmanitá, pestrá…... strana 59 

Chceme dát prostor původním druhům planě 
rostoucích rostlin v agroekosystému, 
opylovačům rostlin….. 
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Chceme dát prostor volně žijícím živočichům 
a predátorům škůdců  ….. 
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Chceme dát prostor 
zvěři 



Chceme vytvořit krajinu atraktivní pro 
člověka 
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Chceme atraktivní, prostupnou krajinu 
pro obyvatele venkova a zajímavou pro 
investory 
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Agroenvironmentální management 
• Vývoj systémového řešení 
• Tvorba standardu, který obsahuje přehled 

činností směřující zemědělské organizace k 
minimalizaci negativních vlivů svých 
činností na životní prostředí 

• Cílem standardu je podpora ochrany 
životního prostředí a prevence před jeho 
poškozováním 

• Prostor pro akreditované poradce!!!! 
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Zvládnout sociální poměry……  
• ekologická past…pro lišky - myslivci,  
• pleveliště – „taky“ zemědělci, 
• v Africe nemají co jíst a vy tady děláte blbosti…za 

naše daně děláte zbytečné věci… zbytek vesnice 

Plně se ztotožnit se smyslem 
opatření 

• Vzdělávat se, osvojovat si znalosti, být nadšeni 
• Nesmí se stát cestou do nejistoty, proto je třeba se 

vzdělávat…. 

Předpoklad úspěchu…klíčová podmínka! 



Jistý stupeň nezávislosti na vesnickém 
mínění 

• ve vesnickém prostředí platí „jiná“ kritéria 
úspěšnosti 

• Koupit nebo jinak získat pozemky a hospodařit na 
svém….hospodařím na svém….nepotřebuji brát 
ohledy na druhé…. 

• Pořídit své vlastní stroje a související mechanizaci 
• Klíčová je připravenost (všech partnerů a 

spolupracovníků a schopnost improvizace…. 

Předpoklad úspěchu…klíčová podmínka! 



strana 72 • „Chceš- li být šťastný jeden den, tak se opij. 
• Chceš-li být šťastný jeden rok, tak se ožeň. 
• Chceš-li být šťastný celý život, pořiď si  
 ekofarmu a zakládej a pečuj o krajinné     

prvky….“ 
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Závěr 

• Diskuse 
• Děkuji za pozornost! 
• Přeji hodně osobních a pracovních 

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