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Kdo  a Kde….. na ekofarmě a v k.ú. 
Šardice 
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Kde se prováděly pozemkové úpravy…. strana 4
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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…. krajina je
vyrabovaná o své životně důležité orgány“

Kde…. v katastru se všemi významnými problémy



V katastrech se zvyšující se velikostí půdních 
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strana 8V katastrech se zvyšující se intenzitou…..



strana 9Kde…..jsou monokultury a velké půdní bloky
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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 14Problém vody…. 2003, 2017

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



Problém vody, půdy… zemědělců 2017 strana 15



Krajina, kde se začaly provádět pozemkové úpravy

• Intenzivně zemědělsky obhospodařována
• Velké půdní bloky, monokultury…
• Neprostupná
• Zvyšující se nebezpečí eroze
• S degradující půdní úrodností
• Neschopná zadržet vodu
• Nevhodná pro adaptaci na klimatickou změnu
• Klesající biodiverzita…..
Kde hraji prim velké farmy….není přáno konkurenci…
 nemají zájem umožnit racionální hospodaření vlastníkům pozemků (přístupnost, 

zcelení vlastnictví, rozdělení spoluvlastnictví, reálné ohodnocení majetku –
rebonitace, stanovení reálné ceny….

 nemají zájem rušit a následně obnovovat nájemní (pachtovní) smlouvy
 nechtějí přijít o hospodaření na pozemcích „mrtvých“ duší
 NEMAJÍ ZÁJEM ZAKLÁDAT A PEČOVAT O ZELENOU INFRASTRUKTURU!!!!
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Vstupy: krmiva, hnojiva a chemie, strojírenství, energie, ostatní

Zemědělství,
rybářství a 
myslivost

biomasa

AEO 
služby

Zpracovatelský 
průmysl

Potravinářství

Energetika

Ostatní výroba

Velko-
obchod
DISTRI-
BUCE 

Malo-
obchod
a
veřejné
stravo-
vání

Agro-byznys ČR a pozemkové úpravy Vývozy



Pozemkové úpravy 
- jako předpoklad  realizace  zelené 
infrastruktury….
- jako nástroj oživující krajinu….

- zákonem stanovený proces
- provedeme důkladnou analýzu
- 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………….



Analýza území  - významně erozně ohrožené území strana 19



Pozemkové úpravy 
- jako předpoklad  realizace  zelené 
infrastruktury….
- jako nástroj oživující krajinu….

- zákonem stanovený proces
- provedeme důkladnou analýzu
- zajistíme upřesnění vlastnictví pozemků co do 

výměry i polohy
- zajistíme zpřístupnění pozemků
- máme možnost scelit pozemky a zajistit jejich 

bezplatné vytyčení
- ukončení a změny nájemních smluv………….
- zajistíme nové uspořádání pozemků
- zajistíme možnou realizaci krajinných 

prvků vrátíme krajině orgány “



Ě 
OŘÁDÁVÁME
EMKY



Návrhové práce
Návrh rozmístění jednotlivých parcelNOVĚ 

USPOŘÁDÁVÁME
POZEMKY



NOVĚ 
USPOŘÁDANÉ
POZEMKY

PLÁN 
SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ



strana 24Identifikace chybějících orgánův



Navracíme orgány do krajiny…ledviny strana 25



Navracíme orgány do krajiny…srdce strana 26



Výstup z komplexní pozemkové úpravy strana 27



Realizované projekty….. správné praxe.. 
mokřady a tůně strana 28



strana 29Dobrá praxe 

Zatravňování 
a 
ozeleňování 
údolnice…. 



strana 30Dobré praktiky….. biopásy a jiné



Dobré praktiky….biokoridory strana 31



Jak tvoříme mokřady a tůně….. strana 32

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 35Jak jsme to dělali….vhodná místa



Vhodné místo pro mokřad - údolnice



strana 37Odtokové linie…dráhy soustř. odtoku LPIS



strana 38Projektová dokumentace - Mokřad Šardice



Vytýčení, vyznačení, zemní práce



Ozelenění, zatravnění…



strana 41Mokřad Šardice 3 roky po založení



Zadržujeme vodu….. strana 42

Funkce zasakovací…



strana 43Snižujeme erozní ohroženost…chráníme půdu



Čistíme vodu ze sousedních pozemků strana 44
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Eutrofizace…. strana 46



Zlepšujeme mikroklima strana 47



Poskytování vhodného prostředí opylovačům strana 48



Biodiverzita….



strana 50Excelentní ekologická produkce ovoce 



strana 51Chceme druhovou rozmanitost, pestrost

Chceme dát prostor
zvěři



Zajištění klidových, krytových, potravních a orientačních 
potřeb pro zvěř strana 52



strana 53Mokřad Šardice  podzim 2015
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strana 55Mokřad Šardice   17.3.2017
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Výsledek….



Zvládnout sociální poměry…… 
• pozice místních vlastníků, myslivců, 
• znalost mentality a zájmů místních zemědělců
• Aktivní komunikace s obcí, projekční firmou a 

pobočkou SPÚ

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

vzdělávat…. Související právní požadavky
• NENECHAT SE ZMÁST……..

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….
• Spolupráce s  SPU, AOPK…….SZIF (?)

Zkušenosti s ozeleňováním……….
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Závěr

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

úspěchů!

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


