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Abstrakt 

 Zemědělství je významným hospodářským fenoménem. Jeho funkce ale dnes není jenom 

ve výrobě potravin, ale také v tvorbě a ochraně krajiny. Je to jeden z nejvýznamnějších faktorů 

ovlivňujících biodiverzitu. V dnešní zemědělské krajině se negativně projevuje zejména malý 

počet stanovišť pro volně ţijící ţivočichy a planě rostoucí rostliny. Nové moţnosti podpory 

zemědělského hospodaření šetrného k přírodě přináší agroenvironmentální programy, soubor 

titulů přispívajících k zachování harmonické a pestré mozaiky prostředí. Jiţ svým názvem 

spojují zemědělský a environmentální přístup. Postupně se stávají významným finančním 

nástrojem pro ochranu, udrţení a aktivní tvorbu přírody a krajiny. Zemědělcům jsou přidělovány 

dotace za šetrný způsob hospodaření, kterým chrání přírodu a krajinu nad rámec běţné 

zemědělské praxe. Cílem práce je shrnout všeobecné poznatky o agroenvironmentálních 

programech a zjistit, jaký mají vliv na přírodu a krajinu. Pokusím se vytipovat problematické 

oblasti v ČR a podat přehled o zavádění programů v zahraničí.  
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Abstract 

Agriculture is an important economic phenomenon. Its function, however, today not only 

in food production but also in the creation and protection of the countryside. It is one of the most 

important factors affecting biodiversity. In today's agricultural landscape in particular, suffer a 

small number of habitats for wild fauna and flora. New opportunities for promoting farming 

friendly nature brings agri-environmental programs, a set of titles contributing to maintaining a 

harmonious and colorful mosaic environment. Already his name combine agricultural and 

environmental approach. Gradually become an important financial instrument for the protection, 

maintenance and active creation of a nature and landscape. Farmers are allocated subsidies for 

friendly farming, which protects nature and the landscape beyond the normal agricultural 

practice. This thesis aims to summarize the general knowledge on agri-environmental programs 

and determine how they impact on nature and landscape. I will try to identify problem areas in 

the CR and provide an overview of the implementation of programs abroad.  
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I. Úvod 

 Tradičně byla úloha zemědělství ve výrobě potravin tak, aby splňovala základní potřeby 

rostoucí populace. Od počátku 20. století došlo k zesílení potravinářské výroby, díky pouţívaní 

hnojiv a lepších strojů, a pomocí genetického rozvoje a pesticidů. 

Tento významný technologický rozvoj, především v rozvinutých zemích, byl podporován 

zejména v souvislosti s prováděním přátelské a velmi úspěšné produktivní zemědělské politiky 

(Vera-Toscano et al., 2008). Značný nárůst zemědělské produkce byl ale doprovázen důleţitými 

negativními vlivy na ţivotní prostředí, jako je například zhoršení kvality půdy zapříčiněné erozí, 

salinitou a chemickým znečištěním, kontaminace ovzduší, kterou způsobuje metan, oxid dusný a 

amoniak z chovu hospodářských zvířat a uvolňovaný z hnojiv, a znečištění vody různými 

agrochemikáliemi, které poškozují volně ţijící zvířata i lidské zdraví. 

Lze tvrdit, ţe ještě do nedávna nemělo zemědělství negativní dopady na ţivotní prostředí. 

V roce 1970 byla zemědělská aktivita v naprosté harmonii s přírodou, hrála strategickou 

ekonomickou roli v rámci společnosti, poskytovala potravu a příjmy venkovskému obyvatelstvu. 

Tato skutečnost vyvolala výjimečnost postavení zemědělství a venkovského obyvatelstva. 

Diskuze o ţivotním prostředí směřovala k průmyslovému a městskému znečištění. V posledních 

dvou desetiletích jsme ale byli svědky obrovského posunu. Zvýšila se poptávka po zboţí a 

zemědělská výroba rychle stoupala. Tento jev sebou nesl zhoršující se negativní dopad na ţivotní 

prostředí. Rostoucí bohatství, mobilita a volný čas, to vše se podepsalo na zvýšení mezní 

hodnoty ţivotního prostředí a dostupnosti zboţí ve vztahu k mezní hodnotě potravin. Scénická 

krajina, volně ţijící ţivočichové a biologická rozmanitost se stávaly stále vzácnějšími a nabývaly 

na významu. V důsledku toho jsme zaznamenali růst venkovských environmentálních hnutí a 

vývoj více viditelné agroenvironmentální politiky. Zemědělství ztrácelo status důleţitosti  

(Vera-Toscano et al., 2008). Vládní agentury (regionální, vládní a Evropská unie) v 80. a ještě 

intenzivněji v 90. letech zahájily realizaci agroenvironmentální politiky. 

 Úvodem by bylo vhodné zmínit, kdy vlastně zemědělství vzniklo, jak se vyvíjelo, jaké 

mělo vliv na ţivotní prostředí, a jak se tento vliv s postupným nárůstem zemědělské výroby 

měnil. Měli bychom si uvědomit, ţe funkce zemědělství dnes není jenom ve výrobě potravin, ale 

ţe má také obrovský vliv na tvorbu a ochranu přírody a krajiny. Dále bych chtěla alespoň 

částečně nastínit situaci v oblasti ţivotního prostředí v České republice, která byla podkladem 

pro vznik dotačních programů v gesci Ministerstva ţivotního prostředí. Tedy programy, které 

předcházely agroenvironmentálním programů. Cílem mé práce je shrnout všeobecné poznatky o 

těchto agroenvironmentálních programech. Proč vlastně vznikly a jaké jsou jejich cíle. Kdo se 
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podílí na jejich realizaci, z jakých zdrojů jsou financovány, kdo se jich můţe zúčastnit a jaké 

jsou podmínky pro vstup do programů. Jsou-li nějak omezeny, tak čím. Pokusím se zjistit, 

jakých účinků bylo dosaţeno, jestli mají opravdu kladný vliv na ţivotní prostředí a jak je tento 

vliv rozsáhlý. Zda jsou nějaké moţnosti vývoje agroevironmentálních programů do budoucna. 

Dále bych se chtěla zmínit se o některých problematických oblastech, co se týče hospodaření a 

vlivu na krajinu. A na závěr uvést několik příkladů agroenvironmentální politiky v zahraničí. 
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II. Vývoj zemědělství, tedy i vlivu na ţivotní prostředí 

 Člověk se ţivil nejprve sběrem plodů, částmi rostlin a snadno polapitelnými ţivočichy. 

Po té, co vynalezl nejrůznější pasti, se stal predátorem. V tomto stadiu, ve starším paleolitu, byl 

člověk nedílnou součástí přírodního prostředí, na němţ přímo závisel. Lidé ţivící se lovem a 

sběrem svá stanoviště ovlivnili jen nepatrně. I přesto, ţe káceli stromy a zřizovali mýtiny, byl 

jejich vliv na biotopy jen nepatrný. 

 V následujícím období měnili lidé postupně způsoby, kterými si opatřovali potravu. 

Z prostých lovců a sběratelů se stali pastýři. Vliv pastýře na stanoviště uţ byl nesrovnatelně 

větší. Jejich obvyklým způsobem přeměny bylo vypalování, čímţ nahrazovali lesy otevřenými 

stanovišti. Vegetační sloţka krajiny se tak zcela změnila a následkem toho se nyní objevují 

příznaky zrychlené eroze, změny ve vodním reţimu a dokonce i v klimatu.  

Někdy se pastevectví vyvíjelo souběţně se zemědělstvím a někdy dokonce rolník 

předcházel pastevce. Tato nová forma hospodaření přináší ještě dalekosáhlejší změny 

v přirozených stanovištích, především obrovské odlesňování, znamenající první stadium 

rozrušování půd. 

Předpokládá se, ţe zemědělství vzniklo nejpozději v 5. tisíciletí před naším letopočtem na 

Blízkém východě v Mezopotámii. Později se rozšířilo směrem do Středozemí a do Evropy a 

přitom se jeho formy různě měnily podle podmínek prostředí. Kaţdé technické zdokonalení 

přispělo ke zvětšení obdělávaných pásem a současně k silnější přeměně stanovišť. 

Člověk započal ničit přírodu uţ v dávných dobách a uvolnil tak proces zrychlené eroze a 

degradoval přirozená společenstva, čímţ si nijak neprospěl. Člověk špatně hospodařil a 

nepochopil, jaké jsou vlastnosti půdy a jaks ní rozumně nakládat (Dorst, 1974). 

 Funkce zemědělství dnes není jenom ve výrobě potravin, ale také v tvorbě a ochraně 

krajiny. Toto poznání vedlo ke vzniku multifunkčního modelu evropského zemědělství. 

Evropská unie nepodporuje pouze zemědělskou výrobu, ale směřuje dotace také na 

mimoprodukční funkci. Jedná se o aktivity, které vedou k rozvoji venkova, k většímu vyuţití 

zemědělské půdy pro nepotravinářskou produkci a k údrţbě a ochraně krajiny v kulturním stavu 

(MZe, 2003). 

 Důleţitá je podpora těch aktivit, které mají nezastupitelný význam především v péči o 

krajinu. Do agrárního sektoru patří nejen udrţovaná pole, posekané louky a meze, obnovené 

remízky a upravené cesty, ale i údrţba lesů a vod. Lesy chrání půdu před erozemi, zadrţují vodu, 
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udrţují příznivé klima a v neposlední řadě poskytují také ţivotní prostor zvěři. Vodní plochy 

jsou rezervoáry pitné vody a hrají svoji významnou roli také v protipovodňové ochraně. 

Zatravňování a zalesňování orné půdy či nepotravinářské vyuţívání zemědělské produkce patří 

mezi další mimoprodukční funkce zemědělství (MZe, 2003). 

III. Ekonomická situace v zemědělství 

 Česká republika má 4 264 tis. ha zemědělské půdy (3 515 tis. ha dle evidence registru 

půdních bloků (LPIS), září 2005), zaujímající přibliţně polovinu (54 %) celkové rozlohy státu. 

Na jednoho obyvatele připadá 0,42 ha zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, coţ je 

přibliţně evropský průměr. Více neţ třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky. 

 Od roku 1995 ubylo 15 tis. ha zemědělské půdy, oproti tomu, výměra lesní půdy vzrostla 

o 16 tis. ha. Výměra orné půdy v posledních deseti letech trvale klesá, naopak o 71 tis. ha se 

zvýšila výměra pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí, jako trvalé travní porosty. 

Polovina zemědělského půdního fondu se nachází v méně příznivých oblastech (LFA). Většina 

zemědělské půdy je ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Ve vlastnictví státu je  

599,7 tis. ha zemědělské půdy (k 31. 12. 2004), kterou pronajímá Pozemkový fond ČR. Velká 

roztříštěnost vlastnictví půdy a velký podíl najaté půdy (90 %) od velkého počtu pronajimatelů je 

určitou překáţkou omezující rozvoj podnikání na zemědělské půdě. 

IV. Situace v oblasti ţivotního prostředí 

 Způsob hospodaření v České republice je jedním z nejvýznamnějších faktorů 

ovlivňujících biodiverzitu. Zemědělsky obhospodařované ekosystémy obsahují významné prvky 

biologické rozmanitosti důleţité pro zajištění potravinářské produkce, fungování ekosystémů a 

bezpečný ţivot. Předpokladem pro zachování biodiverzity zemědělských ekosystémů je 

udrţitelné vyuţívání. 

 V České republice se značným přispěním nevhodných technologických postupů přetrvává 

vysoký podíl půd ohroţených degradací. Z ekologického hlediska se degradací půdy rozumí 

ztráta schopností plnit přírodní funkce. Příčiny degradace půd, vyvolané člověkem, vyplývají 

především z jejího necitlivého uţití a nevhodných způsobů hospodaření. 

V běţných podmínkách České republiky lze vybrat šest základních typů degradace, 

ohroţujících zemědělsky nebo i lesnicky vyuţívané půdy. Jsou to eroze vodní a větrná, 

debazifikace a acidifikace, degradace fyzikální, degradace znečištěním a kontaminací, úbytky 

organické hmoty (humusu) a degradace biologická (MZe, 2010). Jednotlivé způsoby degradace 
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se často kombinují a probíhají současně. Nejváţnější degradací v České republice je vodní eroze, 

kterou je potenciálně ohroţena více neţ polovina zemědělských půd. 

 Území České republiky se vyznačuje velkou diverzitou krajiny i vysokou diverzitou 

stanovišť. K jejímu zvýšení v minulosti značně přispělo i samotné zemědělství. V posledních 

padesáti letech však díky změně technologií bylo zemědělství naopak hlavní příčinou sníţení 

diverzity krajiny. K největšímu poklesu druhové rozmanitosti došlo v typických agrárně-

produkčních oblastech se silně narušenou strukturou krajiny a s velkou spotřebou agrochemikálií 

(MZe, 2010). 

 Scelování pozemků má za následek značně narušené odtokové poměry, znečištění vod a 

degradaci půdy. Tak byl postupně nastartován proces ztráty přirozené úrodnosti půdy, výrazné 

sníţení schopnosti retence vody v krajině, sníţení biologické rozmanitosti, sníţení početnosti 

druhů vázaných na zemědělskou krajinu a úbytek ekostabilizačních krajinných prvků. 

 V dnešní zemědělské krajině se negativně projevuje zejména malý počet stanovišť pro 

planě rostoucí druhy rostlin a pro volně ţijící ţivočichy. Hlavní příčinou klesajícího počtu druhů 

je zejména nedostatek potravy v sezóně i během zimování a nedostatek úkrytů, způsobených 

nevhodným hospodařením. Dle Mládka at al. (2006) pohybliví tvorové, jako jsou obratlovci, 

potravu i úkryt potřebují, a na rozsáhlých jednotvárných plochách je nenacházejí. 

 V České republice, podobně jako v ostatních zemích EU, je zemědělství hlavním zdrojem 

emisí amoniaku. Pro tuto látku znečišťující ovzduší s globálním účinkem mají státy EU, ČR 

nevyjímaje, stanoveny emisní stropy. Dle Ministerstva ţivotního prostředí emisní strop 

stanovený pro Českou republiku ve výši 80 kt NH3/rok 2010 koresponduje s roční emisí 

zemědělského sektoru. 

 I přes negativní trendy došlo v posledním desetiletí k částečnému sníţení intenzity 

narušování přírodních zdrojů. Zemědělství je na úseku rostlinné produkce i přes různé přístupy 

ke sniţování spotřeby přípravků na ochranu rostlin značně závislé na jejich pouţívání. Na 

poklesu po roce 1990 se značně podílelo přijetí nových předpisů a přehodnocování jiţ 

zaregistrovaných přípravků v rámci vize vstupu ČR do EU. Výrazný pokles spotřeby hnojiv a 

prostředků na ochranu rostlin znamenal menší tlak na ţivotní prostředí, který se částečně odrazil 

v mírném zvýšení početnosti některých druhů savců a ptáků. 
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V. Společná zemědělská politika EU (SZP) 

Poţadavky společnosti na zemědělství jsou multifunkční. Pro občany Evropské unie by 

mělo být prioritou SZP zajištění zdravých a bezpečných produktů, jejichţ pěstování respektuje 

ţivotní prostředí. Transparentnost, kvalita a bezpečnost a zemědělský sektor by měly 

korespondovat s ţivotním prostředím a dobré ţivotní podmínky pro ţivočichy by se měly stávat 

více a více důleţitějšími (Lütz & Felici, 2009). 

 Česká republika vstoupila do EU jako stát, v němţ zemědělský sektor zaměstnává méně 

neţ 4% pracovní síly. V devadesátých letech navíc procházel významnou restrukturalizací, nejen 

odvětvovou, ale i z hlediska vlastnické struktury. V této specifické oblasti problémů, které 

nemusely řešit starší členské státy EU a ani mnozí noví členové je dodnes řada nevyřešených 

bodů. Navzdory těmto potíţím si udrţovalo české zemědělství v řadě odvětví vysokou efektivitu. 

 Vstup do EU znamenal pro ČR v zemědělské oblasti přizpůsobení se systému trţní 

regulace panující v EU, přizpůsobení se vývoji evropské legislativy, na kterou působí světový 

proces liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky v rámci Světové obchodní organizace 

(WTO) a přijetí deformovaných pravidel financování zemědělství pro nové členské státy, které 

jim přiznává aţ do roku 2013 pouze část přímých plateb, jeţ získávají státy EU  

(Fajmon et al, 2006). 

VI. Krajinotvorné programy 

 Krajinotvorné programy jsou programy, které mají za cíl financovat rozvoj nebo obnovu 

venkovské i městské krajiny s ohledem na zachování přírodního a kulturního bohatství české 

krajiny. Jednotlivé programy jsou většinou rozděleny do více dotačních titulů. Vyhlašovány jsou 

Ministerstvem ţivotního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem 

zemědělství. Kromě peněz ze státního rozpočtu je moţné čerpat finance i ze zdrojů Evropské 

unie. 

Ministerstvo ţivotního prostředí zajišťuje tyto programy:  

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) probíhá od roku 1992 a jeho cílem je 

podpořit obnovu přirozených úseků vodních toků, mokřadů a vodních ploch v místech, kde byly 

tyto krajinné prvky v minulosti poškozeny nebo dokonce zničeny, nebo vytvořit na vhodných 

místech nové mokřady či vodní plochy, které pomohou zvýšit biodiverzitu a retenční schopnost 

krajiny. Ţádosti o finanční podporu na tento program přijímá Agentura ochrany přírody a 

krajiny. 
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Dalším takovým programem je Program péče o krajinu (PPK), který funguje od roku 

1996. Zaměřuje se na akce neinvestičního charakteru. Cílem je podpora činností směřujících ke 

zlepšení přírodního prostředí a ochrana druhů a ekosystémů v krajině. V rámci tohoto programu 

je moţné získat dotace na činnost, jako je např. výsadba a ošetřováni dřevin, zakládání 

travnatých ploch, šetrné kosení luk, vytváření vodních ploch apod. Program je v současné době 

rozdělen na dva podprogramy. PPK (volná krajina), v jehoţ rámci se poskytují prostředky na 

opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a vojenské 

újezdy. Příjemcem ţádosti je opět AOPK ČR. PPK (chráněná území), v jehoţ rámci jsou 

poskytovány příspěvky na akce prováděné ve zvláště chráněných územích (CHKO, NP, NPP, 

PR, PP) a jejich ochranných pásmech a ptačích oblastech. Zde jsou příjemci ţádosti o podporu 

správy CHKO a NP. 

Krajinotvorné programy Ministerstva ţivotního prostředí, které AOPK administrativně 

zajišťuje, jsou podpůrnými dotačními tituly za účelem zlepšení stavu ţivotního prostředí 

především ve volné krajině. Předmět podpory, vymezení okruhu ţadatelů, náleţitosti ţádostí i 

postup jejich zpracování určují příslušné směrnice vydávaná kaţdoročně Ministerstvem 

ţivotního prostředí. AOPK ČR se dále nepřímo podílí na zajišťování Programu péče o přírodní 

prostředí Státního fondu ţivotního prostředí (SFŢP) tím, ţe vydává k ţádostem odborné 

posudky, které jsou nezbytnou součástí. 

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje Program obnovy venkova, který je zaměřen na 

zapojení venkovského obyvatelstva do procesu obnovy venkova s vyuţitím místních tradic, za 

účasti občanských spolků a sdruţení. Důraz je kladen na vypracování vlastních koncepcí. Dále 

zajišťuje výzkum regionálního rozvoje a Programy na podporu regionálního rozvoje. 

Nejdůleţitější podporou obnovy krajiny v kompetenci Ministerstva zemědělství jsou 

Agroenvironmentální programy. Zde je nutno vidět rozdíl od krajinotvorných programů, který 

spočívá ve finanční kompenzaci za ztráty produkce. 

VII. Rozvoj venkova  

 Důleţitou funkci, jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti ţivotního prostředí, zastává 

venkov. Ten tvoří tři čtvrtiny území České republiky a ţije zde čtvrtina obyvatel našeho státu. 

Nejde samozřejmě jen o plochu a počet obyvatel. Venkovské oblasti jsou také nezastupitelným 

fenoménem hospodářským, jen samotná zemědělská prvovýroba na sebe váţe spoustu dalších 

podnikatelských aktivit zpracovatelským a potravinářským průmyslem, obchodem počínaje a 

výrobou strojů a technologií konče (MZe, 2003). 
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 Lidé ţijící na venkově si byli ve všech dobách dobře vědomi svého nelehkého  

údělu – zúrodnit úhor, pečovat o zvířata, les a vodu, protoţe jen tudy vedla cesta k získání 

obţivy i peněz za prodané potraviny. Ve druhé polovině 20. Století se ze známých důvodů 

vlastnické a majetkové poměry na vesnici změnily, ale tvrdá práce zůstala. Určitým 

ekonomickým centrem vesnice se na dlouhou dobu stala jednotná zemědělská druţstva, většina 

místních obyvatel obvykle zůstala pracovat v zemědělské prvovýrobě a jen málokdo odjíţděl za 

prací do města. Venkov a zemědělství tak byly neoddělitelně spojeny (MZe, 2003). 

 Situace se začala postupně měnit po roce 1989. Mnoho zemědělských podniků ukončilo 

z nejrůznějších důvodů svoji činnost, jiné výrazně změnily své výrobní zaměření (MZe, 2003). 

Téměř všechny zemědělské podniky začaly sniţovat náklady a zvyšovat produktivitu práce. 

Transformace zemědělství tak zaznamenala zřetelný pokles pracovníků v zemědělském sektoru a 

zvyšování nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. Kvůli úbytku pracovních příleţitostí 

mnoho venkovského obyvatelstva, především mladých lidí, odchází do měst. Venkovské obce se 

vyznačují niţším podílem obyvatelstva v produktivním věku (MZe, 2010). S tímto jevem se 

setkáváme nejen v České republice, ale i v jiných vyspělých evropských státech. Agrární politika 

Evropské unie se právě tomuto vysidlování venkovských oblastí snaţí zabránit. 

 Zatímco v příměstských oblastech probíhá přirozený proces přesunu bydlení a 

ekonomických činností z měst do okolních venkovských obcí, v mezilehlých a odlehlých 

oblastech je nutné pouţít řadu nástrojů pro zvýšení diverzifikace činností i zlepšení kvality 

ţivota a atraktivity pro trvalé bydlení a podnikání.  

 Vylidňování venkova se vlivem masivní výstavby rodinných domů v okolí velkých měst 

a vznikem husté satelitní venkovské zástavby v těchto oblastech zastavilo. K vysídlování 

venkova v mezilehlých oblastech však dochází stále, přičemţ hlavní příčinou je absence sluţeb, 

špatná dostupnost zdravotní péče a školních zařízení a vybavenost obcí základní technickou 

infrastrukturou.   

VII.1 SAPARD 

Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova je prvním dotačním 

titulem Evropské unie. Poskytl moţnost osvojit si pravidla čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů Evropské unie. V roce 2003 bylo spuštěno odzkoušení obsahově i geograficky cílených 

agroenvironmentálních programů v rámci opatření ,,Metody zemědělské produkce určené 

k ochraně ţivotního prostředí a uchování krajiny“ (Klaudys, 2004). Pro opatření bylo v ČR 
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vybráno pět pilotních oblastí (CHKO) – Bílé Karpaty, Blaník, Litovelské Pomoraví, Moravský 

kras a Poodří. Programy byly navrţeny velice detailně. 

VII.2 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 

 Horizontální plán rozvoje venkova ČR je na období 2004-2006. Cílem programu HRDP 

je především ekonomická stabilizace zemědělského podnikání v horších přírodních podmínkách 

prostřednictvím programu ,,Méně příznivé oblasti“, opatření ,,Předčasné ukončení zemědělské 

činnosti“, ,,Zakládání skupin výrobců“ a dále uplatňování principů udrţitelného rozvoje v celém 

zemědělském sektoru prostřednictvím programů agroenvironmentálních opatření. 

VII.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

 EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, které spadá do Společné 

zemědělské politiky Evropské unie, Program rozvoje venkova ČR je na období 2007-2013. 

Nedávná reforma Evropské unie pro rozvoj venkova (EAFRD, nařízení Rady (ES)  

č. 1698/2005 ze dne 20. Září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova) vyţaduje, aby členské státy posílily zapojení zainteresovaných stran 

do vývoje a provádění programů pro rozvoj venkova. Nařízení EAFRD předepisuje partnerství 

při přípravě, provádění, sledování a hodnocení programu rozvoje venkova  

(Prager a Freese, 2008). 

Katastrofické povodně na území České republiky v letech 1997, 1998, 2000, 2002 a 2006 

poukázaly na retenční schopnost krajiny. Program rozvoje venkova řeší preventivní 

protipovodňová opatření v opatření I.1.4. Pozemkové úpravy. K některým protipovodňovým 

opatřením přispívají i preventivní opatření v rámci os II a III. 

Nařízení EAFRD se skládá ze 4 os: 

OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

OSA II: Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 

 Rozvojová osa obsahuje tři priority, a její hlavní váha na celkové finanční alokaci 

EAFRD činí 54,39%. 

 Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických 

systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin 
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Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině, je zaměřená na ochranu přírodních zdrojů a 

je na ní alokováno 80,10 % prostředků osy II. 

 Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy 

Podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního reţimu v krajině pomocí 

vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76% prostředků. 

 Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn 

Tato priorita podporuje sniţování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl 

priority na celkovém objemu osy II činí 5,14%. 

OSA III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

OSA IV. Kontinuální podpora iniciativy společenství Leader 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je pro nás důleţitá osa 2, která se zaměřuje na 

zlepšení ţivotního prostředí v zemědělské sféře. Jeden z hlavních nástrojů pro rozvoj venkova 

představují agroenvironmentální programy (AEP). Jedná se o novou strategii ochrany přírody, do 

které je zapojena i zemědělská oblast.  Vzhledem k tomu, ţe ţivotní prostředí a vlastně i příroda 

sama, jsou vnímány jako vzácné zdroje, měly by se AEP dotknout různých odvětví, jako je 

například ochrana vod, ochrana půdy před erozí, zachování biologické rozmanitosti, ale i rozvoj 

venkova. AEP jsou dobrovolné a tudíţ záleţí jen na zemědělcích, jestli přijmou účast na jejich 

provádění. Nejen zemědělci, ale i agrární zájmové skupiny, neagrární subjekty a regionální 

subjekty by měly vzít v úvahu, ţe zemědělství je jednou z hlavních činností tvarování krajiny a 

zváţit tzv. multifunkční zemědělství.  

Orgánům odpovědným za koordinaci programů však zatím chybí znalosti jak se do nich 

zapojit, kdy a za jakým účelem. Jednotný přístup nemusí být přiměřený pro kaţdého a pevné 

nástroje neuspokojí poţadavky různých zúčastněných stran. Stávající přístupy budou muset být 

testovány a přizpůsobeny tak, aby koordinovaly nezbytné výdaje a úsilí. Otázkou je, zda můţe 

partnerství zúčastněných stran efektivně vést k pozitivnímu dopadu na dostupnost informací, 

transparentnost procesů a vyhovující výsledky (Prager & Freese, 2008). 

VIII. Agroenvironmentální programy 

V současné době si společnost začíná stále více uvědomovat roli zemědělce jako tvůrce 

venkovské krajiny a hospodáře, bez jehoţ šetrné péče by zachování harmonické a pestré 

mozaiky prostředí nebylo moţné. Soubor titulů, které k tomuto přispívají, jsou 
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agroenvironmentální programy. Ty přináší nové moţnosti podpory zemědělského hospodaření 

šetrného k přírodě.  

Opatření mají za úkol podpořit způsoby vyuţití zemědělské půdy, které jsou v souladu 

s ochranou a zlepšením ţivotního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování 

obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a 

údrţbu krajiny. Hlavními cíli opatření je zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny, sníţit erozi 

půdy, podpořit ekologickou stabilitu krajiny a zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na 

zemědělsky vyuţívané půdě. Dále je snaha o integraci agroenvironmentálních postupů 

v zemědělství, trvale udrţitelné vyuţití zemědělské půdy a zlepšení stavu ţivotního prostředí a 

krajiny. 

Agroenvironmentální programy jsou realizovány v podobě pětiletých závazků a vztahují 

se pouze na závazky nad rámec odpovídajících závazných norem stanovených podle článku 5 a 6 

a příloh II a III nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v souladu s článkem 39 odstavec 3 nařízení Rady 

(ES) č. 1698/2005. Dále se vztahují na závazky nad rámec minimálních poţadavků stanovených 

vnitrostátními předpisy v souladu s článkem 39 odstavec 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

V rámci HRDP se jednalo o opatření s největším objemem finančních prostředků 

poskytovaných do zemědělství. Agroenvironmentální programy byly dle Ministerstva zeměděltví 

v roce 2005 realizovány na celkové ploše 1 168 tis. hektarů. Z podopatření byl největší zájem o 

realizaci podopatření Ošetřování travních porostů, které bylo v roce 2005 uplatněno na 61% celé 

plochy realizovaných AEP. Podíl podopatření Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí, mírně 

převyšuje podíl podopatření Péče o krajinu. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce 

agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004-2013). 

VIII.1 Proč programy zavádět 

Zemědělství a krajina českých zemí se za uplynulých 50 let velmi změnily. Mezníkem 

byla kolektivizace v 50. letech 20. století, spojená s rozoráváním mezí a scelováním pozemků do 

velkých půdních bloků, které často nerespektovalo reliéf terénu (MZe, 2010). Za své přitom v 

krajině vzala velká část rozptýlené zeleně, která plní důleţitou funkci pro zachování ekologické 

rovnováhy krajiny. Vedle travnatých mezí pokleslo mnoţství remízků, zmizela většina stromů a 

ubylo nivních luk. 

Další vlna scelování proběhla v 70. letech, kdy byl těţkou technikou často upravován 

reliéf krajiny. Došlo k narušení odtokových poměrů, k půdní erozi, sníţení počtu druhů rostlin a 

ţivočichů i četnosti zastoupení jednotlivých druhů v zemědělské krajině. Charakteristickým 
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příkladem je rapidní pokles početnosti koroptve polní z 6 mil. jedinců v roce 1935 na několik 

desítek tisíc jedinců v roce 1997. Erozí je dnes ohroţeno 42 % výměry zemědělské půdy. Po roce 

1989 došlo sice ke sníţení spotřeby hnojiv a pesticidů, coţ mělo pozitivní dopad na ţivotní 

prostředí, avšak ráz naší venkovské krajiny se nijak významně nezměnil a většina problémů 

přetrvává. Procento zornění zemědělské půdy je stále příliš vysoké (71,9%) a vzhledem 

k ochraně kvality půdy a vody je třeba podstatně rozšířit plochu trvalých travních porostů  

(Černá et al., 2007).  

VIII.2 Legislativa 

 Agroenvironmentální programy jsou navrhovány ve shodě s nařízením Rady (ES) č. 

1698/2005 článkem 39 a 52 a s prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Podrobnosti 

k provádění jednotlivých agroenvironmentálních opatření, podopatření, titulů a managementů 

stanoví národní prováděcí legislativa. 

V ČR byla agroenvironmentální opatření prováděna jiţ v předstupním období na základě 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích 

nařízení vlády, v podobě tzv. programů podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství. Zejména 

se jednalo o programy podpory ekologického zemědělství, údrţby travních porostů a zatravnění. 

Po přistoupení ČR k EU bylo vydáno prováděcí nařízení vlády č. 242/2004 Sb., prostřednictvím 

něhoţ jsou uplatňována agroenvironmentální opatření v období 2004-2006 se závazky 

uzavřenými aţ do roku 2010. Podmínky realizace AEP na období 2007-2013 jsou stanoveny 

nařízením vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007. Ti, kteří vstoupili do AEP v letech  

2004-2006 se řídí dál nařízením vlády č. 242/2004 Sb., pokud od roku 2007 nepřestoupili do 

AEP dle nových podmínek nastavených nařízením vlády č. 79/2007 Sb. 

VIII.3 Kompetence v oblasti AEP 

Za čerpání finančních prostředků z II. pilíře společné zemědělské politiky, zaměřené 

kromě jiného i na ochranu ţivotního prostředí a rozvoj venkova, je odpovědné Ministerstvo 

zemědělství, v jehoţ gesci se nachází Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Opatření 

zaměřená na ochranu přírody a krajiny se nacházejí převáţně ve druhé ose tohoto programu, 

speciálně jde zejména o agroenvironmentální opatření, platby v rámci NATURA 2000 na 

zemědělské půdě a v lesích a lesnicko-environmentální platby. 

Stanoviska a odborné posudky k různým dotačním titulům v resortu MŢP a MZe vydává 

Agentura ochrany přírody a krajiny. Takové vyjádření můţe definovat podmínky, za kterých je 

moţné dané opatření provést nebo můţe vést k nepřiznání dotace na toto opatření. Cílem je 



~ 18 ~ 
 

eliminovat finanční podporu státu u takových akcí, které by mohly poškodit zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Mezi nejváţnější vlivy, které by vţdy měly vést k derealizaci opatření, patří 

zničení či poškození předmětu ochrany zvláště chráněného území (ZCHÚ) nebo Evropsky 

významné lokality (EVL), zničení populace zvláště chráněných druhů apod. (AOPK ČR, 2010). 

Pro Program rozvoje venkova vydává AOPK ČR stanoviska MŢP na celém území České 

republiky mimo území NP a Ptačích oblastí (PO), které leţí na území NP. 

Orgán ochrany přírody sekundárně povoluje vstup zemědělce v rámci PRV do základních 

dotačních titulů louka a pastvina na ZCHÚ a PO. Orgán ochrany přírody v systému LPIS 

nevymezuje základní tituly louka a pastvina. Toto lze změnit aţ na základě Souhlasného 

vyjádření OOP, které je vystaveno na ţádost zemědělce po úvaze, zda poţadovaný management 

základních titulů negativně neovlivní předmětné území (AOPK ČR, 2010). V systému LPIS je 

moţné vyznačit plochy nevhodné pro agroenvironmentální opatření. OOP byla ponechána 

moţnost zařadit některé plochy dodatečně pomocí tohoto souhlasného vyjádření. Tento obecný 

způsob označení ploch byl vytvořen aţ v rámci Programu rozvoje venkova, proto není 

aplikovatelný na ţadatele, kteří jsou zařazeni v opatřeních v rámci HRDP. OOP vydává i 

souhlasné vyjádření, kterým můţe upravit odloţení a vynechání seče, pokosení nedopasků, 

mulčování, přísev, obnovu travních porostů, válení a smykování. 

VIII.4 Účastnící AEP 

O účast na programech mohou zaţádat soukromě hospodařící rolníci, firmy podnikající  

v zemědělské prvovýrobě, ale i nepodnikatelé (obce, fyzické osoby, školy, aj.), jestliţe mají  

v LPIS (tj. v registru půdních bloků MZe) evidovanou minimální výměru zemědělské půdy pro 

daný způsob obhospodařování a podávají ţádost o zařazení na minimální výměru. Registraci 

půdních bloků v LPIS zařizují Zemědělské agentury – Pozemkové úřady MZe. 

Ţadatel, který má závazek v rámci AEP dodrţuje kodex na ochranu vod před znečištěním 

dusičnany ze zemědělských zdrojů zavedeny v rámci směrnice Rady 91/676/EHS. 

Účastníci AEP musí dodrţovat Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního 

stavu, které jsou součástí nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Na celé farmě například nedochází k 

rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté 

údolnice. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních 

blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. Nesmí dojít ke 

změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda (Černá et al., 2007). 
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AEP musejí věnovat stejnou pozornost k dosaţení dvou cílů. Jedním z nich je ekologický 

cíl podporovat biologické sloţky v rámci zemědělské krajiny, jehoţ výsledkem by bylo účinné a 

neomylné opatření. Druhým cílem, který často není z ekologického hlediska dostatečně 

uvědomován, nebo zdůrazňován, je vysoká míra přijetí ze strany zemědělců. Dobrovolné přijetí 

AEP je dobrým předpokladem pro dosaţení úspěchu. Není ještě zcela známo, které faktory 

ovlivňují účast na dobrovolných programech, a do jaké míry je ovlivňují (Wilson, 1997). Je zde 

také otázka, zda má větší vliv postoj zemědělce či ekonomie (Brotherton, 1989). 

Pokud jde o ekologické cíle, mohou mít opatření vysokou účinnost, která úzce souvisí 

s ochotou zemědělců přijmout stanovená opatření. Pokud ale zemědělci nebudou schopni 

provádět opatření vhodným způsobem, nebudou mít opatření ţádný vliv. Výběr účastníků je 

proto velmi důleţitý. Všichni účastníci musí mít zájem o tuto problematiku. Pokud tomu tak 

není, strany nebudou ochotny investovat své zdroje, ať uţ čas, peníze nebo pracovní síly. Je 

vhodné zaměřit se na lepší porozumění postojů, motivace a chování účastníků, většinou 

zemědělců, ale i občanů vůbec. 

Jestli-ţe účastník schvaluje cíle reţimu a je přesvědčen, ţe zvolené přístupy k těmto 

cílům přispívají, bude to mít pozitivní vliv na účinnost (Prager, 2002). Účast je obecně vnímána 

jako pozitivní a přínosná. Někteří zemědělci mají silné osobní motivace k ochraně ţivotního 

prostředí (Stobbelaar et al., 2009). Nicméně je fakt, ţe účast není cíl sám o sobě. I přes rostoucí 

příleţitosti pro občany ovlivňovat rozhodovací procesy, se nepodařilo dosáhnout větší 

spokojenosti s přijatými rozhodnutími.  

Rozsah participativních přístupů a nástrojů, jako jsou konzultace se zúčastněnými 

stranami, veřejná setkání, informace prostřednictvím internetu, broţury, prezentace a výstavy, 

řízené diskuze, nebo místní průzkumy veřejného mínění, je široký (Wilcox, 1994 in Prager & 

Freese, 2008). Zainteresované strany nebo občané mají moţnost ovlivňovat nebo dokonce řídit 

výsledky, mohou nahlíţet do procesu a být přítomni u jeho rozhodování. Zlepšení komunikace a 

rozhodovacích postupů by mohly mít pozitivní vliv na účinnost AEP. Lze očekávat, ţe zvýšení 

efektivity systému přispěje k zlepšení ţivotního prostředí. 

Byl proveden průzkum a jeho výsledky ukazují, ţe vyšší úroveň příjmů a vzdělání 

podporují provádění povinného AEP bez finanční podpory, jedná se o opatření na zlepšení 

přístupu veřejnosti k pozemkům pro volnočasové aktivity a ekologické zemědělství, kde je vidět 

více dobrovolné aktivity. U venkovských obyvatel je větší pravděpodobnost, ţe budou 

podporovat dobrovolná AEP (Vera-Toscano et al., 2008). 
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Předpokladem pro efektivní monitorování, hodnocení a kontrolní systém je, aby všechny 

tři sloţky byly navzájem úzce propojeny. Ačkoli se to zdá být zřejmé, ve většině případů nejsou 

efektivně spojeny (Lütz & Felici, 2009). Monitorování ţivotního prostředí, které je zaměřeno na 

změnu krajiny a biologické rozmanitosti v zemědělských oblastech je neustále rudimentální 

(Knickel & Schramek 1999; Knickel 2000). Dále je důleţité, aby kaţdé agroenvironmentální 

opatření bylo vyuţito efektivně, účinným způsobem. Opět se to zdá jasné, ale v minulosti se to 

moc často nepotvrdilo. 

VIII.5 Platby v rámci AEP 

Zemědělcům jsou přidělovány dotace za šetrný způsob hospodaření, kterým chrání 

přírodu a krajinu, vodu a půdu nad rámec běţné zemědělské praxe a poţadavky právních 

předpisů. 

Finanční podpora, kterou mohou příjemci v rámci agroenvironmentálních programů 

získat, uhradí náklady spojené s prováděním opatření, nahradí sníţení výnosů a přinese i něco 

navíc. Finanční prostředky nejsou tím jediným, co díky těmto opatřením získají. Mnoho opatření 

vede ke zvýšení úrodnosti půdy, k její ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důleţité je i 

zvýšení schopnosti celé krajiny zadrţovat vodu, coţ je nejlepší prevencí záplav. Sluţbou celé 

společnosti je pak ochrana vzácných druhů rostlin i ţivočichů a vůbec péče o krajinu jako o 

kulturní dědictví. 

Vţdyť brát ohled na krajinu při hospodaření není konec konců luxus, ale nutnost, 

základní předpoklad udrţitelného zemědělství (Černá et al., 2007). 

Platba má formu příspěvku na hektar zemědělské půdy. Platby se kaţdoročně opakují po 

dobu trvání závazku zemědělce, tj. pět let. O úhradu se dělí pokladna Evropské unie (EU) a ČR 

(80 % a 20 %). Platby jsou stanoveny v EUR, dotace jsou Státním zemědělským a intervenčním 

fondem vypláceny v českých korunách. Sazba dotace v Kč je vypočtena pro kaţdý rok a 

přepočítává se podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku EU vydaném 

v kalendářním roce, za který se dotace poskytuje (Čarná et al., 2007). 

 

Pokud příjemci AEP plateb přestanou splňovat závazné poţadavky dle nařízení Rady 

(ES) č. 73/2009 nebo minimální poţadavky týkající se pouţívání hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin, celková částka plateb se sníţí nebo zruší v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005. 
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VIII.6 Podopatření AEP 

Podopatření A: Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí 

- Titul A1: Ekologické zemědělství 

- Titul A2: Integrovaná produkce (ovoce, révy vinné, zeleniny) 

Podopatření B: Ošetřování travních porostů 

- Titul B1: Louky (základní management) 

- Titul B2: Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL) – hnojené, nehnojené, 

s neposečenými pásy                          

- Titul B3: Horské a suchomilné louky (HSL) – hnojené, nehnojené, s neposečenými 

pásy 

- Titul B4: Trvale podmáčené a rašelinné louky 

- Titul B5: Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků 

- Titul B6: Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního 

- Titul B7: Pastviny 

- Titul B8: Druhově bohaté pastviny 

- Titul B9: Suché stepní trávníky a vřesoviště 

Podopatření C: Péče o krajinu 

- Titul C1: Zatravňování orné půdy 

- Titul C2: Pěstování meziplodin 

- Titul C3: Biopásy 

VIII.6.1 PODOPATŘENÍ A: POSTUPY ŠETRNÉ K ŢIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí zahrnuje dva tituly: ekologické 

zemědělství (EZ) a integrovanou prukci (IP) 

Cílem podopatření je podpora komplexních způsobů hospodaření na zemědělské půdě 

šetrných ke sloţkám ţivotního prostředí a poskytujících základ pro produkci kvalitních surovin 

zabezpečujících nejvyšší poţadavky na bezpečnost potravin.  

Titul A1: Ekologické zemědělství   

Ţadatel o titul Ekologické zemědělství plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 2092/1991,  

a to na celé výměře pozemků zemědělského podniku zařazeného do systému EZ po celou dobu 

platnosti závazku, tj. pět let. 



~ 22 ~ 
 

Hlavním důvodem pro stanovení platby je niţší výnos plodin a uţitkovost hospodářských 

zvířat v ekologickém zemědělství v porovnání s konvenčními farmami, a to především díky 

vyloučení pouţití intenzifikačních faktorů, rozdílné struktuře pěstovaných plodin a odlišnému 

systému chovu hospodářských zvířat. 

Po nárůstu počtu ekologických farem v letech 1998 aţ 2002 došlo v letech 2003 aţ 2008 

k útlumu a k výraznějšímu zvýšení počtu ekofarem došlo aţ v roce 2006. Dle Ministerstva 

zemědělství dosáhl celkový počet ekofarem k 31. 12. 2006 počtu 963 a výměra půdy 

v ekologickém zemědělství dosáhla celkem 281 535 hektarů. Počet výrobců biopotravin 

rostlinného původu se stále zvyšuje. V oblasti ekologických chovů hospodářských zvířat je však 

situace méně příznivá, coţ vede k nedostatečné nabídce biopotravin ţivočišného původu. 

 Domácí bio-zpracovatelský průmysl a odbyt biopotravin je dlouhodobě slabým článkem 

českého ekologického zemědělství (MZe, 2010). Příčinami je stále příliš malý trh 

s biopotravinami, drobní zpracovatelé zas nemají dostatek financí na potřebné investice a 

hygienické normy jsou zde velice přísné. 

Značná část bioproduktů je exportována na úkor rozvoje zpracování pro domácí trh. A 

naopak do České republiky jsou dováţeny hotové bio výrobky, zejména ze západní Evropy, coţ 

je reakce na zvýšený zájem spotřebitelů o biopotraviny. Situace je však taková, ţe se dováţí i 

komodity, které by se mohli snadno produkovat i v našich podmínkách. 

Titul A2: Integrovaná produkce 

Integrovaná produkce tvoří mezistupeň šetrných postupů, mezi standardní konvenční 

produkcí a ekologickým zemědělstvím. Je vhodná právě pro kultury, u kterých lze jen obtíţně 

aplikovat plný reţim ekologického zemědělství. 

Titul integrovaná produkce je členěn na tři typy managementů: integrovaná produkce 

ovoce, révy vinné a zeleniny. 

Tento management vylučuje pouţívání stanovených chemických prostředků na ochranu 

rostlin. Jsou povoleny pouze biologické prostředky. Hodnoty sledovaných látek z odebraného 

vzorku půdy a ovoce, révy vinné a zeleniny nesmí překročit mezní limity stanovené MZe ČR, 

případně zvláštním předpisem. 
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VIII.6.2 PODOPATŘENÍ B: OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ  

 Za travní porost se povaţuje stálá pastvina definovaná článkem 2 nařízení Komise (ES)  

č. 796/2004, v platném znění, popřípadě souvislý travní porost s převahou travin určený ke 

krmným účelům nebo k technickému vyuţití, který mlţe být nejvýše jednou za pět let rozorán. 

(Mze, 2010) 

Sjednocené velkoplošné hospodaření se podepsalo na značném ohroţení řady biotopů na 

travních porostech. Je odhadováno, ţe z celkové rozlohy travních porostů v ČR je přibliţně 40 

tisíc hektarů zachovalých druhově bohatých luk a pastvin (většina ve stávajících chráněných 

územích) a dalších 300 tisíc hektarů vykazuje znaky určité degradace. Dle údajů Ministerstva 

ţivotního prostředí je nejčastější příčinou degradace travních společenstev celková eutrofizace 

lokalit zapříčiněná zvýšeným stupněm hnojení. Dále je nevhodné opakované kosení travních 

porostů v přibliţně stejném časovém a vegetačním období, kterým dochází k neustálému 

ochuzování lučních společenstev. Biodiverzita luk tak postupně klesá a ve společenstvech 

začínají převaţovat druhy snášející intenzivní a uniformní způsob hospodaření. 

Opačným trendem je ústup pravidelného obhospodařování, zejména ústup od pastvy nebo 

kosení, kterým je poškozena specifická část biotopů. Taková travinná společenstva následně 

podléhají šíření invazních druhů, zarůstání náletem dřevin nebo jsou zalesněna, dotčené biotopy 

tak zanikají. Jedná se o cenné biotopy podmáčených luk, stepí a těţko přístupných horských a 

podhorských travních porostů, které se vyznačují velmi vysokou biodiverzitou. 

Charakteristika podopatření 

 Jak jiţ naznačuje název, v tomto podopatření je podporováno hospodaření na travních 

porostech. Cílem nastavení podmínek je nalezení kompromisů mezi intenzivním hospodařením a 

úplným opuštěním hospodaření na TP. Podopatření lze rámcově rozdělit na dva základní tituly 

(louky, pastviny) a sedm nadstavbových titulů. Kaţdý z titulů má vlastní podmínky, které je 

nezbytné dodrţovat, pokud chce zemědělec obdrţet plnou výši platby. 

Zemědělci se zavazují plnit podmínky podopatření v rozsahu veškerých ploch travních 

porostů, které obhospodařují v době vstupu do tohoto podopatření. Mají moţnost zvolit cílené 

managementy na jednotlivé půdní bloky podle přírodních podmínek, popřípadě dle způsobu 

hospodaření na travních porostech v daném podniku. Je-li na půdním bloku uplatňován některý 

z programů Ministerstva ţivotního prostředí, není ţadatel povinen je v rámci celofaremního 

přístupu zařadit. 
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Cílem podopatření je podpořit a zachovat příznivou extenzifikaci na travních porostech 

vyuţívaných pro zemědělskou produkci, které jsou ohroţeny jak růstem intenzity hospodaření, 

tak degradací při opuštění hospodaření. Zároveň je cílem zajistit údrţbu kulturní krajiny zejména 

pastevním chovem zvířat a také podporu biologické různorodosti na cenných stanovištích. Titul 

ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků, popřípadě hnízdiště chřástala polního v 

rámci tohoto podopatření má za cíl udrţet a zvýšit populaci těchto ptačích druhů vytvořením 

vhodných hnízdních podmínek a dalších podmínek nezbytných pro existenci těchto cenných 

druhů (Bürger, 2006). 

V případě, ţe se louka neposeče, hromadí se v porostu stařina. Ta na jaře brání růstu 

četných druhů typických lučních rostlin. Louky, které nejsou pravidelně ošetřovány, zarůstají 

kopřivou a šťovíkem. Tady pak hraje významnou roli zemědělec, neboť bez jeho přičinění 

bychom nemohli vidět kvetoucí louky (Neuschlová et al., 2004). 

Ţadatel je povinen veškeré jím obhospodařované travní porosty s výjimkou půdních 

bloků, na nichţ je uplatňován některý z programů Ministerstva ţivotního prostředí nebo jsou 

zařazeny v rámci titulu zatravňování orné půdy, zařadit do tohoto podopatření a zvolit příslušný 

management. Pokud nevyhovuje z hlediska ochran přírody a krajiny ţádný z managementů 

danému půdnímu bloku, je moţno tento půdní blok na doporučení orgánu ochrany přírody do 

podopatření nezařazovat. V rámci tohoto popatření, je zakázáno pouţívat k hnojení upravené 

kaly a aplikovat odpadní vody. 

  

Tab.1: Ošetřování travních porostů.  
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Pro poskytování dotací v podopatření ošetřování travních porostů je závazná vrstva 

ENVIRO. Jedná se o samostatnou mapovou vrstvu v evidenci půdy (LPIS), která přiřazuje 

nadstavbové tituly v podopatření ošetřování travních porostů k jednotlivým půdním blokům 

v LPIS. Vrstva ENVIRO pokrývá půdní bloky s kulturou travní porost ve všech ZCHÚ ČR, dále 

ochranná pásma NP a PO vymezené v rámci oblastí Natura 2000. V těchto oblastech má 

zemědělec při vstupu do agroenvironemnálích opatření povinnost volit vstup do titulu právě 

podle vrstvy ENVIRO, tedy vymezení titulů ve vrstvě je závazné. U některých nadstavbových 

titulů je vrstva ENVIRO zdrojem dalších závazných informací pro ţadatele, jako je moţnost 

hnojení, termín první seče, moţnost přepásání luk po 15. 8., nebo termín pastvy. Mimo tyto 

oblasti vymezují orgány ochrany přírody pouze čtyři nadstavbové tituly (B.4, B.5, B.6 a B.9), 

přičemţ zemědělec si při vstupu do AEP zcela dobrovolně volí, zda nabídky nadstavbového 

titulu vyuţije, či nikoliv. Vrstva je zde zcela nezávazná. 

Vymezováni vrstvy ENVIRO proběhlo v roce 2006 a prvním čtvrtletí roku 2007. Poprvé 

byla vyuţita pro podávání ţádostí zařazení do AEP v roce 2007. V druhé polovině roku 2007 

probíhalo nevymezování a doladění vymezení vrstvy na základě komunikace mezi zemědělci a 

orgány ochrany přírody, které za prvotní vymezení zodpovídají. V následujících letech se úpravy 

vymezení ve vrstvě budou týkat nevymezování na základě ţádosti zemědělce nebo z impulsu 

orgánu ochrany přírody a dále vymezování nově vzniklých půdních bloků. Vstoupí-li zemědělec 

do závazku, není moţné během pětiletého období vymezení nijak upravovat ani měnit. Proto je 

nutné nastavené vymezení dobře zváţit. 

Louky 

Ţadatel, který hospodaří v oblastech ZCHÚ, v ochranných pásmech NP a v oblastech 

Natura 2000 – ptačích oblastech vyhlášených podle směrnice Rady 79/409/EHS můţe zvolit 

vţdy jeden z titulů. Ti, kteří hospodaří mimo výše uvedená území mohou zvolit pouze tituly B.1, 

B.4, B.5, a B.6. 

V rámci přijetí nového konceptu podopatření ošetřování travních porostů bylo 

přistoupeno k značné diverzifikaci termínu sečí z důvodů ochrany přírody a krajiny a zabránění 

jednotnému sečení travních porostů v ČR, coţ by mělo negativní dopad na zvyšování 

biodiverzity. Vymezení nadstavbových titulů (B.2, B.3, B.4, B.5 a B.6) bylo provedeno ve 

spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí vytvořením mapové vrstvy biotopů (vrstvy 

ENVIRO) s určením vhodnosti termínu seče a hnojení biotopu, případně vhodnosti přepásání 
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hospodářskými zvířaty (pouze B.2 a B.3). Podkladem pro vytvoření této vrstvy byla data 

z mapování soustavy Natura 2000 a také vlastní podkladové údaje. 

Dramatický pokles přítomnosti polního ptactva v průběhu posledních desetiletí obrátil 

značnou pozornost na agroenvorinmentální politiku a ekologický výzkum. Omezené chápání 

sociálně-ekonomických mechanismů, které řídí pokles ptačí přítomnosti, brání formulování 

účinné zemědělské půdy. V důsledku toho byla omezena efektivnost stávajících 

agroenvorinmentálních programů, které nabízejí finanční odškodnění za provádění opatření ke 

stimulaci výskytu ptáků, a jsou proto předmětem mnoha debat (Swagemakers et al., 2009). 

Počet a rozmanitost ptactva na zemědělské půdě v Evropě od roku 1950 rychle klesal 

(Duncan et al., 1999). Tento fakt částečně souvisí se sníţením a roztříštěním stanovišť 

způsobených urbanizací a rozvojem infrastruktury (Devictor et al., 2007). A částečně se na 

zničení nebo poklesu kvality potencionálních stanovišť podílí intenzifikace zemědělství  

(Baudry et al., 2003). 

Ptačí populace na loukách jsou omezeny nedostatečnou příleţitostí pro nerušené 

hnízdění, líhnutí a chov mláďat. Zemědělskou činností dochází k poškozování a narušování 

hnízd, které vede často k jejich opouštění. Tito ptáci jsou zcela závislí na zemědělských polích, 

kvůli hnízdění a krmení, a v důsledku toho jsou zemědělci jedněmi z hlavních svědků změn, ke 

kterým došlo v ptačí populaci a hnízdním chování. Z toho důvodu je v posledních letech 

zaváděna politika, která podpoří zemědělce v přizpůsobení jejich hospodaření, aby bylo 

vhodnější a vstřícnější k potřebám ptáků vyskytujících se na lučních společenstvech 

(Swagemakers et al., 2009). Za tyto činnosti zemědělci často dostávají finanční platby, které by 

měly slouţit k vyrovnání za jejich úsilí a veškeré výrobní ztráty. I přes tyto investice nejsou 

výsledky opatření nijak značné (Kleijn et al., 2001). Management agroenvironmentálních 

programů se zaměřil především na úpravy, jako je pouţití statkových hnojiv a kosení nebo 

spásání travních porostů. Můţeme sem zařadit například zpoţdění prvního pouţití hnoji a sečení 

tak, aby líhnutí a chov mláděte mohl být dokončen.  

Chřástal polní (Crex crex) vyţaduje vlhké travní porosty buď neobhospodařované nebo 

sklízené aţ v pozdním létě či na podzim. Na řadu druhů, stejně jako na chřástala polního má 

negativní vliv pastva, proto zcela chybí v pasených plochách, kde dochází k rozšlapání jeho 

snůšek a vylíhnutých mláďat (Mládek at al., 2006). Zemědělskými stroji jsou ohroţena hnízda 

bekasiny otavní (Gallinago gallinago), která je aktivní za soumraku a přes den se skrývá ve 

vegetaci (Klaudys, 2004). 
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Pastviny 

 Ţadatel, který hospodaří v oblastech ZCHÚ, v ochranných pásmech NP a v oblastech 

Natura 2000 – ptačích oblastech vyhlášených podle směrnice Rady 79/409/EHS můţe zvolit 

vţdy jeden z titulů. Ţadatelé, kteří hospodaří mimo výše uvedená území mohou zvolit pouze 

tituly B.7 a B.9. Vymezení nadstavbových titulů (B.8 a B.9) bylo opět provedeno ve spolupráci 

s Ministerstvem ţivotního prostředí vytvořením mapové vrstvy biotopů (ENVIRO). V této vrstvě 

je u titulu B.9 zanesen termín pastvy vhodný pro daný biotop. 

Prospěšnost AEP je silně závislá na nastavení jejich podmínek. Důleţité je, aby byly co 

nejflexibilnější. Tedy aby byla zajištěna pestrá nabídka různých zdrojů na relativně malých 

škálách, coţ programy realizované v mnoha evropských zemích neumí nebo donedávna neuměly 

zajistit. Fungují totiţ přesně opačně. Pro daný typ hospodaření, třeba pastvu, nastavují fixní 

pravidla pro všechny podniky na obrovském území. Velkou chybou je také povinnost po 

skončení kaţdého pastevního cyklu odstranit nedopasky. Přičemţ jsou to právě nedopasky, jeţ 

zajišťují na pastvinách vůbec nějaký ţivot (Konvička et al., 2005). 

VIII.6.3 PODOPATŘENÍ C: PÉČE O KRAJINU  

Toto podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, 

pro které byl vţdy vypracován management ošetřování. Jednotlivé managementy jsou přesně 

cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.  

 

Tab.2: Péče o krajinu. 
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 Titul C1: Zatravňování orné půdy  

 Titul C2: Pěstování meziplodin  

 Titul C3: Biopásy  

Hlavním cílem u titulu zatravňování orné půdy a titulu pěstování meziplodin je 

zpomalení povrchového odtoku vod na orné půdě, coţ povede k minimalizaci sezónních 

nedostatků vody a zabrání krátkodobému zvýšení průtoků v tocích. Dalším přínosem obou titulů 

je sníţení rizika eroze půdy.  

U titulu biopásy je hlavním cílem zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje 

především ptačích společenstev, ale i ostatních ţivočišných druhů vázaných na polní stanoviště a 

ekosystémy spojené s polními lokalitami. Spolu s titulem zatravňování orné půdy tak přispívá ke 

zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny. 

Zemědělský management je významným faktorem, který ovlivňuje ţivočišné bohatství 

antropogenní krajiny. Proto je důleţité vytvořit nástroje, které umoţní lépe pochopit důsledky 

zemědělské politiky na biologickou rozmanitost. Klesající rozmanitost krajiny a ztráta půdy 

leţící ladem v důsledku maximalizace zemědělské výroby negativně ovlivňuje druhovou 

bohatost. Také je zde otázka, zda potenciální ekologické faktory, jako je vyuţívaní, sklon a typ 

půdy, ovlivňují druhovou bohatost, v závislosti na prostorovém měřítku (Gottschalk et al., 2007). 

Agroenvironmentální politika EU zatím nebyla příliš úspěšná v oblasti ochrany 

biologické rozmanitosti na zemědělské půdě, vzhledem k nepředvídatelným účinkům na 

stanovištní podmínky (Kleijn et al. 2004). Přestoţe zemědělství je často řízené prostřednictvím 

dotací, vliv této finanční podpory na biologickou rozmanitost není nijak značný  

(Mayrand et al., 2003). Je nezbytné posílit přínosy pro ţivotní prostředí a podporu biodiverzity.  

Titul C1: Zatravňování orné půdy 

Titul zatravňování orné půdy je členěn na čtyři typy managementů: zatravňování orné 

půdy (C1.1), zatravňování orné půdy podél vodního útvaru (C1.2), zatravňování orné půdy 

regionální směsí (C1.3) a zatravňování orné půdy regionální směsí podél vodního útvaru (C1.4). 

Titul C2: Pěstování meziplodin 

 V průběhu pětiletého závazku v rámci osevního postupu musí ţadatel zajistit, ţe bude 

v kaţdém roce vyseta stanovená meziplodina na stanovené výměře a ve stanoveném termínu. Do 
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stanoveného termínu neprovede v porostu meziplodiny ţádné chemické ani mechanické zásahy 

směřující k likvidaci nebo redukci porostu meziplodiny. 

Titul C3: Biopásy 

Do tohoto titulu můţe být zařazen půdní blok s kulturou orná půda, na kterém ţadatel 

dodrţuje minimálně postupy poţadovaného managementu.  

Je nutné vytvořit biopásy minimálně 6 metrů široké, které budou umístěny na okraji 

ploch orné půdy nebo uvnitř polí. Biopás nesmí přímo přiléhat k hranici půdního bloku, která 

bezprostředně přiléhá k dálnici, silnici I. a II. třídy dle zákona o pozemních komunikacích. 

Vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř polí musí být nejméně 50 m. Ţadatel je povinen 

osít biopásy směsí uznaného osiva stanovených plodin ve stanoveném termínu a ponechat 

biopásy bez jakéhokoliv obhospodařování do jarního období následujícího roku a poté porost 

biopásů zapravit do půdy. Na biopásech je zakázána aplikace pesticidů. Nesmí být pouţívány k 

pojezdům zemědělské techniky ani jako souvratě. Jejich poloha se můţe v průběhu pětiletého 

období měnit v závislosti na osevním postupu. 

IX. Problematické oblasti v ČR 

Agroenvironmentální programy v zaplavovaných nivách řek 

 Zemědělské hospodaření v územích zaplavovaných niv je závislé na přirozeném 

hydrologickém reţimu řek a konkrétních meteorologických podmínkách, které se rok od roku 

liší. Krajina niv, doprovázená luţními lesy, loukami, systémy starých ramen a tůněmi 

s břehovými porosty, terénními depresemi s močály, remízky, solitérními stromy a rybníky je 

pro obhospodařování mnohem náročnější neţ jiné krajiny. 

 Území zaplavovaných říčních niv je velmi členité, svou pestrostí rostlinných i 

ţivočišných druhů patří k nejbohatším územím vůbec. Toto území má nesmírné ekologické, 

estetické a kulturní hodnoty. Současně je nezastupitelné v ochraně urbanizovaných území před 

povodněmi (Neuschlová et al., 2004). Louky jsou domovem mnoha chráněných a ohroţených 

druhů rostlin. Na jejich výskyt je vázán ţivot početných skupin hmyzu, ptactva a dalších 

ţivočišných druhů. Optimální hospodaření zamezuje degradaci porostů, zazemňovacím 

procesům a k druhovému ochuzování krajiny. 
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 Nivní půdy jsou velmi úrodné, proto nestačí jen jediná sklizeň k zachování druhové 

rozmanitosti lučních společenstev. Vynechání kosení by vedlo k rychlému zarůstání ploch nálety 

dřevin a brzy tak ke změně charakteru krajiny. Důleţité je tedy pokosení luk ve správných 

termínech, ponechání neposekaných částí, aby ptáci hnízdící na zemi měli moţnost vyvést 

mláďata. Nezastupitelným fenoménem je také dostatek kvalitních břehových porostů s keři a 

stromy pro hnízdění dalších druhů, ale také údrţba okrajů remízků a břehových porostů bez 

plevelů. 

 Agroenvironmentální opatření směřovaná do území niv jsou jiţ realizována v rámci 

programu SAPARD v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Poodří. Obě tato území 

byla vybrána jako pilotní oblasti na odzkoušení speciálních programů zacílených na opatření 

specifická pro danou oblast. Příprava programu začala jiţ v roce 2000 a rozběhlo se od roku 

2003 (Neuschlová et al., 2004). 

Agroenvironmentální opatření v Poodří 

 Do programu vstoupilo deset hospodářů, převáţně drobných rolníků. Projekt byl rozdělen 

do několika dohod. Čtyři jsou zaměřeny na opatření na loukách a jedna dohoda se týká 

hospodaření kolem oblasti tůní. Cílem opatření je zabrzdění další degradace lučních porostů 

způsobené hnojením, kterým dochází k šíření plevelů, hlavně šťovíku a kopřiv. Plochy luk, kde 

je zakázáno hnojení, jsou vázány především na blízkost starých říčních ramen, lučních tůní, 

mokřady s porosty ostřic a břehy Odry. 

Agroenvironmentální opatření v Litovelském Pomoraví 

 Stejně jako v CHKO Poodří i v CHKO Litovelské Pomoraví mohli zemědělci v roce 

2003 vyuţít program SAPARD, který jim nabízel uzavřít smlouvu na způsob hospodaření 

v zájmu ochrany přírody (Neuschlová et al., 2004). Cílem opatření bylo především obnovení 

rozsahu nivních luk, přispění k zachování a obohacení současné druhové pestrosti luk a zvýšení 

druhové pestrosti na orné půdě. Do programu vstoupilo sedm větších zemědělských podniků. 

Zejména se zapojily do dohod omezujících poţití nebo úplné vyloučení hnojiv na loukách. 

Několik podniků s problematickými, zejména podmáčenými nebo přeplavovanými pozemky 

vyuţili moţnost získat prostředky na zatravnění orné půdy. Dohody na posun sečí luk do 

pozdějších termínů a odstraňování vytrvalých lučních plevelů byly vyuţity v menší míře. 

Agroenvironmentální programy na mokrých a podmáčených loukách 
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 Mokré louky jsou nedílnou součástí středoevropské kulturní krajiny. V posledním století 

prošla česká krajiny značnými změnami, které se projevily i na mokrých loukách. K jejich 

sníţení přispělo hromadné odvodňování pozemků, budování protipovodňových hrází a regulace 

toků. I přesto, ţe jsou důleţitou součástí bohatství krajiny, které zahrnuje četné ekologické, 

estetické, kulturní a ekonomické funkce. Zkušenosti ze zahraničí i od nás ukazují, ţe spolupráce 

vlastníků, hospodářů, obcí, místních spolků, ochránců přírody a dalších můţe být šancí pro 

obnovu a zachování druhově bohatých mokrých luk. 

 Mokré louky jsou domovem mnoha menších i větších ţivočišných druhů. Je to především 

celá řada druhů hmyzu, kterým dává potravu bohaté zastoupení různých druhů rostlin. Není 

výjimkou, ţe určitý druh hmyzu je vázán na jeden či dva druhy rostlin (Klaudys, 2004). Moţnost 

úkrytu a dostatek potravy láká do mokrých luk mnoho druhů ptáků. Nalézt zde můţeme 

například čejku chocholatou (Vanellus vanellus), bekasinu otavní (Gallinago gallinago) nebo 

chřástala polního (Crex crex), který patřím k jedněm ze vzácnějších obyvatelů. Z drobnějších 

pěvců můţeme na loukách zhlédnout bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). 

 Zkušenosti ukazují, ţe lze hospodařit tak, aby byly uspokojeny nároky hospodáře i zájmy 

ochrany přírody. Při hospodaření je nejdůleţitějším faktorem zachování přírodního vodního 

reţimu louky. Důleţité je zvolit vhodný způsob kosení, pastvy, dosívání, hnojení a vápnění, 

řízené vypalování, odstraňování náletových dřevin a invazních druhů rostlin. Při sečení a pastvě 

také dochází k ničení hnízd. Pokud tedy zjistíme výskyt hnízd v místě pastvy, vhodným řešením 

je vytvoření pevného oplocení kolem hnízda. Prostor kolem hnízda musí být dostatečně velký, 

aby nedocházelo k rušení ptáků (Klaudys, 2004). 

Agroenvironmentální programy v krasových územích 

 Sdruţení Cortusa – sdruţení pro ochranu Moravského krasu se aktivně věnuje ochraně a 

propagaci krasu. Ve spolupráci se Správou ochrany přírody – Správou CHKO Moravský kras se 

podílí na průzkumech a monitoringu opatření prováděných v zemědělské krajině i praktické 

ochraně krasových jevů (Jančo, 2004). V péči o krasová území hrají důleţitou roli i zemědělci, 

bez jejichţ pomoci a podpory se tyto oblasti chránit nedají. Na způsobu hospodaření přímo závisí 

ochrana jeskyní a krasových jevů nad i pod zemědělskými pozemky, existence pastvin na 

škrapových stráních a luk na krasových plošinách. 

 K nejstarším zásahům do krasových jevů patří zasypávání závrtů v polích za účelem 

zvýšení ploch orné půdy. Nepříznivý dopad mělo téţ scelování pozemků a značná intenzifikace 
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zemědělství. Postupně se zvyšovaly plochy obilovin a kukuřice na siláţ, klesaly plochy 

víceletých pícnin a narůstalo mnoţství aplikovaných průmyslových hnojiv. 

 V současné době krasové jevy poškozuje a různorodost zemědělské krajiny sniţuje 

zejména polaření v silně zkrasovělých zónách, kde pěstování širokořádkových plodin náročných 

na ţiviny a pesticidy zhoršuje kvalitu vody prosakující do jeskyní a urychluje splachy půdy do 

jeskyní. Dalším negativním efektem je pouţívání vysokých dávek hnojiv a pesticidů na orné 

půdě, zahrnování nově propadlých závrtů, jejichţ likvidace je v rozporu se zákonnou ochranou 

krasových jevů, dále kultivace půdy k okrajům závrtů, která můţe způsobit erozi půdy do závrtů 

a do jeskyní (Jančo, 2004). Druhová rozmanitost zemědělské krajiny je ochuzována nejen 

hnojením luk a pouţíváním herbicidů na loukách, ale i nesečením luk, které postupně zarůstají 

dřevinami a mění se tak jejich druhové sloţení. 

 Kras je velmi citlivé území, proto se některé nevhodné zásahy mohou ukázat i ve velké 

vzdálenosti. Například nevhodné umístění polní skládky hnoje můţe ohrozit i vzdálený zdroj 

pitné vody (Jančo, 2004). Je důleţité nalézt vhodné hospodaření, které bude citlivé ke krasovým 

jevům a zachová druhovou rozmanitost. Takovým rozumným hospodařením je zalučnění silně 

zkrasovělých zón nad jeskyněmi, vhodný osevní postup v erozně citlivých zónách, stabilizace a 

revitalizace závrtů. Travní porosty zaloţené v zónách silného zkrasovění působí jako přírodní 

filtr a výrazně zlepšují kvalitu vody v podzemí. 

 V Moravském krasu se v roce 2003 podařilo v rámci programu SAPARD zaloţit travní 

porosty na ploše 180 hektarů nad jeskyněmi, speciální osevní postup na ploše 260 hektarů a 

extenzivní ochranné okraje na ploše 33 hektarů. 

X. Agroenvironmentální programy v zahraničí 

AEP se netýkají pouze České republiky. Proto bych zde chtěla uvést několik příkladů 

implementace AEP v zahraničí a ukázat tak moţnosti různé modifikace těchto programů. Se 

zaměřením na AEP v Německu a Anglii, a na rozdíly mezi agroenvironmentální politikou v EU 

a Spojených státech. 

Nejlepší cestou, jak agroenvironmentální dotace zefektivnit, je specifikovat podmínky 

podle přírodních podmínek daných oblastí. Touto cestou se zatím vydala jen Velká Británie, 

v menší míře Švýcarsko, které není členem EU a aplikuje nezávislý dotační systém, a nejnověji 

Rakousko. Všechny země reagovaly na značnou neúčinnost tvrdě nastavených plošných 



~ 33 ~ 
 

podmínek, jak jsou praktikovány u nás (Konvička et al., 2005). V Rakousku jsou v rámci 

programu ÖPUL velice detailní AEP pokrývající celý stát. Ochrana přírody má své specifické 

opatření, jehoţ vyuţití musí zemědělcům schválit úřad ochrany přírody (Fišer, 2005). Ve 

Švédsku se pomocí AEP pokouší bojovat s eutrofizací západního pobřeţí  

(Lindahl & Kollberg, 2009). Ekologické zemědělství na Madagaskaru je orientované na vývoz 

koření, éterických olejů, léčivých rostlin a tropického ovoce (Farnworth, 2008). Modifikace AEP 

jsou opravdu velmi různorodé.  

Přístup k agroenvironmentální politice v Německu 

 Evropská nařízení pro rozvoj venkova zdůrazňují poţadavek na zapojení zúčastněných 

stran a dalších příslušných orgánů do politického procesu. AEP jsou vyvíjeny ve sloţitém 

právním rámci s kontextovým vedením ze strany EU. Konkrétní předpisy jsou zpracovány na 

úrovni členských států nebo jako v Německu, na úrovni federálních států. 

V Německu je povinnost zavést Evropské nařízení o podpoře pro rozvoj venkova 

(EAFRD). Tento takzvaný druhý pilíř společné zemědělské politiky (SZP) je jedním 

z nejvýznamnějších zdrojů finančních prostředků pro rozvoj venkovských regionů. Vláda za 

účelem provádění nařízení EAFRD vyţaduje úzké konzultace s příslušnými regionálními, 

místními a jinými orgány veřejné moci, s hospodářskými a sociálními partnery a dalšími 

subjekty zastupující občanskou společnost stejně jako s nevládními organizacemi, včetně 

ekologických organizací. Úkolem je podporovat programy a posílit jejich přijetí, ekonomickou 

efektivnost a ekologickou účinnost přizpůsobením se místní charakteristice. 

V Sachsen-Anhalt a Dolním Sasku byly provedeny dvě studie se zaměřením na nové 

přístupy, které byly vyvinuty a testovány na stejné politické scéně, ale se zaměřením na různých 

úrovních. Autoři shromáţdili své poznatky v práci tak, aby bylo moţné kombinovat kvalitativní 

analýzu přístupů a odvodit doporučení pro participativní přístupy na místní a státní úrovni 

(Prager & Freese, 2008). Jedna studie byla provedena v Dolním Sasku, kde byl vyvíjen a 

testován místní agroenvironmentální předpis, který byl později zahrnut do státního menu 

agroenvironmentálních programů. V Sachsen Anhalt byl k optimalizaci plánování programu a 

přidělování rozpočtových prostředků na státní úrovni pouţit matematický model (Prager & 

Nagel, 2008). Obě studie jsou zaměřené na zlepšení přijetí agroenvironmentálních programů. 

Zkušenosti naznačují, ţe oba přístupy se mohou vzájemně doplňovat a mohou být pouţity i na 

politiku v oblasti venkova (Prager & Freese, 2008). 
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V Dolním Sasku tvořil rozpočet na období 2000-2006 více neţ 1,1 miliard, z toho 

přibliţně 50% bylo hrazeno EU. V letech 2007-2013 se rozpočet zvýšil na téměř 1,5 miliard 

EUR (Prager & Freese, 2008). 

Proces programování se můţe v různých státech lišit, nicméně, celkový postup je 

podobný. Neexistují ţádná pravidla, jak se kdo má do fáze návrhu zapojit. Účast je vţdy 

dobrovolná. V dalším kroku je návrh programu předloţen odpovědnému oddělení v rámci 

Ministerstva ţivotního prostředí, kde se mohou k návrhu formálně vyjádřit. Zda návrh splňuje 

poţadavky, kontroluje Evropská komise. Pokud ano, program je schválen a je oznámen začátek 

realizační fáze. I přesto se můţe od zemědělce vrátit zpět na ministerstvo k dalšímu projednání. 

Dle Prager & Freese (2008) je tento tzv. top-down přístup v Německu i nadále převládající. Tato 

strategie je základem v celé Severní Americe a v posledních třech desetiletích i v Evropské unii. 

Ve většině německých spolkových zemích spadá sestavování programu rozvoje venkova, 

tedy i AEP pod záštitu Ministerstva zemědělství. Zatímco v Sachsen-Anhalt zemědělství i 

ţivotní prostředí spadají pod jedno ministerstvo, Dolní Sasko má dvě samostatná ministerstva, 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí (Prager & Freese, 2008). 

Rozsah participativních přístupů a nástrojů, jako jsou konzultace se zúčastněnými 

stranami, veřejná setkání, informace prostřednictvím internetu, broţury, prezentace a výstavy, 

řízené diskuze, nebo místní průzkumy veřejného mínění, je široký (Wilcox, 1994 in Prager & 

Freese, 2008). 

Agroenvironmentální opatření v severní Anglii 

 Anglie je povaţována za světovou kolébku agroenvironmentálních opatření, jejichţ 

počátky sahají jiţ do 70.tých let. Především přijala vysoké standardy dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu (GAEC) jako zákonné minimum. Porušení zásad dobré zemědělské 

praxe je penalizováno, nikoli odměňováno jejich plnění. Nadstandardní cílená AEO se zde dělí 

na tzv. základní úroveň, o jejichţ programy mohou zaţádat všichni zemědělci, a nadstavbovou 

úroveň, jejíchţ AEO jsou určena pro zemědělce hospodařící ve zvláště cenných oblastech. Obě 

úrovně spadají v Anglii pod správu státního úřadu Natural England, který vznikl znovusloučením 

ministerstev ţivotního prostředí a zemědělství (Kapler & Praţan, 2009). 

 V anglickém dvouúrovňovém systému AEO hrají významnou roli polo- a profesionální 

poradci, kteří s farmářem sestavují klíčové dokumenty. Platby počítá Natural England 

z regionálních dat, jsou tedy nastaveny přímo na místní podmínky. Poradci nebo i sami 
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zemědělci volají do Natural England a upozorňují na chyby v systému, podle Kaplera & Praţana 

(2009) je zde provázanost, vzájemná důvěra a interaktivita na vysoké úrovni. 

 Některé anglické národní parky mají pro zemědělce, hospodařící na jejich území, 

připraveny vlastní programy na podporu ochran ţivotního prostředí a krajiny. Hlavní roli zde 

hraje osobní kontakt a z něj pramenící vzájemná důvěra. Pracovníci národního parku věří 

v poctivost farmářů a farmáři zase věří, ţe navrţená opatření mají pro ochranu přírody opravdu 

smysl.  

Agroenvironmentální politika v Evropské unii a Spojených státech 

 Agroenvironmentální politiky ve Spojených státech a v Evropské unii jsou příkladem 

platby za ekologické sluţby, které jsou placeny zemědělcům, aby sníţili negativní vliv 

zemědělské produkce na ţivotní prostředí. I přes podobné kořeny se ale v obou regionech liší a 

to jak v jejich specifických cílech, tak při jejich provádění. Například ve většině členských států 

Evropské unie mají za cíl řídit rozvoj venkova prostřednictvím zemědělství. Tohoto cíle je 

dosaţeno finanční kompenzací za produkční ztráty v zemědělství na úkor zdravé a atraktivní 

krajiny. Důvodem je selhání trhu, a existují empirické důkazy, ţe Evropané jsou ochotni za tyto 

pozitivní externality zaplatit (Baylis et al., 2008). V americké politice však ţádná srovnatelná 

ustanovení neexistují. Agroenvironmentální politika v USA se zaměřuje výhradně na sniţování 

negativních externalit zemědělství, jako je například půdní eroze. Americké programy jsou 

cílenější neţ jejich protějšky v EU (Baylis et al., 2008). Na druhé straně, programy EU mají širší 

rozsah externalit a jsou zaměřeny více na placení za konkrétní zemědělskou činnost. EU má širší 

pohled na agroenvironmentální politiku, neţ Spojené státy, a to z hlediska druhu činností, které 

mohou být financovány. 
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XI. Shrnutí a závěry 

Předpokládá se, ţe zemědělství vzniklo nejpozději v 5. tisíciletí před naším letopočtem na 

Blízkém východě v Mezopotámii. Později se šířilo směrem do Středozemí a do Evropy. Přitom 

se podle podmínek prostředí různě měnily jeho formy. Kaţdé technické zdokonalení přispělo ke 

zvětšení obdělávaných ploch a současně k výraznější přeměně stanovišť. Nová forma 

hospodaření přináší obrovské změny v přirozených stanovištích. 

Způsob hospodaření v České republice je jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících 

biodiverzitu. Zemědělsky obhospodařované ekosystémy obsahují významné prvky biologické 

rozmanitosti důleţité pro zajištění potravinářské produkce, fungování ekosystémů a bezpečný 

ţivot. Území České republiky se vyznačuje velkou diverzitou krajiny i vysokou diverzitou 

stanovišť. I samotné zemědělství k jejímu zvýšení v minulosti značně přispělo. V posledních 

padesáti letech však bylo zemědělství díky změně technologií naopak hlavní příčinou sníţení 

diverzity krajiny. Značně narušené odtokové poměry, znečištění vod a degradaci půdy má za 

následek scelování pozemků. V dnešní zemědělské krajině se projevuje zejména malý počet 

stanovišť pro volně ţijící ţivočichy a planě rostoucí rostliny. Nedostatek potravy a úkrytů je 

hlavní příčinou klesajícího počtu druhů. I přes negativní trendy došlo v posledním desetiletí 

k částečnému sníţení intenzity narušování přírodních zdrojů. Postupně si začínáme uvědomovat, 

ţe funkce zemědělství dnes není jen ve výrobě potravin, ale ţe také výrazně ovlivňuje tvorbu a 

ochranu přírody a krajiny. 

V 80. a ještě intenzivněji v 90. letech jsme zaznamenali vývoj stále více viditelnější 

agroenvironmentální politiky. Jednou ze společných politik Evropské unie je Společná 

zemědělská politika. Jde o systém zemědělských dotací a jednotlivých programů. SZP je 

dlouhodobě nejobsáhlejší poloţkou evropského rozpočtu. Za čerpání finančních prostředků z II. 

pilíře společné zemědělské politiky, zaměřené kromě jiného i na ochranu ţivotního prostředí a 

rozvoj venkova, je odpovědné Ministerstvo zemědělství, v jehoţ gesci se nachází Program 

rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Opatření zaměřená na ochranu přírody a krajiny se 

nacházejí převáţně ve druhé ose tohoto programu, speciálně jde zejména o agroenvironmentální 

opatření, platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě a v lesích a lesnicko-

environmentální platby. Stanoviska a odborné posudky k různým dotačním titulům v resortu 

MŢP a MZe vydává Agentura ochrany přírody a krajiny. 

 Agroenvironmentální programy přináší nové moţnosti podpory zemědělského 

hospodaření šetrného k přírodě. Hlavními cíly opatření je zamezit zrychlenému odtoku vody 

z krajiny, sníţit erozi půdy, podpořit ekologickou stabilitu krajiny a zachovat a zvýšit přírodní 
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rozmanitost na zemědělsky vyuţívané půdě. Zemědělcům jsou přidělovány dotace za šetrný 

způsob hospodaření nad rámec stanovený zákonem. Platby jsou převáţně postaveny jako 

kompenzace za ztrátu z produkce. Do programů zemědělec vstupuje dobrovolně. Realizovány 

jsou v podobě pětiletých závazků. 

Vedle tradičních krajinotvorných programů Ministerstva ţivotního prostředí se i AEP 

stávají významným finančním nástrojem ochrany přírody a krajiny. Přes jejich plošnost a 

jednotné nastavení se během jejich více neţ pětiletého vývoje podařilo rozšířit jejich nabídku 

především u travních porostů. Důleţité je, ţe programy více respektují místní podmínky a ţe 

orgány ochrany přírody mají moţnost při vymezování vhodných lokalit programy více zacílit. 

AEP však nenahrazují krajinotvorné programy. 

Různé skupiny organismů reagují na jednotlivé dotační tituly různorodě. Druhová 

pestrost rostlin na dotovaných plochách neklesá, ale ani se příliš nezvyšuje. Situace ptáků se 

zlepšuje, ale to se netýká všech zemí a zlepšení se málokdy týkají ohroţených druhů. 

Společenstva bezobratlých pak reagují zcela chaoticky. Protoţe výsledky jsou z oblastí, kde se 

ani před dotacemi nehospodařilo nijak intenzivně, naskýtá se tedy otázka, zda dotace vůbec 

vedly ke zlepšení. V oblastech, které byly před dotacemi intenzivně obhospodařovány, nebyly 

provedeny ţádné výzkumy, které by potvrzovaly nebo vyvracely účinnost programů. Neexistují 

ţádná čísla, která by dokazovala zvyšující se počet biologické rozmanitosti. Zatím proto nevíme, 

jak velký vliv na biodiverzitu programy mají. Opatření, jako biopásy nebo pěstování meziplodin, 

sice zvyšují početnost opylovačů, ale jen těch nejhojnějších. Ovšem měly by být cíleny spíše na 

druhy vzácné či ohroţené. 

Prospěšnost agroenvironmentálních programů je silně závislá na nastavení jejich 

podmínek. Důleţité proto je, aby byly co nejflexibilnější. Tedy zajištění pestré nabídky různých 

zdrojů na relativně malých škálách. Programy realizované v mnoha evropských zemích právě 

toto rozrůzněné hospodaření neumí či donedávna neuměly zajistit. Fungují totiţ přesně opačně. 

Nastavují pro daný typ hospodaření fixní pravidla platná pro všechny podniky na obrovském 

území. A v zájmu usnadnění kontroly trvají na časovém sladění zásahů. Přestoţe nově přijímané 

podmínky nejsou zdaleka ideální, mnohé se podařilo prosadit. Hlavními úspěchy jsou větší role 

orgánů ochrany přírody v připravovaných programech, nalezení více prostoru pro mozaikový 

management, posun směrem k jediné seči na loukách, v odůvodněných případech moţnost 

kombinovat seč s přepásáním a hlavně zmírnění povinnosti seče nedopasků. Právě nedopasky 

totiţ zajišťují ţivot na pastvinách. 
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