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Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších

1. Krkonošský národní park a lidé
V PRAXI

Krkonošský národní park (KRNAP) byl vyhlášen již v roce 1963. Tomu předcházelo v první
polovině 20. století vyhlašování nejprve soukromých, později státních přírodních rezervací
(dnes I. a II. zóna). Idea národního parku se v tak
hustě osídlené oblasti, jako jsou Krkonoše, neprosazovala lehce a její uskutečnění i dnes naráží na problémy a nepochopení. Předmětem
ochrany totiž není jen divoká příroda – horské
lesy a krajina nad horní hranicí lesa (dnes výhradně v majetku státu), ale i botanicky pestré
louky, vytvořené člověkem, často dodnes v soukromém držení.
Horské pásmo Krkonoš, orientované převážně západovýchodním směrem, je dlouhé okolo
30 km a široké až 15 km. Nejvyšší hory (Sněžka
1 602 m n. m. a další) se nalézají na hlavním
(Slezském, hraničním) a vnitřním (Českém) hřbetu. Na jih do Čech vybíhají další hřbety, tzv. rozsochy, zakončené i tisícimetrovými vrcholy. Jejich úpatí v podhůří leží ve výšce okolo 400–500
m n. m. Území parku zasahuje nejen vrcholové
partie pohoří, ale podle kvality přírodního prostředí místy sestupuje až do podhůří (do údolí
Jizery a Jizerky). Vymezení vlastního národního
parku a jednotlivých ochranných zón je zřetelné
z přiložené mapy.
Aktuálními problémy ochrany přírody v KRNAPu jsou na jedné straně intenzivní dopravní
zátěž, která souvisí s cestovním ruchem (silniční
doprava do turistických center a provoz rozličné techniky v lyžařských areálech) a s vysokou
návštěvností některých cílů (Sněžka, pramen
Labe). Na druhé straně je to pak opouštění donedávna tradičně obhospodařovaných luk a jejich
zarůstání lesem.
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Území KRNAPu je rozděleno do tří zón podle
zachovalosti životního
prostředí. Tyto zóny se liší
přísností ochrany, tj. omezením lidské činnosti především z hlediska turistiky, stavební činnosti, lesního hospodářství
a zemědělství.
První zóna (přísně přírodní) zahrnuje krajinu
a společenstva dochovaná v přirozeném nebo
jen málo člověkem pozměněném stavu. Příroda
zde má být pokud možno ponechána vlastnímu vývoji, bez lidských zásahů. Zahrnuje nejen
nejvyšší a nejhodnotnější partie obou hlavních
hřbetů Krkonoš (tzv. arkto-alpínskou tundru na
bezlesých vrcholech a hluboká ledovcová a říční
údolí mezi nimi), ale také lesy a louky s vysokou
druhovou rozmanitostí a významné geologické
útvary. Patří sem mimo jiné Labská louka, Lysá
hora, Kotel, Vysoké kolo, Kozí hřbety, Malý Šišák, Čertova louka, Luční hora, Zadní planina,
Liščí hora, Sněžka se Studniční horou a Úpskou
jámou. Tato v podstatě souvislá území jsou doplněna některými enklávami, jako je smíšený
les V Bažinkách, Černohorské rašeliniště, bučina na Boberské stráni nebo Rýchorská květnice
a „prales“.
Druhá zóna (řízená přírodní) má obdobné
ochranné podmínky, ale prostředí v ní je více
ovlivněno lidskou činností. Obklopuje v užším
či širším pásu první zónu. Zahrnuje území s významnými přírodními hodnotami v oblasti horní
hranice lesa a člověkem převážně pozměněné
lesní a luční ekosystémy, které jsou vhodné pro
šetrné lesnické či zemědělské využívání.

1. Krkonošský národní park a lidé
útulku s prosbou o radu, jak správně postupovat
a jakou péči nalezenému zvířeti poskytnout,
než si jej převezmou (kontakt viz Úřady a zdroje informací).

„Zbytek“ území KRNAPu tvoří třetí zóna (okrajová), do níž je zařazena mozaika převládajících,
víceméně kulturních lesů a luk, vytvořených
a staletí kultivovaných lidmi. Zbytek v uvozovkách proto, že se jedná o více než třikrát větší
plochu než zabírá I. a II. zóna dohromady. Tato
oblast je intenzivně využívána rekreačně a turisticky, doplňkově se zde na nelesních půdách
provozuje zemědělská výroba, zvláště pastevectví a sklizeň sena.
Jižní úbočí hor je převážně zahrnuto do
ochranného pásma, které již není vlastní součástí KRNAPu, ale tvoří jakýsi pás ochraňující
území parku před rušivými vlivy. Najdeme zde
mnohem více zemědělské půdy než v lesnaté třetí zóně KRNAPu. Ochranné pásmo dále
tvoří ostrovy uvnitř KRNAPu – zastavěné části
rekreačních a sportovních center (Harrachov,
Vítkovice, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou),
kde příroda ustoupila lidským sídlištím, resp.
lyžařským areálům.
Správa KRNAP
Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí zajišťuje na území národního parku ochranu přírody,
část státní správy, lesní a částečně vodní hospodářství a správu státního majetku. Dále vytváří
v terénu podmínky pro pěší turistiku a vyvíjí
propagační a osvětovou činnost (zejména prostřednictvím sítě muzeí a informačních středisek
a vydáváním tištěných publikací).
Kromě těchto úkolů Správa KRNAP provozuje
Útulek pro poraněná divoká zvířata, zařízení,
do kterého jsou přijímáni především vinou člověka zranění nebo jinak znevýhodnění živočichové. Jedinci schopní samostatného života
v přírodě jsou po nezbytné péči vypouštěni
na svobodu. Ti, kteří by se sami neuživili (např.
draví ptáci s poškozenými křídly), nalézají v útulku důstojné podmínky pro dožití. Naleznete-li
v přírodě poraněného či jinak strádajícího živočicha, nesahejte na něj. Obraťte se na pracovnice

Krkonošská příroda děkuje všem návštěvníkům,
kteří se na území národního parku chovají dle
Návštěvního řádu Krkonošského národního parku. Zejména pak těm, kteří:
na území I. zóny národního parku nevstupují
mimo turistické značené cesty, popř. v zimním
období mimo tyčové značení, včetně skialpinismu, nevjíždějí motorovými vozidly mimo
silnnice a místní komunikace a místa vyhrazená k vjezdu se souhlasem Správy KRNAP
(ve III. zóně ke vjezdu vyhrazeny i veřejně
přístupné účelové komunikace)
neplaší zvěř a neodchytávají volně žijící
živočichy,
nesbírají planě rostoucí rostliny a jejich části,
na území I. a II. ochranné zóny nesbírají ani
lesní plody,
neodhazují odpadky, neznečišťují či jinak nepoškozují prameniště a vodní toky,
nenechávají své psy volně pobíhat,
netáboří a nerozdělávají ohně,
nepoškozují zařízení pro turistiku a rekreaci
umístěná v terénu, jako turistická značení,
informační tabule, odpočívadla, vyhlídková
místa apod.
Krkonoše výměnou za slušné zacházení s jejich
přírodou a krajinou nabízejí svým obyvatelům
jedinečné dlouhodobé příležitosti, čisté a zdravé
životní prostředí a hospodářům i možnost snáze
dosáhnout na některé zemědělské dotace.

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Nařízení vlády č. 165/1991, kterým se
zřizuje Krkonošský národní park a stanoví
podmínky jeho ochrany

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí
Útulek pro poraněná divoká zvířata
ve Vrchlabí – www.krnap.cz – Útulek
Vedoucí: Ondřejka Bachtíková, během dne
na tel. 499 456 769, mob. 737 890 559
nebo 737 707 906
Návštěvní řád Krkonošského národního
parku – ke stáhnutí na www.krnap.cz
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2. Historie i současnost kamenných zídek a snosů

Při pohledu na krkonošskou krajinu si často všimnete linií kamenných zídek nebo kupek kamenných snosů. Tento nezastupitelný prvek často

utváří estetickou kostru krajiny. Nevznikl však
pro krásný pohled na krajinu – příčinou jeho
existence je snaha o samotné přežití v nelehkých
přírodních a sociálních podmínkách hor.
Usazující se kolonisté, kteří byli zprvu živi
z důlní činnosti, si museli po útlumu těžby vybrat. Buď se za dolováním přestěhovat jinam,
nebo začít žít z toho, co jim nabízelo okolí. Ti
druzí nejprve vyklučili v blízkosti svého příbytku
část lesa, a posléze začali s takřka nekončícím
sběrem kamenů. Kameny ztěžovaly obdělávání
půdy i samotný růst plodin. Jelikož každoročně
docházelo vlivem vody a mrazu k vyzvedávání
dalších kamenů z podloží směrem k povrchu,
musela se půdní zásoba kamenů jevit jako nevyčerpatelná a snaha zbavit louky a pastviny
kamení jako marná.
Když horalům kameny neposloužily ke stavbě
až několik set metrů dlouhých a metry širokých
a vysokých zídek, které oddělovaly jednotlivé
pozemky od sebe navzájem nebo od lesa, byly
rovnány nebo jen tak nasypávány do hald. Tyto
haldy byly umísťovány na zemědělsky nejméně
perspektivní části pozemků, tj. v blízkosti nejbližších skalních výchozů, případně byly vršeny
i v rozvolněném lese.
Kameny však nebyly jen obtíží. Horalé je dokázali mistrně využít k vystavění podezdívky
své chalupy, zpevnění cesty či k zarovnání pozemku až do téměř plochých teras. Kameny jsou
ceněným materiálem dodnes.

V PRAXI
Kamenné agrární tvary (zídky, haldy atd.) plnily a plní v krajině mnoho nezastupitelných rolí.
Vedle již zmiňovaného zřetelného ohraničení
pozemku chrání půdu kolem sebe vůči silnému
větru i přívalové vodě. Zarovnáváním terénu za
zídkami do vodorovnějších teras vznikly lehčeji
obhospodařovatelné pozemky.
A proč jsou pro nás tak cenné dnes? Kamenné
zídky propojují budní enklávy nad horní hranicí
lesa s podhůřím, a tvoří tak pomyslnou „bio“ komunikaci. Po ní mohou nížinné druhy rostlin i živočichů migrovat směrem vzhůru a naopak druhy „horské“ směrem opačným. Mezi tyto druhy
patří např. rozchodník horský, rozchodnice růžová, psineček skalní, jestřábník alpský. Zídky i snosy zároveň tvoří „předsunutá útočiště“ pro ty
druhy rostlin a živočichů, které se obtížně prosa-
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zují jak v zemědělské krajině, tak v podmínkách
lesa (např. druhy rodů černýš a jestřábník, pstroček dvoulistý, lilie zlatohlavá apod.).
Tato směs druhů zde dokázala v slaboučkých
návějích jemnozemě promíchané s erodovaným
kamenným substrátem vytvořit specifická společenstva. Na ně je v neposlední řadě vázána existence mnohých živočišných druhů (malí savci,
bezobratlí, plazi …). Haldy a zídky jim poskytují
úkryt, místo k hnízdění a chladnokrevným živočichům velmi dobré podmínky pro termoregulaci (chladné štěrbiny × horký povrch v letním
období). Kdo by neznal vyhřívající se užovky,
zmije nebo ještěrky.
Čím byly zídky a snosy starší, tím větší byla
šance pro uchycení pionýrských dřevin (bříza,
osika, jeřáb). Dříve byla spíše snaha je kvůli zastiňování pozemků v raných fázích růstu vyřezávat. Dnes, často již vzrostlí jedinci, pomáhají
zpomalovat proudění vzduchu v krajině, dále
svými kořeny stabilizují podloží a též jsou oblíbeným útočištěm pro širokou skupinu živočichů,
často i ohrožených.

Ochrana zídek a kamenných kup
Kamenné agrární tvary jsou chráněny ze zákona
o ochraně přírody a krajiny jako součást krajinného rázu. Dále mohou být dle tohoto zákona
vedeny jako významné krajinné prvky (viz kap.
Státní správa v KRNAP). Nesmí tudíž docházet
žádným způsobem k jejich poškozování či ničení
(např. rozebíráním na stavby, rozvalováním, krácením nebo snižováním zídek, či využívání jako
podkladů pro nevhodné stavby).

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí – Tomáš Janata,
tel.: 603 831765, e-mail: tjanata@krnap.cz
Zemědělská agentura Trutnov, Semily
Pozemkový úřad Trutnov, Semily
Místně příslušné obecní úřady
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3. Přehled dostupných dotací

Do zemědělského hospodaření a údržby krajiny
plynou v posledních letech finance, které pocházejí z mnoha zdrojů a mají mnoho různých cílů.
Největší objem financí poskytuje Evropská unie,
která jimi podporuje svoje celoevropské zájmy
a nařízení, menší část financí plyne z národních
zdrojů, tedy ze státní pokladny.
Je obtížné se vyznat ve všech dotačních podporách, programech, titulech a především v čerpání financí, na které se vážou přísné dotační
podmínky. Zemědělské hospodaření se však
dnes bez podpor neobejde. Na jedné straně
zajišťují konkurenceschopnost zemědělských
produktů a na straně druhé jsou zásadní pro šetrnou údržbu krajiny včetně zachování její kvality,
neboť je životním prostorem všech organismů
včetně člověka.

V PRAXI
Nabídka programů a dotací je dnes velmi široká,
a proto jsme v následujícím seznamu vybrali takové dotační možnosti, které jsou jak pro zemědělské hospodaření, tak pro krajinu významné
a zajímavé. Jedná se pouze o základní popis,
pro podrobnosti se obraťte na agentury a úřady,
které programy spravují.
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Jedná se o program financovaný z fondů Evropské unie, který připravilo ministerstvo životního
prostředí pro období 2007–2013. OPŽP má celkem 7 prioritních os:
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Udržitelné využívání zdrojů energie
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží
Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
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Zlepšování stavu přírody a krajiny
Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu.
Administraci žádostí má na starost Státní fond
životního prostředí (SFŽP). O dotace z některých
prioritních os mohou žádat také podnikatelské
subjekty a fyzické osoby, což znamená, že jsou
dostupné také pro zemědělce. Dotace může dosahovat až 90 % z celkových výdajů. Žádosti je
nutné podávat v rámci výzev, které se opakují
během roku a jsou vždy vyhlášené na několik
vybraných prioritních os.
Program rozvoje venkova (PRV)
Také tento program je připraven pro období
2007–2013, sestavilo jej ministerstvo zemědělství. Navazuje na Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (2004–2006)
a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
na období 2004–2006. Je sestaven do 4 takzvaných os:
Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
a lesnictví
Zlepšování životního prostředí a krajiny
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
LEADER (je určena především pro místní
akční skupiny – viz kap. MASky – partneři
v území).
Z první osy je možné získat dotace na modernizaci zemědělských podniků, patří sem také zahájení činnosti mladých zemědělců či předčasné
ukončení zemědělské činnosti. Součástí první
osy je také využívání poradenských služeb, které se hodí hlavně při žádostech o podporu větších projektů. V ose 2 jsou zahrnuty LFA a agroenvironmentální platby, ale také platby v rámci
Natura 2000 a lesnickoenvironmentální platby.

3. Přehled dostupných dotací
Třetí osa podporuje především diverzifikaci hospodářství a cestovní ruch.
Žádosti jsou přijímány zemědělskými agenturami, platební a kontrolní agenturou je pak Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF).
Další dotace administrované Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF)
Kromě výše uvedeného Programu rozvoje venkova spravuje SZIF dále například jednotné platby na plochu (SAPS), jejichž hlavním cílem je
zajištění přiměřeného příjmu zemědělců. Ve
stávající podobě bude SAPS probíhat do konce
roku 2010. Dále SZIF vyplácí národní doplňkové
platby (Top-Up), které dorovnávají sníženou konkurenceschopnost našeho zemědělství oproti
starým zemím EU s vyššími přímými dotacemi.
Tyto platby jsou běžně využívány a příjem žádostí má na starosti zemědělská agentura.
Program péče o krajinu (PPK)
Jedná se o program vyhlašovaný každoročně
ministerstvem životního prostředí (MŽP). Dělí
se na dvě podopatření podle území. První podopatření je určeno pro velkoplošná zvláště chráněná území – tedy národní parky a chráněné
krajinné oblasti. Druhé je určeno pro volnou,
nechráněnou krajinu. Orgány ochrany přírody
(OOP) tyto finance využívají na konkrétní zásahy v krajině a na drobná neinvestiční opatření.
Možnosti využití PPK určuje správa národního
parku nebo chráněné krajinné oblasti, ve volné
krajině pak krajské středisko Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK).
Dotace krajského úřadu
Také krajský úřad vypisuje dotační programy.
Např. pro rok 2008 Královéhradecký kraj připravil dotační programy v oblasti cestovní ruch,
obce a mikroregiony, životní prostředí a zemědělství, lesní hospodářství a další. Jedná se
o menší příspěvky na dobu jednoho roku, jejich
výhodou je však jednoduchá administrace. Přípravu a administrativu má na starosti příslušný
odbor krajského úřadu. Informace lze získat přímo na těchto odborech nebo na internetových
stránkách krajského úřadu.
Místní akční skupina MAS
Jedná se o občanské sdružení (nebo o.p.s.) složené ze zástupců obcí, podnikatelů, zemědělců,
neziskových organizací a obyvatel regionu, jejichž zájmem je rozvoj venkova a zlepšení kvality
života na venkově. Do MAS je možné podat svůj

projekt na základě výzvy, kterou tato sdružení
vyhlašují dvakrát až třikrát ročně. Finance na realizaci vybraných projektů přicházejí prostřednictvím MAS ze 4. osy PRV – z programu LEADER.
Přesné podmínky a možnosti podporovaných
projektů se liší podle zaměření MAS. V Krkonoších působí MAS Přiďte pobejt a MAS Krkonoše.
(více viz kap. MASky – partneři v území)

LEGISLATIVA
Nařízení Rady č. 1698/2005, o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
Regionální odbor Hradec Králové
Zemědělská agentrura Semily, Trutnov
Pozemkový úřad Semily, Trutnov
Agentura ochrany přírody a krajiny,
www.dotace.nature.cz
Krajský úřad Královehradeckého kraje,
www.kr-kralovehradecky.cz
Státní fond životního prostředí,
www.sfzp.cz,
bezplatná poradna 800 260 500
Operační program Životní prostředí,
www.opzp.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.businessinfo.cz
Program rozvoje venkova ČR na období
2007–2013
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4. Agroenvironmentální opatření
v případě vinic, pěstování zeleniny apod. nejméně 0,25 ha (příp. 0,5 ha u sadů).

Dřívější systém zemědělských dotací byl založen
hlavně na podpoře produkce, díky čemuž se Evropská unie brzy začala potýkat s nadprodukcí
potravin a nadměrným zatěžováním krajiny. Aby
se podařilo tento problém vyřešit a zároveň se
zabránilo úplnému konci zemědělského hospodaření, byla vytvořena tzv. agroenvironmentální
opatření (AEO). V rámci AEO vlastně EU platí zemědělcům za to, že se o naši krajinu starají a udržují ji tak přívětivou a biologicky vyváženou.
AEO jsou nyní součástí Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2007–2013, Osy II Zlepšování životního prostředí a krajiny. Tyto AEO
navazují na „staré“ AEO, které byly součástí dokumentu HRDP. Každý zemědělec, který hospodaří ve „starých“ AEO má možnost si vybrat, jestli
v nich bude nadále pokračovat (až do skončení
pětiletého závazku) nebo se chce přihlásit do
„nových“ AEO.

V PRAXI
S čerpáním dotací na agroenvironmentální opatření je spojena celá řada podmínek a povinností,
jejichž plnění nemusí být vždy snadné. Zkušenosti z předchozích programů však ukazují, že
to je dobře možné.
Žádost o zařazení do AEO může podat ten, kdo
obhospodařuje a podává žádost:
na nejméně 5 ha zemědělsky využívané půdy
(která je evidována v LPIS),
v případě hospodaření v chráněném území,
tedy i národním parku, nejméně 2 ha,
v případě hospodaření v systému ekologického zemědělství nejméně 1 ha,
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Pokud se rozhodnete přihlásit do AEO, musíte
svoji žádost podat na příslušnou zemědělskou
agenturu, a to nejpozději do 15. května roku,
ve kterém chcete začít dotaci čerpat.
Pokud tento termín promeškáte, ale stihnete ji
na zemědělskou agenturu (ZA) doručit do 25 kalendářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci
neztrácíte. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den,
o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena na ZA po stanovené lhůtě. K snížení dotace
však nedojde, pokud prokážete SZIF, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo
v důsledku zásahu vyšší moci.
Dotace se i nadále poskytuje formou pětiletého závazku. Od roku 2008 se žádost podává
v rámci tzv. Jednotné žádosti.

4. Agroenvironmentální opatření
Přehled titulů
A: Postupy šetrné k ŽP
A1: Ekologické zemědělství Podmínky: 0,2–1,5 VDJ/ha celá výměra
Orná
Travní porost (TP)
Trvalé kultury
Zelenina, byliny
A2: Integrovaná produkce
Ovoce
Víno
Zelenina
B: Ošetřování travních porostů Podmínky: 0,2–1,5 VDJ/ha celá výměra (mimo B4, B5, B6),
travní celofaremnost *
B1: Louky (základní mng) Podmínky: 60 kg N/ha, seč 2 × (1 × se souhlasem OOP),
přepásání po 15. 8., v ZCHÚ s povolením OOP
B2: Mezofilní a vlhkomilné louky
Hnojené: 60 kg N/ha, 2 × seč, přepásání po 15. 8.
Nehnojené: nehnojit, 2 × seč, nepřepásat
S neposečenými pásy: nehnojit, 2 × seč, nepřepásat, pásy 5–10 % kosit příští rok
(3 volby termínu 1. seče: do 31. 7./do 30. 6./od 15. 7. do 31. 8.)
B3: Horské a suchomilné louky
Hnojené: 60 kg N/ha, 1 × seč, přepásání po 15. 8.
Nehnojené: nehnojit, 1 × seč, nepřepásat
S neposečenými pásy: nehnojit, 1 × seč, nepřepásat, pásy 5–10 % kosit příští rok
(3 volby termínu seče: do 31. 7./do 30. 6./od 15. 7. do 31. 8.)
B4: Trvale podmáčené a rašelinné louky
Podmínky: nehnojit, 1 × seč lehkou mechanizací, nepřepásat
B5: Ptačí lokality na TP – bahňák
Podmínky: nehnojit, seč 2 ×, 1. seč po 15. 7., nepřepásat
B6: Ptačí lokality na TP – chřástal
Podmínky: nehnojit, seč 1 × po 15. 8.
(více podmínek viz kap. Chřástal polní a zemědělství)
B7: Pastviny (základní mng)
Podmínky: 5–55 kg N/ha z exkrementů, max 80 kg N/ha, 1 × přepást,
v ZCHÚ s povolením OOP
B8: Druhově bohaté pastviny
Podmínky: nehnojit, 5–40 kg N/ha z exkrementů, 1 × přepást
B9: Suché trávníky a vřesoviště
Podmínky: nehnojit, 5–30 kg N/ha z exkrementů,
1 × přepást, pouze ovce a kozy
C: Péče o krajinu
C1: Zatravňování orné půdy
Zatravňování orné půdy
Zatravňování orné půdy podél vody
Zatravňování regionální směsí (ZCHÚ a NATURA 2000)
Zatravňování regionální směsí podél vody (ZCHÚ a NATURA 2000)
C2: Pěstování meziplodin
C3: Biopásy (dotace je počítána na 1 ha biopásu)

155 EUR
71 EUR
849 EUR
564 EUR
435 EUR
507 EUR
440 EUR

75 EUR
100 EUR
116 EUR
135 EUR

120 EUR
130 EUR
150 EUR

417 EUR
202 EUR

183 EUR

112 EUR
169 EUR

308 EUR

270 EUR
295 EUR
350 EUR
374 EUR
104 EUR
401 EUR

* Na území národního parku a ochranného pásma žadatel zařazuje půdní blok prioritně do nadstavbových titulů (B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9), které jsou vymezeny ve vrstvě Enviro v LPIS. Pro zařazení do základního titulu
(B1 – louky nebo B7 – pastviny) je nutné souhlasné vyjádření OOP.
Pozn.: Dotace je vyplácena v Kč. Každý rok se bude kurz měnit, tudíž částky, které obdržíte, budou každý rok
také různé.
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Co všechno musíte plnit během pětiletého
období, abyste dostali dotace v plné výši?
Podat žádost včas a v bezvadném stavu (se
všemi náležitostmi).
Hospodařit v souladu s podmínkami „dobrého zemědělského a environmentálního stavu“
(GAEC) – viz kap. Křížová shoda aneb Crosscompliance.
V případě užívání hnojiv (i statkových) vést
evidenci hnojiv podle platných předpisů
a plnit podmínky nitrátové směrnice (viz kap.
Evidence hnojení a krmiv).
V případě použití přípravků na ochranu rostlin
vést evidenci o použití těchto přípravků.
V případě titulu „Ošetřování travních porostů“ zajistit, aby byly travní porosty nejméně
jednou ročně spaseny nebo dvakrát ročně

posečeny (první seč do 31. 7., druhá do 31. 10.),
pokud to daný podtitul nestanoví jinak. Odložit nebo vynechat jednu ze sečí můžete pouze
pokud Vám k tomu vydá souhlas příslušný orgán ochrany přírody (OOP) a Vy tento souhlas
doručíte na SZIF nejpozději v termínu, kdy
měla být seč provedena. Po 31. říjnu musíte
zajistit, aby travní porosty nebyly vyšší než
30 cm. Tato podmínka se nevztahuje na případ
vynechání seče se souhlasem OOP.
Plnění stanovených podmínek se posuzuje v období ode dne podání žádosti do 31. prosince téhož roku, kromě opatření „Pěstování meziplodin“
a „Biopásy“, které se posuzují až do 31. března
následujícího kalendářního roku.
Pokud se Vám všechny požadavky nepodaří
splnit, budou Vám dotace sníženy, a to podle
typu pochybení, jeho rozsahu apod. Při závažném porušení podmínek můžete být vyzváni
k navrácení celé dotace.
Co se stane v případě, když nebudete moci
plnit podmínky AEO kvůli odebrání půdy,
vypršení nájemní smlouvy, když budete
chtít část půdy prodat apod.?
V případě restituce, provedené pozemkové
úpravy, zásahu vyšší moci, provedení prvního zalesnění (půdního bloku nebo jeho dílu),
zřízení stavby ve veřejném zájmu (např. stavba dálnice), pozbytí právního důvodu užívání
pozemku (např. vypršení nájemní smlouvy) do
5 % z přihlášené výměry se dotace poskytuje
v poměrné výši (nic nevracíte, dotace se pouze
sníží o tu část (nebo o dobu), kterou jste nemohli
obhospodařovat).
Pokud Vám vyprší nájemní smlouva nebo
chcete část přihlášených pozemků prodat, nebude po Vás vyžadováno vrácení (ani krácení) dotací v případě, že se nabyvatel pozemků písemně
zaváže k plnění podmínek příslušného AEO.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Zemědělská agentura Semily, Trutnov
Státní zemědělský intervenční fond,
Regionální odbor Hradec Králové
Brožura Agroenvironmentální opatření
– Ošetřování travních porostů – VRSTVA
ENVIRO, vydalo MZe v říjnu 2008, možno
získat na Správě KRNAP (příp. na požádání
možno zaslat poštou)
Program rozvoje venkova ČR na období
2007–2013
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5. LPIS, Portál farmáře a stájový registr – prostředky
moderního hospodaření

V současné době se k zemědělskému hospodaření pojí množství administrace. Moderní
prostředky mají tuto práci ulehčit – zemědělec
si může kdykoliv na internetu zjistit nastavení
podmínek na každém ze svých půdních bloků,
k zákresu půdních bloků už neslouží papírové
mapy, hlášení do povinné centrální registrace
zvířat probíhají při vyplnění tabulek stájového
registru. Pojďme se podívat na základní termíny
této elektronické administrace.

V PRAXI
LPIS – evidence využití zemědělské půdy
podle uživatelských vztahů
S příchodem evropských dotací se systém elektronické evidence půdy, který využívá satelitní
snímky se skutečným stavem pozemků, rychle
vžil. Hlavním správcem LPIS je u nás ministerstvo zemědělství (MZe). Právo zapisovat do
LPIS mají především zemědělské agentury, které

v něm upravují půdní bloky a jejich charakteristiky. S přechodem do nových agroenvironmentálních opatření (AEO) pro období 2007–2013
mají nově zapisovací právo také orgány ochrany
přírody (správy chráněných krajinných oblastí
a správy národních parků). Ty do LPIS zakreslují
vrstvu Enviro, která se vztahuje právě k agroenvironmentálním dotacím.
Prohlížecí přístup do LPIS pak má každý zemědělec registrovaný na Portálu farmáře (viz
níže). Vidí v něm všechny půdní bloky, nicméně
podrobné informace má vždy jen ke svým půdním blokům, cizí jsou nepřístupné. Takto může
farmář sledovat na svých pozemích, kde jsou
hranice půdních bloků, jejich čísla a charakteristiky. V chráněném území je součástí LPIS dále
již zmíněná vrstva Enviro, na jejímž základě pak
jsou nastaveny možnosti titulů v nových AEO.
Když zemědělec provede změnu v LPIS, musí ji
vždy nahlásit na Státní zemědělský investiční
fond (SZIF).
Portál farmáře
Je to internetová stránka (farmar.mze.cz), kterou
připravil pro zemědělce SZIF. Hlavní náplní stránek je aktuální přehled formulářů, informací k dotačním titulům a jejich žádostem, přístup na LPIS
a množství jiných potřebných informací (např.
informace o zelené naftě, nitrátové směrnici,
skladových kartách, evidenci hnojiv aj.).
Zemědělec má přístup také ke svým žádostem, které podal na SZIF od roku 2006, a u těchto žádostí je uveden aktuální stav administrace,
přehled schválených položek, přehled plateb
včetně jejich termínů. Od roku 2008 je možné si
zde navíc stáhnout pro vlastní potřebu již předvyplněný formulář jednotné žádosti, žádosti
o zařazení a o změnu zařazení do AEO.
Každý zemědělec může požádat o registraci
podáním žádosti na zemědělské agentuře. Následně získá přihlašovací jméno a heslo, jimiž
se pak může přihlásit nejen na Portál farmáře,
ale také do registrů MZe. Přihlásit se na Portál
je možné na stránkách SZIF, na úvodní stránce
vpravo nahoře je odkaz Přihlášení.
Kromě přístupu na tyto internetové stránky je
možné si na Portálu zvolit nabídku zasílání novinek na e-mail, a to z vybraného okruhu zemědělských tematik. Také tato služba je bezplatná
a zlepšuje dostupnost informací zemědělcům.
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Stájový registr
Každý chovatel má povinnost vést registr zvířat držených v hospodářství (stájový registr), do kterého zaznamenává vše od narození
přes přesuny až po úhyn zvířete. Současně je
ze zákona povinná evidence do tzv. centrální
evidence hospodářských zvířat – zapsání do
ní provádí Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH). Tiskopisy pro ovce a kozy jsou
přitom odlišné od tiskopisů pro skot.
Stájový registr je čím dál častěji zemědělci
veden elektronicky. Při elektronické registraci
pomocí programu Stájový registr skotu (ovcí,
koz) program sám vytvoří hlášení do evidence, které pak můžete e-mailem poslat do centrály ČMSCH. Celý stájový registr je možné

vést v počítači, a v případě kontroly pak stačí
stájový registr vytisknout. Program na vedení
stájového registru nabízí vícero firem a kromě
přípravy hlášení do centrální evidence je možné propojit tento program také s pastevním
deníkem. Program pomůže rovněž s výpočtem VDJ a DJ (viz kap. Co se rozumí dobytčí
jednotkou?).

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Českomoravská společnost chovatelů
(ČMSCH), Hradišťsko
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
Regionální odbor Hradec Králové
Portál farmáře – farmar.mze.cz

6. NATURA 2000

Se vstupem České republiky do Evropské unie se
některá naše přírodně cenná území začlenila do
evropské soustavy chráněných území NATURA
2000. Nešlo přitom jen o formalitu, při které by
se priority a způsoby jejich ochrany nezměnily. Za prvé, začal se zde brát zřetel zejména na
takové přírodní hodnoty, které jsou významné
z evropského pohledu. Tedy nejen ty, které jsou
ohrožené na území našeho státu, ale i ty, kterých je u nás zatím ještě dostatek. Tak například
vegetace extenzivně obhospodařovaných luk,
v Česku ještě stále poměrně běžná, je v rámci
EU považována za jedinečnou a ohroženou část
přírody. Za druhé, ochrana ohrožených druhů
rostlin a živočichů tu probíhá prostřednictvím
zachování jejich přirozených stanovišť. To proto, že jen na svých přirozených stanovištích se
mohou rostliny a živočichové přirozeně množit
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a vytvářet životaschopné populace, které jsou
zárukou jejich zachování do budoucna. Dlouhodobé zkušenosti totiž
ukazují, že přemísťování
rostlin nebo živočichů z jejich přirozeného prostředí na náhradní lokality k jejich dlouhodobému zachování často nevede.
Ochrana přírody v soustavě NATURA 2000
neznamená vyloučení hospodaření či jakéhokoliv lidského zásahu. Naopak – řada biotopů i druhů se dochovala právě díky specifické údržbě
krajiny. Cílem orgánů ochrany přírody (OOP) je
tedy v územích soustavy NATURA 2000 umožnit a mnohdy i hmotně podpořit právě takovou
údržbu, kterou evropsky významné druhy a biotopy potřebují.
Soustava NATURA 2000 se skládá z tzv. evropsky významných lokalit (EVL), míst s unikátními přírodními stanovišti se svými rostlinami
a živočichy, a z ptačích oblastí (PO) s výskytem
významných druhů ptáků.
Krkonoše patří svou rozlohou i počtem významných přírodních stanovišť, chráněných
rostlin a živočichů k nejvýznamnějším lokalitám soustavy NATURA 2000 v České republice.
Území KRNAPu (bez části ochranného pásma)
bylo zahrnuto do soustavy NATURA 2000 hned
dvakrát: jako Evropsky významná lokalita Krkonoše a jako Ptačí oblast Krkonoše. PO Krkonoše
je o něco menší než EVL Krkonoše, protože nezahrnuje intravilány větších krkonošských obcí.

6. NATURA 2000

Co přesně je v Krkonoších z evropského pohledu zajímavé? Jejich vrcholky s keříčkovou
a lišejníkovou tundrou, vysokohorské smrčiny,
bučiny a rašeliniště. Vedle nich jsou také chráněny všechny tradičně obhospodařované krkonošské louky a pastviny. Úplně nejcennější z nich
(tzv. prioritní předmět ochrany v EVL Krkonoše)
jsou druhově bohaté smilkové louky, tedy louky
a pastviny v nejvyšších obhospodařovaných polohách, kde se vyskytuje třeba violka sudetská.
Následují sečené louky nížin a podhůří a dále
horské sečené louky, přechodné společenstvo
mezi předchozími dvěma typy, a vlhká tužebníková lada. Na krkonošských smilkových a horských loukách lze nalézt i zvláště chráněnou
luční rostlinu – zvonek český, který neroste nikde
jinde na světě. Neméně vzácný je zvláště chráněný druh lučního opeřence – chřástal polní, který
mizí z podhorských, horských a podmáčených
luk celé Evropy. Pojednává o něm samostatná
kapitola tohoto rádce. Všechny intenzivně obhospodařované, produktivní a dosévané porosty, kde kromě psárky luční nebo srhy říznačky
jiná tráva neroste, naopak velkou přírodovědeckou hodnotu nemají a nejsou v rámci soustavy
NATURA 2000 chráněny.

V PRAXI
Podmínky pro hospodaření v Krkonoších se vyhlášením EVL a PO Krkonoše nijak výrazně nezměnily, neboť jsou nastaveny ochranným režimem národního parku a jeho ochranného pásma.
NATURA 2000 tedy v praxi neznamená žádné
velké změny ve způsobu péče o porosty ani ve
způsobu rozdělování dotací. Naopak, klade důraz na zachování tradičního způsobu hospodaření, na který je vázána existence přírodovědecky hodnotných luk a pastvin s jejich typickými
rostlinami a živočichy.

Novinkou na území EVL a PO Krkonoše je posuzování všech záměrů a činností, a to z hlediska
jejich vlivu na danou lokalitu. OOP tyto záměry
zhodnotí a vydá vyjádření, zda lze významný
vliv vyloučit. Stanovisko je nezbytné doložit
k žádosti u všech investičních záměrů (žádost
o dotaci z jakéhokoliv operačního programu,
žádost o stavební povolení atd.). Vystaví Vám
jej odborný pracovník Správy KRNAP v zákonné
lhůtě 15 dnů. Pokud vliv záměru nelze vyloučit,
musí být záměr posuzován v tzv. procesu EIA
(posuzování vlivu na životní prostředí). Posouzení provádí autorizovaná osoba, která na Vaše
náklady zjistí podrobnosti a možnosti šetrnější
varianty.
Výsledek EIA závisí z velké části na tom, jestli
se na území vyskytuje chráněné stanoviště nebo
populace zvláště chráněných druhů. Významný vliv záměrů (např. rodinný dům nebo stáj) je
prakticky vyloučen na místech, kde se nenachází
žádné hodnotné stanoviště, rostlina či živočich
chráněný v rámci NATURA 2000. Naopak záměry na nejcennějších lokalitách (např. druhově bohaté smilkové louky s výskytem chřástala
polního a zvonku českého) budou mít významný
vliv s velkou pravděpodobností. Při posuzování
záměrů v nejasných případech je dále přihlíženo k rozsahu záměru, míře navýšení ubytovací
kapacity, která je s jeho realizací spojena, k přírodovědecké kvalitě zasažených stanovišť a ke
stupni vzácnosti stanoviště v rámci Krkonoš,
České republiky i Evropy.

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, § 3 odst. l) – p), podrobnosti: § 45 a) – i)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
Směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin
Směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně
volně žijících ptáků

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí – Stanislav Březina,
tel.: 499 456 225, e-mail: sbrezina@krnap.cz
Brožura NATURA 2000 v Krkonoších
(dostupná na Správě KRNAP, možno poslat
v případě zájmu)
www.natura2000.cz
www.krnap.cz
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7. Evidence hnojení a krmiv
nebo při jejich pobytu na zemědělské půdě, dále
zapravení posklizňových zbytků nebo slámy.

EVIDENCE HNOJENÍ
Na používání hnojiv se vztahuje celá řada omezení, která vyplývají z několika právních předpisů. Vedení evidence hnojení je od roku 2007
podmínkou pro příjem dotací z Agroenvironmentálních opatření, dále pro Platby v rámci
NATURA 2000 a Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech (tzv. LFA).
Od 1. ledna 2009 bude navíc součástí zásad
správné zemědělské praxe, které budou podmínkou poskytování přímých plateb (viz kap.
Křížová shoda aneb Cross-compliance).
Kontrolním orgánem je podle zákona Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ),
v souvislosti s pravidly podpor je to pak Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF). Podobně
zaměřené kontroly se v praxi běžně provádějí již
od roku 1998. Podle zákona je každý zemědělský podnikatel povinen vést evidenci o používání hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů na
zemědělské půdě. Evidence hnojení je důležitým
podkladem nejen z hlediska kontrolní činnosti,
ale měla by sloužit také Vám – samotným hospodářům, např. pro vlastní kontrolu hospodaření
se živinami nebo ke stanovení vhodného hnojení
následných plodin.

V PRAXI:
Co se eviduje
Evidují se hnojiva, statková hnojiva, pomocné
látky a upravené kaly použité na zemědělské
půdě. Používáním statkových hnojiv se rozumí
nejen jejich technická aplikace, ale i ponechání
rostlinných zbytků na pozemku nebo ponechání
výkalů a moči hospodářskými zvířaty při pastvě
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Způsoby vedení evidence
Pro usnadnění vedení evidence můžete použít
komerční počítačové programy nebo program
pro evidenci hnojiv na Portálu farmáře (farmar.
mze.cz) v sekci Registr půdy. Ke vstupu na Portál
farmáře potřebujete znát heslo; to vám přidělí
zemědělská agentura. Je také možné využít přímo tabulku z vyhlášky o skladování a používání
hnojiv, nebo „Sešity hnojení A a B“, které jsou
k dispozici na zemědělské agentuře, v krajském
informačním středisku, na okresních agrárních
komorách nebo na internetu (viz Úřady a zdroje
informací). Případné kontrole se předkládá povinně pouze Sešit A.
Při vedení evidence si můžete vybrat mezi záznamy podle pozemků, plodin nebo let. Kontrola
SZIF bude dohlížet právě na dodržování limitů
hnojení za kalendářní rok.
Než začnete vyplňovat tabulku hnojení nebo
jinou formu evidence o použití hnojiv, ověřte
si, jaká pravidla se na Vaše hospodaření s hnojivy vztahují a zda je dodržujete (např. nitrátová
směrnice, pravidla podpor AEO atd.).
Sestavení PROVOZNÍ EVIDENCE HNOJIV
(dále skladové karty)
Tato evidence se vede pro každý druh hnojiva
zvlášť (např. hnůj skotu, močůvka skotu, ledek
amonný s vápencem atd.). Evidenci můžete vést
na skladových kartách z papírnictví, do sešitu
nebo v komerčním počítačovém programu. Skladové karty také najdete v Sešitu hnojení B.
U nakupovaných hnojiv evidujete počáteční
stav zásoby hnojiv (pokud žádnou nemáte, je
počáteční stav 0), nakoupená hnojiva (datum,
druh a množství hnojiva), spotřebovaná hnojiva
(datum, množství) a konečnou zásobu.
U vyprodukovaných hnojiv (statkových hnojiv a kompostů) je evidence složitější, protože si
musíte sami vypočítat, kolik hnojiv jste vyrobili.
Na trhu jsou k dispozici počítačové programy.
Pokud máte zvířata celoročně venku, nebudete vypočítávat produkci hnoje, protože žádný nevzniká. Měli byste ale vést evidenci vyprodukovaných výkalů. Pokud máte pro zvířata
stlaný přístřešek, už tam hnůj vzniká a vy ho
musíte evidovat.
Pro výpočet použijte tabulkové hodnoty z vyhlášky nebo ze Sešitu hnojení B – tabulka č. 6.

7. Evidence hnojení a krmiv
Údaje v tabulce jsou pro 1 DJ/rok! Musíte si
tedy nejdříve přepočítat počty kusů zvířat na DJ
podle koeficientu uvedeného v tab. č. 7 a množství hnojiv na počet dní (měsíců), za které výrobu počítáte. Pokud používáte polodenní pastvu
u dojnic, použijete polovinu z tabulkových údajů.
Pokud vyprodukovaná hnojiva vážíte, použijete
údaje z vlastního vážení (viz kap. Co se rozumí
dobytčí jednotkou?).
Spotřebovaná hnojiva se také zaznamenávají
do skladové karty. Spotřebou je myšlena aplikace hnojiv na pozemky, jejich prodej nebo darování. Zapisuje se datum spotřeby, druh spotřeby
(hnojení, prodej…) a množství.
Datum spotřeby hnojiva na skladové kartě by
mělo odpovídat datu záznamu o použití hnojiva v evidenci o použití hnojiv, stejně to platí
o množství hnojiva – tyto evidence na sebe
navazují.
Pokud statková hnojiva prodáváte nebo darujete mimo svou farmu, měli byste o tom mít písemný doklad (fakturu, písemnou dohodu o darování atd.).
Sestavení EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV
Evidenci není nutné vést přímo do tabulky uvedené ve vyhlášce, ale musí obsahovat všechny
položky, které v této tabulce jsou. Pokud si necháváte dělat rozbory vyprodukovaných hnojiv na obsah živin, budete pracovat v evidenci
s výsledky rozborů, jinak se používají tabulkové hodnoty.
Pokud máte na hnojišti hnůj od několika druhů
hospodářských zvířat, můžete použít tabulkové
hodnoty obsahu živin tehdy, kdy jeden druh
hnoje výrazně převládá. Pokud máte přibližně
stejná množství hnoje, je dobré si spočítat průměrný obsah živin v celé zásobě. Tabulkové obsahy živin najdete v Sešitě hnojení B.
Co se započítává do dodaných živin?
1. Aplikace hnojiv mechanizačními prostředky:
= Množství hnojiva aplikovaného na 1 hektar
pozemku × obsah živiny (v kg) v 1 tuně tohoto hnojiva.
Obsah živin je uveden na etiketě hnojiva nebo
v dodacím listě.
Záznam o použití (aplikaci) hnojiva:
katastr, číslo půdního bloku (nebo číslo parcely, pokud není vedena v LPIS),
plodina a její výměra v hektarech,
datum hnojení, hnojená plocha a u statkových hnojiv datum zapravení do orné půdy
bez porostu,

druh hnojiva, kolik se na pozemek celkem
aplikovalo a kolik činí dávka hnojiva na 1 ha
pozemku,
přívod živin do půdy v kg na 1 ha pozemku
– dusík, fosfor ve formě P2O5 a draslík ve formě K 2O, u anorganických hnojiv také ostatní
prvky, pokud jsou v hnojivu obsaženy (tento
údaj najdete na etiketě hnojiva).

2. Pastva zvířat, pobyt zvířat venku přes zimu:
= Průměrný stav zvířat za období pastvy (resp.
pobytu venku) × koeficient pro přepočet na DJ ×
(vyprodukované výkaly/365) × počet dní pastvy
(resp. pobytu venku).
Průměrnou produkci výkalů zjistíte v Sešitu
hnojení B v tabulce č. 6 – Průměrná roční produkce statkových hnojiv, obsahy živin v tabulce
č. 1a – Průměrný přívod živin do půdy. Pokud
používáte polodenní pastvu, bude množství
zanechaných výkalů poloviční. Další postup je
stejný jako u aplikovaných hnojiv.
K této evidenci je třeba vést u žadatelů o podporu z PRV (nové agroenvi) vlastní záznamy
o počtu pasených zvířat a době pastvy na jednotlivých půdních blocích. V „starých“ agroenvi
jsou žadatelé povinni vést pastevní deník podle
určitého vzoru, který musí po skončení sledovaného pastevního období buď odevzdat na ZSIF,
nebo jej musí doma 5 let archivovat. Při pobytu
zvířat venku přes zimu se v nových „agroenvi“ vyprodukovaný dusík započítává do limitu
dusíku zanechaného zvířaty během pastvy. Ve
starých „agroenvi“ se do aplikovaného dusíku
nezapočítává ani dusík zanechaný pastvou, ani
dusík zanechaný při pobytu venku (není aplikovaný mechanickými prostředky).
Záznam v evidenci:
Číslo půdního bloku, plodina – trvalý travní
porost a jeho výměra, datum (od kdy do kdy
se páslo nebo zvířata „pobývala venku“) a plocha, která se pásla. Do kolonky „druh hnojiva“
uvedete „pastva … (určitého druhu zvířat)“, dále
uvedete celkové množství zanechaných výkalů,
jejich množství na 1 hektar pozemku a vypočítáte přívod živin.
3. Zapravení posklizňových zbytků
a zeleného hnojení
Pokud po sklizni plodiny zaoráváte posklizňové
zbytky nebo zelené hnojení, musí se tato skutečnost také uvést do evidence hnojení. V tomto případě nevypočítáváte obsahy živin ani množství
zbytků v tunách, pouze uvedete blok, výměru
a datum zapravení zbytků. Ponechání hmoty

15

Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších
z posekaných nedopasků na pastvinách byste
také měli uvést do evidence, opět bez uvedení
množství hmoty a živin.

4. Použití upravených kalů
na zemědělské půdě
Každé použití kalů na zemědělské půdě je nutné uvést do evidence hnojení. Kaly lze používat pouze upravené, pro použití sedimentů
a digestátů platí zvláštní předpisy.
Důležité termíny
Pro kontrolu evidence hnojení se předkládá roční výstup. Evidenci pak uchovávejte nejméně
7 let. Kontrole se předkládá až uzavřená evidence za kalendářní rok. Návrh novely zákona
o hnojivech počítá s povinností provést záznam
o použití hnojiva, pomocné látky, upraveného
kalu, digestátu nebo sedimentu do 1 měsíce od
ukončení jeho použití, toto ustanovení nemá platit pro pastvu a zimní pobyt zvířat venku.

EVIDENCE KRMIV
Vést Evidenci krmiv je povinné pro všechny
„provozovatele krmivářských podniků“ (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 178/2002 – dále jen Nařízení). Evidencí krmiv
se rozumí vedení písemných záznamů o pohybech krmiv v podniku a dalších stanovených
činnostech. Forma záznamů není důležítá, jasně stanoven je pouze jejich obsah. Kontrolním
orgánem je opět ÚKZÚZ.

V PRAXI
Krmivářský podnik jste tehdy, pokud své produkty živočišného původu prodáváte dalším
odběratelům mimo svou rodinu (např. na jatka,
mlékárně nebo přímo lidem, kteří si přijdou na
farmu).
Krmivářské podniky jsou registrované
u ÚKZÚZ, formulář žádosti o registraci najdete
na www.ukzuz.cz (v sekci „Krmiva“, „Schvalování a registrace provozu“), na zemědělské agentuře, nebo na okresní agrární komoře. ÚKZÚZ
vám přidělí registrační číslo provozu a Vy mu
zpátky pošlete prohlášení o tom, že plníte podmínky Nařízení.
Pokud nakupujete pro svá zvířata krmiva, musí
být původce těchto krmiv také registrovaný (platí pro krmné směsi i pro objemná krmiva).
U Vlastní evidence stanovuje Nařízení povinnost evidovat:
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každé použití přípravků na ochranu rostlin
– evidence těchto přípravků je pro zemědělské podnikatele povinná také podle zákona
na ochranu rostlin,
použití geneticky modifikovaného osiva ,
každý výskyt chorob a škůdců, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních produktů
(např. provádění deratizace, výskyt skladištních škůdců a přípravky, které jste proti nim
použili),
všechny výsledky analýz, které byly u Vašich
produktů provedeny, pokud mají vztah k bezpečnosti potravin (např. rozbory na obsah reziduí antibiotik),
zdroj a množství každého krmiva a místo
určení a množství každého výstupu krmiva –
co, od koho a kolik jste koupili, komu, co a kolik
jste prodali. Není upřesněno, jestli vstup a výstup krmiva znamená jen příchod krmiva na
farmu a jeho prodej mimo podnik, nebo jestli
to znamená i záznam o spotřebovaných druzích a množství krmiva pro jednotlivé druhy
a kategorie zvířat.

LEGISLATIVA
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv
(novela vyhlášky č. 91/2007)
Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí (novela č. 108/2008)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
č. 178/2002 Sb., o bezpečnosti potravin

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský (ÚKZÚZ), Odbor krmiv,
Havlíčkův Brod
Zemědělská agentura Semily, Trutnov
Okresní agrární komora Trutnov
Sešity hnojení:
farmar.mze.cz (Portál farmáře)
www.ukzuz.cz (Formuláře ke stažení)
– odkaz Hnojiva a půda – Evidence hnojení
www.agroporadenstvi.cz (Agronavigátor)
– Expertní systémy a metodiky – Program
evidence hnojení nebo Správná chovatelská
praxe při krmení hospodářských zvířat

8. Křížová shoda aneb Cross-compliance

8. Křížová shoda aneb Cross-compliance
V PRAXI

Cross-compliance (dále C-C), překládaný nejčastěji jako „křížová shoda“, je systém požadavků
na zemědělské hospodaření a systém sankcí
ukládaných při jejich nedodržování.
C-C budou muset od 1. ledna 2009 dodržovat všichni žadatelé o:
přímé platby – tedy o SAPS (jednotná platba na plochu) a Top-Up (národní doplňkové
platby),
žadatelé o podporu z Osy II Programu rozvoje venkova – tam spadají platby za přírodní
znevýhodnění (LFA), agroenvironmentální
opatření (AEO) a platby pro území NATURA 2000.
Pokud se zemědělec těchto plateb vzdá, nebude muset tyto podmínky plnit. I nadále však
pro zemědělce platí všechna pravidla a požadavky na zemědělské hospodaření stanovené
českou a vybranou evropskou legislativou, za
jejichž nedodržení může dostat pokutu.
C-C obsahuje 2 základní soubory podmínek:
dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC); k nim bývá
řazeno i dodržení povinného podílu stálých
pastvin
dodržování zákonných požadavků (dále SMR)
– v oblasti životního prostředí, nezávadnosti
potravin, zdraví zvířat, správného zacházení
s hospodářskými zvířaty a rostlinolékařství.
Ve 4. čtvrtletí vydá MZe příručku ke C-C, kde
budou uvedeny konkrétní kontrolní body i další
informace k systému. Dostupná bude na stránkách ministerstva.

1. Dobré zemědělské a environmentální
podmínky (GAEC)
Pro zachování ploch v dobrých zemědělských
a environmentálních podmínkách je už od roku
2004 nutné plnit tyto standarty:
nedochází k rušení krajinných prvků (meze,
terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté
údolnice),
kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju nebo
slunečnice nelze pěstovat na půdních blocích s průměrnou sklonitostí převyšující
12 stupňů,
na orné půdě se sklonitostí nad 3 stupně, bez
porostu, musí být kejda nebo močůvka zapravena do půdy nejdéle do 24 hodin po aplikaci
(neplatí pro aplikaci hadicovými aplikátory),
není přípustné měnit kulturu travní porost na
kulturu orná půda,
na půdním bloku je rovněž zakázáno pálení
rostlinných zbytků.

Podíl stálých pastvin:
Podíl stálých pastvin je hodnocen v rámci celé
členské země. Pro každou zemi byl stanoven
k určitému referenčnímu roku. Pro zemědělce
v souvislosti s touto složkou C-C platí zákaz změny travních porostů na ornou půdu. V případě
poklesu podílu stálých pastvin pro stanovenou
hranici budou členské zemi pozastaveny výplaty
podpor z evropské pokladny.
2. Dodržování zákonných požadavků (SMR)
Jde o dodržování vybraných požadavků uvedených v 19 evropských směrnicích. Všechny směrnice již byly převedeny do naší legislativy (viz
Legislativa) a každý zemědělský podnikatel má
povinnost dodržovat ustanovení těch směrnic,
které se přímo týkají zemědělské prvovýroby.
Dodržování požadavků legislativy bude kontrolovat několik odborných organizací přímo
řízených MZe a MŽP.
Od 1. ledna 2009 se bude kontrolovat dodržování požadavků na:
ochranu volně žijících ptáků (směrnice o ptácích viz kapitola NATURA 2000),
ochranu podzemních vod před znečišťováním
některými nebezpečnými látkami (statková
hnojiva, nafta, chemické látky…),
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tlumení a eradikace katarální horečky ovcí,
minimální požadavky na ochranu telat,
minimální požadavky na ochranu prasat,
ochrana zvířat chovaných pro hospodářské
účely.
Kontroly
Kontroly bude provádět několik pověřených institucí: Státní veterinární správa (SVS), Státní rostlinolékařská správa (SRS), Česká plemenářská inspekce (ČPI), Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI) a Ústav pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).
Jediným orgánem odpovědným za uplatnění
sankcí, a tedy za snížení přímých plateb, bude
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
Ročně se bude kontrolovat minimálně 1 % žadatelů o dotace. Výběr žadatelů bude probíhat
na základě tzv. „analýzy rizik“ a náhodného výběru. Kontrolní orgány mají do podniků chodit
jednotlivě, za rok může být provedeno i několik
kontrol. Z kontroly bude sestavena zpráva, kterou dostane kontrolovaný subjekt a SZIF.
Podrobnosti k pravidlům kontrol, chování
a pravomocem inspektorů jsou v době tvorby
této brožurky v jednání. Obstarejte si tedy oficiální příručku ke C-C.
ochranu životního prostředí a zemědělské
půdy při používání kalů z čistíren odpadních
vod v zemědělství,
ochranu vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice),
ochranu přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice
o stanovištích viz téma NATURA 2000),
značení hospodářských zvířat, vedení ústřední evidence,
identifikace a registrace skotu a označování
hovězího masa a výrobků z hovězího masa,
identifikace a evidence ovcí a koz.
Od 1. ledna 2011 se bude kontrolovat ještě:
uvádění přípravků pro ochranu rostlin na trh,
zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a betasympatomimetik v chovech zvířat,
bezpečnost potravin,
tlumení, prevence a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií,
tlumení slintavky a kulhavky,
tlumení vezikulární choroby prasat,
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Sankce
Sankce (ve formě srážek z dotací) budou stanoveny na základě: rozsahu porušení, závažnosti
porušení, trvalosti porušení, opakování porušení
a úmyslu nebo nedbalosti.
Sankce na základě těchto kritérií mají být
v rozsahu 1,3 až 5 % dotací, při opakovaném
porušení až 15 %, při úmyslném porušení (úmysl
musí kontrolní orgán dokázat) 20 až 100 % (tedy
úplné odnětí dotací). Nejvyšší sankcí bude při
opakovaných závažných porušeních vyloučení
z podpory. Opakovaným porušením se rozumí
porušení konkrétního bodu C-C ve třech po sobě
jdoucích letech.
V případě udělení sankce se bude možno dle
správního řádu odvolat. Odvolacím orgánem je
ve všech případech ministerstvo zemědělství.
Jak zjistím, zda splňuji požadavky C-C?
Jedním z nástrojů, které je možné využít k seznámení se s pravidly a formou kontroly C-C je
„Příručka jakosti zemědělského podniku“. Pro
zemědělce ji připravil ÚZEI (dříve ÚZPI) – Ústav
zemědělské ekonomiky a informací, a lze ji najít

X. Kapitola
na jeho internetových stránkách. Jde o soubor
tabulek v programu Excel, kde jsou přehledně
vyznačeny legislativní požadavky, které se týkají jednotlivých druhů hospodaření – skot, ovce,
prasata, rostlinná výroba atd., a také forma podnikání – fyzická či právnická osoba.
S ověřením, zda Vaše hospodářství splňuje
požadavky C-C, Vám mohou pomoci také akreditovaní poradci MZe. Seznam poradců najdete
na www.agroporadenstvi.cz v sekci Poradenský
systém MZe, nebo Vám kontakt zprostředkuje zemědělská agentura nebo okresní agrární
komora.

LEGISLATIVA
GAEC
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních
opatření, příloha č. 2 „ Podmínky dobrého
zemědělského a environmentálního stavu“
SMR
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování
a spůsobu používání hnojiv
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě
NR č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a o používání a skladování hnojiv
a statkových hnojiv (nitrátová směrnice)
Zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Vyhláška č. 136/2004 Sb., o označování
a evidenci hospodářských zvířat
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu
podávání některých látek zvířatům
Vyhláška č. 325/2003 Sb., o pravidlech
pro používání léčivých přípravků
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských
zvířat
NR č. 183/2005 Sb., o hygieně krmiv

Pozn.: V seznamu jsou uvedena původní čísla
předpisů. Jelikož dochází u zemědělské legislativy k časté novelizaci, je nutné si např. na internetu najít aktuální znění konkrétního předpisu.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor
přímých plateb, Praha
Zemědělská agentura Semily, Trutnov
Okresní agrární komora Trutnov
www.agroporadenstvi.cz (Agronavigátor)
– „Expertní systémy a metodiky“ – „Příručka
CCC“ – odkaz Text příručky c-c, Text příručky
bezpečnost práce (excelové tabulky)
www.mze.cz (ministerstvo zemědělství)
– „Podpora z EU, národní dotace“ – „Přímé
platby“ – „Cross-complinace“
www.apickhk.cz (Krajské informační
středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Královéhradeckého kraje) –„Zemědělství“
– „Legislativa“ – „Cross-compliance“
Brožura o C-C – www.agroporadenstvi.com/
archiv06/Cross_compliance.pdf
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9. Co se rozumí dobytčí jednotkou?
Skot od 6 měsíců do 2 let: 0,6 VDJ
Skot nad 2 roky: 1 VDJ
Kozy a ovce do 12 měsíců: 0 VDJ
Kozy a ovce nad 12 měsíců: 0,15 VDJ
Koně do 6 měsíců: 0,4 VDJ (i poníci)
Koně nad 6 měsíců: 1 VDJ

Dobytčí jednotka je termín, popisující jednotku
velikosti hospodářského zvířete. Užívá se ke kalkulacím stavů zvířat, spotřeby krmiv nebo výroby produktů. Dále se používá v případech, kdy je
třeba porovnat mezi sebou různé druhy zvířat.
Základem dobytčí jednotky je „normovaná“
hmotnost 500 kg. Touto hmotností se dělí živá
hmotnost zvířete.
Dnes se s můžete setkat s:
„velkou dobytčí jednotkou“ (VDJ) – vyjadřuje
poměr hmotnosti jednotlivých druhů a kategorií zvířat k 500 kg těžké „průměrné“ krávě. Používá se v legislativě věnované zemědělským
podporám (viz např. kap. Agroenvironmentální opatření). V tomto případě není důležitá skutečná hmotnost zvířete, ale přidělená VDJ,
„dobytčí jednotkou“ (DJ) – umožňuje výpočty spotřeby a produkce materiálu v chovech
zvířat. V tomto případě byly DJ stanoveny na
základě průměru populace určité kategorie
zvířat a přesněji vystihují poměr hmotnosti skutečného zvířete k pomyslné VDJ, tedy
500 kg živé hmotnosti (viz kap. Evidence hnojení a krmiv).

V PRAXI
Velká dobytčí jednotka (VDJ)
VDJ se používá jako administrativní jednotka pro
počty kusů zvířat v případě zemědělských dotací. Skot nad dva roky stáří má přidělenu 1 VDJ
bez ohledu na to, zda jde o krávu plemene Jersey, která váží 400 kg, nebo o pětiletého býka,
který váží 1600 kg.
V době přípravy brožury byly hospodářským
zvířatům přiděleny tyto VDJ:
Tele od 1 do 6 měsíců: 0,2 VDJ
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Dobytčí jednotka (DJ)
DJ se používá např. pro výpočty vyprodukovaných statkových hnojiv nebo tam, kde potřebujete
porovnat např. zatížení zemědělské půdy různými
druhy hospodářských zvířat. Umožňuje stanovení
produkce i v chovech, kde se zvířata neváží.
Pro výpočet produkce statkových hnojiv jsou
ve vyhlášce stanoveny koeficienty k přepočtu
kusů na DJ:
Krávy: 1,3 DJ – počítá se se skutečnou hmotností krav vyšší než 500 kg, chovatel malého
plemene může při výpočtech použít upravenou DJ – např. kráva při 400 kg živé hmotnosti
bude mít 0,8 DJ (400 kg živé hmotnosti/500 kg
VDJ).
Býci: 0,73 DJ – průměrná hmotnost býků v žíru
v různém stáří; chovatel plemenného býka,
nebo chovatel, který chová vždy jen jednu skupinu přibližně stejně těžkých býků by měl použít
přepočet DJ podle skutečné hmotnosti zvířat
(skutečná hmotnost zvířat je 680 kg, chovatel
tedy použije koeficient 1,36 = 680 kg/500 kg).
Jalovice: 0,62 DJ – průměrná hmotnost jalovic
na farmě v různém stáří
Prasnice: 0,32 DJ
Prasata ve výkrmu: 0,15 DJ
Selata v dochovu: 0,04 DJ
Prasata v průměru: 0,12 DJ
Ovce, kozy: 0,1 DJ
Koně: 1 DJ
Drůbež: 0,0026 DJ
Příklad:
Stavy zvířat na farmě jsou 5 krav, 3 jalovice,
4 telata do 1 měsíce, 30 ovcí a 35 jehňat. Výroba
hnoje se bude počítat pro 5 × 1,3 + 3 × 0,62 + 4
× 0,22 = 9,24 DJ skotu a 65 × 0,1 = 6,5 DJ ovcí.
Pro výpočet zatížení pastvin pro účely žádosti
o dotace se bude počítat s VDJ: 5 × 1 + 3 × 0,6
+ 4 × 0 + 30 × 0,15 = 11,3 VDJ

LEGISLATIVA A ZDROJE INFORMACÍ
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv
Sešit hnojení A a B

10. Havarijní plán

10. Havarijní plán
vyjmenovaným způsobem, zaniká povinnost
vypracování havarijního plánu na tyto závadné
látky. Jedná se o:
kapalné závadné látky v množství do 500 litrů v zařízeních, příp. 1000 litrů v přenosných
obalech,
pevné závadné látky v množství do 1000 kg,
případné použití jako pohonné hmoty v dopravních a mechanizačních prostředcích,
při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

V zemědělství se využívá celá řada látek, které
mohou v případě špatného zacházení způsobit
vážné znečištění povrchových i podzemních
vod. Zemědělci, kteří podnikají v rostlinné nebo
živočišné výrobě, jsou ze zákona povinni „činit
přiměřená opatření, aby závadné látky, se kterými nakládají, nevnikly do povrchových ani
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí“.
Spektrum závadných látek přitom není taxativně
vymezeno, nejsou jimi však odpadní vody. Za
závadné látky jsou např. pokládány pohonné
hmoty, ale i přípravky na ochranu rostlin, hnojiva
statková a průmyslová.
Pokud zemědělci zacházejí se závadnými látkami „ve větším rozsahu“ nebo hrozí zvýšené
nebezpečí znečištění vod, musí mít vypracovaný plán opatření pro případy havárie, tedy tzv.
havarijní plán (HP). Provedená opatření musí
být zaznamenána a záznamy je nutné uchovávat pět let.

V PRAXI
1. Látky používané v zemědělství, které patří
mezi závadné:
průmyslová a statková hnojiva (hnůj, kejda, siláže, silážní šťávy, minerální hnojiva a další),
přípravky na ochranu rostlin (pesticidy),
pohonné hmoty (oleje, nafta, benzín apod.).
Havarijní plán musí zpracovat každý, kdo zachází
se závadnými látkami „ve větším rozsahu“. Tato
povinnost se týká právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.
Pokud je však se závadnou látkou i v rámci
podnikání nakládáno v menším množství než stanoví vyhláška limitem nebo je s nimi zacházeno

2. Co havarijní plán obsahuje?
Při zpracování havarijního plánu je kladen důraz
na výstižný a jasný popis toho, jak předcházet
haváriím a jak postupovat, pokud k nim dojde.
Plán by měl obsahovat především tyto údaje:
údaje o uživateli,
seznam látek a zařízení, kde se s látkami
zachází,
popis havarijního odtoku,
stavební a technologická opatření proti
haváriím,
postup organizace a technického zabezpečení při havárii,
zásady ochrany a bezpečnosti práce při
havárii,
plány účelových školení,
důležité kontakty (hasiči, Česká inspekce životního prostředí atd.),
údaje o umístění kopií havarijního plánu, vedení dokumentace atd.,
situační plánek podniku.
Dále je nutné popsat způsob kontroly dodržování plánu (sledovat soulad plánu s provozem, tj.
zda se dělá to, co se v něm píše). Také se uvádí
pokyny k hlášení havárií a k odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie
vzniknout.
3. Jak havarijní plán zpracovat?
Požadavky, které jsou na havarijní plán kladeny, jsou obsaženy ve vyhlášce č. 450/2005 Sb.
(náležitosti HP).
Důležité je vytvořit přehled, s jakými závadnými nebo nebezpečnými látkami se v podniku
zachází.
Pokud je více provozních území nebo zařízení,
vypracovává se jeden havarijní plán, v němž je
zpracováno každé území nebo zařízení zvlášť.
Nutné je zpracovat situační plánek (grafické
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znázornění subjektů v uceleném území), kde
musí být uvedeno:
možná místa vzniku havárie,
kanalizační řád, vpustě a šachty,
odvod dešťové vody,
vodní toky, stoky (recipienty) s povrchovou
vodou, drenážní meliorační síť, síť produktovodů (např. potrubí na kejdu, močůvku,
motorovou naftu, hnojivo DAM 390 aj.),
místa, kde jsou uloženy prostředky pro odstraňování havárie (stroje, neutralizační roztoky, těsnící materiály, ucpávky apod.),
místa, kde jsou uloženy prostředky první
pomoci (lékárničky).
Při používání statkových a minerálních hnojiv,
pohonných hmot (PHM), či pesticidů je zapotřebí jasné charakteristiky s popisem jejich nebezpečných vlastností, ochranných pomůcek
a popis první pomoci. Tato charakteristika je
dána v bezpečnostních listech, které dodá zákazníkovi prodejce nebo výrobce (je to jejich

povinnost). Na některá hnojiva lze získat bezpečnostní listy na adrese www.lovochemie.cz;
a na PHM na adrese eshop.paramo.cz.
Nedílnou součástí havarijního plánu je i popis
konkrétních opatření při vzniku havárie, jaké
jsou k dispozici prostředky na likvidaci, jak
bude probíhat likvidace a odstranění následků
havárie a postup hlášení havárie. V havarijním
plánu se uvádí i kontakty na zodpovědné pracovníky, správní úřady a subjekty účastnící se
likvidace havárie.
Součástí havarijního plánu je též způsob vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních
prováděných podle HP.
Havarijní plán se předává ke schválení na příslušný vodoprávní úřad.
Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé
změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost HP. Aktualizovaný HP se zašle vodoprávnímu úřadu.
Schválený HP si může vyžádat k vyjádření
i správce povodí.

LEGISLATIVA
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní
zákon)
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Vodoprávní úřady – odbory životního
prostředí příslušných obcí
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Havárie: 731 405 205 (trvalá dosažitelnost),
731 405 201 (oddělení ochrany vod)
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Liberec
www.apickhk.cz – Krajské informační
středisko pro rozvoj zemědělství
a venkova Královéhradeckého kraje
www.apic-kraj.cz – Krajské informační
středisko pro rozvoj zemědělství
a venkova Libereckého kraje
www.agronavigator.cz/nitrat – vzor HP,
nitrátová směrnice
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Horské louky a pastviny jsou velmi ceněnou
částí přírody a krajiny Krkonoš. Pro zemědělce
jsou především zdrojem kvalitní píce pro hospodářská zvířata a místem, kde žijí a pracují, a tráví
tedy podstatnou část svého života. Z pohledu
ochranáře jsou květnaté horské louky jedním
z nejrozmanitějších biotopů s mnoha vzácnými
druhy rostlin a živočichů a také důležitou součástí typického vzhledu horské krajiny Krkonoš.
Pohled zemědělce a ochranáře na způsob
péče o travní porosty se může v některých případech lišit. Důležité je vždy nalézt rozumný
kompromis mezi pohledem biologa, zaměřeného především na životní prostředí, a rentabilně
hospodařícího zemědělce. Výsledkem takové
dohody jsou potom květnaté horské louky, které
poskytují dostatečný výnos kvalitní píce a zachovávají si vysokou přírodní hodnotu.

V PRAXI
Posun termínu seče, ponechání nesečených
pásů
Na louky a pastviny je vázána celá řada organismů, které mají rozmanité životní nároky. Nelze
najít univerzální způsob obhospodařování TTP,
který by vyhovoval všem druhům – co je dobré
pro rostliny, nemusí být dobré pro motýly. Hospodaření na travních porostech může být také
omezeno možnostmi hospodařícího zemědělce
(např. aby měl dostatečnou plochu luk pro sklizeň kvalitního sena).
Příkladem dohody mezi zemědělcem a ekologem jsou dva doplňkové způsoby hospodaření:
posun termínu seče a ponechání nesečených

pásů. Tento způsob hospodaření má aspoň částečně zamezit tomu, aby během několika dnů
byly naráz posečeny všechny louky v regionu.
Zemědělec za tento šetrnější přístup k přírodě
může získat dotaci (viz kap. Agroenvironmentální opatření). Hlavním cílem těchto opatření je
umožnit rostlinám a živočichům dokončit jejich
vývoj. Při obvyklé době seče na přelomu jara
a léta nemají některé druhy rostlin ještě zralá semena, a proto nejsou schopny se dál rozmnožovat. Postupně by tedy z porostu vymizely, a louky by pak byly druhově chudší. V Krkonoších
jsou to například některé vzácné druhy orchidejí, které můžete posunem seče či nesečenými
pásy na svých loukách udržet. Podobně je tomu
u některých druhů zvířat, které využívají travní
porosty jako své útočiště v době rozmnožování
a potřebují čas, prostor a potravu pro vytvoření
další generace. Příkladem je ohrožený ptačí druh
chřástal polní, který žije a rozmnožuje se téměř
výhradně v travních porostech a mláďata vyvádí až v průběhu měsíce srpna (viz kap. Chřástal
polní a zemědělství).
Šťovík alpský
Velkým a dlouholetým problémem krkonošských
luk je rozšíření šťovíku alpského. Jeho výskyt je
nežádoucí z pohledu zemědělce i ochranáře.
Šťovík se dokáže šířit doslova bleskovou rychlostí a významně snižovat pícninářskou hodnotu
i druhovou bohatost luk a pastvin. Tento nepůvodní druh byl kdysi do Krkonoš zavlečen a dnes
tu tvoří velké porosty zejména na dlouhodobě
neobhospodařovaných loukách, na okrajích cest,
v místech se zvýšeným obsahem dusíku a podél vodotečí.
Účinných postupů v boji proti šťovíku je více.
Pokud chcete šťovík na Vaší louce nebo pastvině alespoň částečně oslabit a zastavit jeho další
šíření, určitě pomůže jeho pravidelné sečení.
Nemusíte sekat celé rostliny, postačí odstranit
nakvétající šťovíkové laty. Důležitý je včasný
termín tohoto zásahu, aby rostliny šťovíku nestačily vytvořit klíčivá semena. V podmínkách
Krkonoš byste měli stihnout zásah v průběhu
měsíce května, nejpozději začátkem června.
Posečete-li květy později s ještě nedozrálými
semeny, dokážou se tato semena vyživovat i ze
zbytků lodyhy a dozrát do klíčivého stavu.
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Chcete-li se šťovíku zbavit razantněji a nejste
zapojeni do programu ekologického zemědělství, zvolte postřik herbicidem Roundup. Také
v tomto případě můžete nejprve zamezit dozrání semen zalomením květní laty (květen),
a poté provést postřik listů. Termín postřiku je
vhodné posunout do druhé poloviny léta (srpen), kdy je listová plocha šťovíku největší a přesun účinné látky herbicidu (glyfosfát) do rostliny
nejintenzivnější. Aplikaci je vhodné po dvou
až třech týdnech opakovat, dostane se tak i na
zapomenuté rostliny a zničíte rovněž vzcházející semenáčky šťovíku. Nakonec můžete volné
plochy, kde předtím rostl šťovík, poházet menším množstvím posekané trávy z okolí. Důležité
je, aby v této hmotě byly rostliny s již zralými
semeny. Tímto mulčem omezíte přístup světla
k semenům šťovíku a naopak zvýhodníte semena původních rostlin. Vrstva mulče by neměla
být příliš vysoká, v čerstvém stavu maximálně
do 10 cm.
Již po prvním roce uvidíte na „šťovíkovištích“
podstatné změny k lepšímu. Neradujte se však
předčasně. Zásoba semen šťovíku v půdě bývá
obrovská, jedna rostlina dokáže vyprodukovat
desítky tisíc semen, schopných klíčit řadu let.
S postřikem je tedy nutné vydržet nejméně 4
až 5 let, kdy zlikvidujete dospělé rostliny včetně kořenů a vyčerpáte šťovíková semena z horní vrstvy půdy, kde mají podmínky pro klíčení.
Škodlivého vlivu herbicidu na životní prostředí
se obávat nemusíte. V případě správného použití
se herbicid dostane pouze do rostlin šťovíku.
A pokud už dojde k malému úniku do prostředí,
je Roundup velmi rychle odbouráván ve vodě
i v půdě. Rovněž pro živočichy je neškodný.
Na uvolněné plochy můžete, kromě překrytí
mulčem, ještě dosít travní semeno. Nepoužívejte
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k tomu však v žádném případě komerční travní
směsi. Tyto obsahují často geneticky upravené
rostliny, které se mohou „sprášit“ s místními druhy, a narušit tak jejich genetickou výbavu. Druhy
z komerčních směsí bývají také velmi produkční
a mohou domácí druhy přerůstat a postupně vytlačovat. Nejjednodušším způsobem, jak si opatřit vhodná semena, je posbírat je ke konci léta
na okrajích luk, mezích apod. z domácích trav
a bylin. Použít se dají například semena ovsíku
vyvýšeného, metlice trsnaté, trojštětu žlutavého
nebo kostřavy. Pokud budete přesto chtít použít
zakoupená semena, obraťte se na odborníky
na Správě KRNAP, kteří Vám poradí, kde je lze
zakoupit a které druhy rostlin můžete na Vaší
louce použít. Zde můžete získat také informační brožuru, kde jsou uvedeny hlavní zásady při
zatravňování.

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým
se zřizuje Krkonošský národní park
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí
Zemědělská agentura Semily, Trutnov
Agentura ochrany a přírody a krajiny ČR,
Středisko Hradec Králové, Středisko Liberec
Plán péče o KRNAP a jeho ochranné
pásmo – na www.krnap.cz
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Hospodaření na loukách a pastvinách je v současné době spojeno s množstvím různých podmínek, které vyplývají především z dotačních
titulů agroenvironmentálních opatření (AEO).
Staré AEO byly součástí Horizontálního plánu
rozvoje venkova pro rok 2004–2006. Na jejich
základě byly sestaveny nové AEO, zařazené
do Programu rozvoje venkova (PRV) pro období 2007–2013 (viz kap. Agroenvironmentální
opatření). S vývojem těchto dotací se upravily
také jejich podmínky. S přechodem do nových
AEO se pojí několik často opakovaných otázek,
na které se Vám pokusíme odpovědět v následujícím stručném přehledu.

V PRAXI
Za jakých podmínek je možné vyřadit z půdního bloku problematickou část pozemku, například podmáčenou, aniž by došlo ke snížení
dotací?
Rozhodující je rozdíl mezi výměrou půdního
bloku, kterou jste nahlásili při vstupu do AEO,
a výměrou, kterou každoročně uvádíte při žádosti o dotace. Pokud je rozdíl do 5 % původní
výměry, pak nedochází ke krácení dotace. Jednou za 3 roky pak probíhá mimořádná aktualizace, kdy jsou zemědělci pozváni na zemědělskou
agenturu a do LPISu se zakreslí současný tvar
a rozloha půdních bloků. Pokud při této úpravě
dojde k překročení 5% hranice, pracovník zemědělské agentury se snaží, je-li to možné, na
jiných půdních blocích hranici navrhnout tak,
aby celková výměra zůstala v povoleném limitu
a nemuselo dojít ke krácení dotace. Pro vyřazení části pozemku z půdního bloku je tedy nutné
obrátit se na zemědělskou agenturu.

Jak probíhá udělování výjimek na termín seče?
Podmínky termínu seče jsou v nových AEO lépe
nastaveny, neboť pro termín první seče je vícero
možností (kromě základního titulu) a druhá seč
má být provedena až do 31. října. Je zapotřebí
při přechodu do nových AEO zvolit vhodnou
variantu, takže by nemělo docházet k potřebě
měnit termín seče. Nicméně jak u nových, tak
i u starých AEO je posun termínu možný na základě stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP).
Ten jej dává jen v případě zájmu ochrany přírody, například pokud je vhodné seč oddálit kvůli
chráněným motýlům nebo aby byliny stihly na
cenné květnaté louce dozrát a vysemenit se.
OOP má také pravomoc na části půdního bloku
seč ze stejných důvodů úplně zrušit.
Kromě termínu je někdy zapotřebí změnit
také podmínku zásahu na travním porostu. Takto je například možné požádat OOP o změnu
podmínky přesekání nedopasků na mulčování
po pastvě.
Kolik procent výměry půdního bloku může
zůstat neposečeno například při okrajích jako
úkryt pro drobnou zvěř?
Bohužel v tomto ohledu jsou kontroly SZIF často nekompromisní a netolerují ponechané neposečené či neobdělané kousky a okraje. Na
podporu drobné zvěře je pak nejlepší cesta přes
možnost ponechání neposečených pásů při první seči. V nových AEO se jedná o dobrovolnou
podmínku v rámci titulu Mezofilní a vlhkomilné
louky a titulu Horské a suchomilné louky. Pásy
o šířce 6–12 metrů pak zůstávají neposečené až
do příštího roku a na toto opatření jsou také vyšší platby. Jinou variantou je pak vyjádření OOP,
které vymezuje část půdního bloku a důvod jeho
neobhospodařování. Není to však běžnou praxí
a navíc na tuto vybranou část půdního bloku není
možné pobírat dotaci.
Na koho je možné se obrátit, když ve vrstvě
Enviro mám příliš velkou rozlohu pro nadstavbový titul „Chřástal“ nebo „Podmáčené louky“?
Nastavení vrstvy Enviro má na starosti OOP. Při
přechodu do nových agroenvi je zapotřebí nastavení nových dotačních titulů s pracovníkem
ochrany přírody probrat a vhodně zvolit. Vždy
záleží na konkrétních podmínkách farmy a na
možnostech zemědělce.
Výměra „chřástalích“ lokalit nebo podmáčených
luk se stanovuje především podle botanického
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a zoologického mapování, které probíhalo od
roku 2000 v rámci evropské sítě ochrany přírody NATURA 2000 (viz kap. NATURA 2000).
Při problémech vzniklých s tímto vyměřením je
nutné se domluvit s pracovníkem ochrany přírody na konzultaci, při které se upraví nastavení
podmínek v rozumném kompromisu.

Jsou v chráněném území povolené přísevy a obnovy travních porostů?
Ve starých AEO bylo možné provádět přísev, zakázána však byla rychloobnova. V nových AEO
je přísev možný jen za souhlasu OOP. Hlavním
důvodem tohoto omezení je obava z používání nepůvodních či dokonce geneticky upravených osiv, které do chráněného území nepatří
a mohou nepříznivě ovlivnit původní rostlinné
bohatství. Pokud máte pro takový zásah dobrý
důvod (například zničení travního porostu na
okraji lesa divokými prasaty), můžete získat
povolení, ale je zapotřebí dodržet podmínky,
které přesně stanoví osevní postup a povolenou směs. Povolení OOP je nezbytné také pro
obnovu TP.
Jaké podmínky se vážou na vstup do nových
AEO v oblasti ochranného pásma Krkonošského národního parku?
Ochranné pásmo má stejné podmínky pro získání zemědělských dotací MZe jako území národního parku (minimální výměra je však 5 ha).
Vymezení dotačních titulů má na starosti Správa
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KRNAP, tedy její pracovníci spravující problematiku zemědělského hospodaření. I pro ochranné
pásmo platí nabídka nadstavbových dotačních titulů. V případě, že máte zájem o základní dotační
tituly (Louky, Pastviny) s intenzivním způsobem
hospodaření, je možné se do těchto titulů přihlásit pouze se souhlasem Správy KRNAP.

LEGISLATIVA
Metodika k provádění NV č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Metodika k provádění NV č. 242/2004 Sb.,
o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření
Shrnutí změn NV č. 242/2004 Sb.,
o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření
vyplývající z novely č. 99/2008 Sb.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí
Zemědělská agentura Semily, Trutnov
Státní zemědělský intervenční fond,
Regionální odbor Hradec Králové
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP),
www.mze.cz, www.szif.cz
Program rozvoje venkova (PRV),
www.mze.cz, www.szif.cz

13. Kam s trávou? aneb Kompostování

13. Kam s trávou? aneb Kompostování
zahradě. Obvykle se využívá malého kompostéru o rozměrech cca 1 × 1 × 1 m, který může být
vyroben ze dřeva, z pletiva, z plastu nebo lze na
zahradě též kompostovat v kupě.
Domácí kompostování je z hlediska legislativy považováno za předcházení vzniku odpadu.
Proto ho některá města a obce dnes podporují
různými programy.

Každý zemědělec občas řeší problém, kam s organickým odpadem – trávou, senem v letech
přebytku, stájovými hnojivy atd. Jednou z možností, jak tyto přebytky zpracovat a využít, je
založení kompostu. Kompostování je přirozený
proces, při kterém dochází k rozkladu a přeměně kompostovaných látek za přístupu kyslíku na
kompost, použitelný jako hnojivo.
Kompost může nahradit umělá hnojiva, v mnoha případech také rašelinu, je neocenitelný při
rekultivacích a zúrodňování půdy a je dobře využitelný na každé zahradě. Kompost se hodí
ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy,
trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské
plodiny.
Kompostárna může být jednou z dalších možností, jak diverzifikovat zemědělskou výrobu.
Kompostárny budou do budoucna čím dál zajímavější i pro obce, neboť se stále zpřísňuje
legislativa v nakládání s organickým odpadem
(např. posekaná tráva, zbytky po údržbě veřejné
zeleně) a bude čím dál obtížnější, ne-li nemožné,
ukládat tento odpad na komunální skládky.

Komunitní kompostování
Novela zákona o odpadech z roku 2006 zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování (systém sběru a shromažďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce)
a způsob využití zeleného kompostu. Kompost
pak může obec využívat zejména při údržbě
a obnově zeleně na svém vlastním území.
Tento způsob kompostování má poměrně jednoduchá pravidla. Jediným jasně formulovaným
požadavkem je, že kompostovací proces musí
být řízen tak, aby se předešlo vzniku zápachu
a emisím metanu. Z toho vyplývá, že:
Kapacita komunitních kompostáren není nijak omezena.

V PRAXI
Podle rozsahu a nejčastěji využívaných technik
můžeme rozlišit několik typů kompostování:
domácí kompostování, faremní kompostování,
komunitní kompostování a kompostování odpadů za pomocí kompostárenských technologií
(v tomto textu není dále rozváděno).
Domácí kompostování
nebo též domovní kompostování je způsob,
kterým si domácnost obvykle vyrábí kompost
z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na
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Komunitní kompostování není nijak omezeno
ani technologicky, což znamená, že o vodohospodářském zabezpečení, opatřeních pro
prevenci vzniku zápachu, vybavení kompostáren apod. rozhoduje především obec v rámci
přípravy vyhlášky.
Pro komunitní kompostování není vyžadován
provozní řád, evidence přijímaných materiálů
a produkovaných kompostů, … Administrativní
náročnost je tedy prakticky nulová.
U kompostů není nutné sledovat jejich kvalitativní parametry (živiny, nerozložitelné příměsi, obsah dusíku a spalitelných látek, obsahy
těžkých kovů, pH, …) ani procesní parametry
(teplotu, vlhkost, koncentraci oxidu uhličitého, apod.).
Komunitní kompostování je možné použít i pro
bytové domy. Zde je nutné respektovat zvýšené
požadavky na hygienu a vzhled kompostovacího
místa. Využívá se kompostér, který je umístěn na
štěrkovém podloží. Kompostér je uzamykatelný,
aby nedošlo k znečištění kompostu nežádoucími
příměsemi. Všichni zájemci o kompostování mají
vlastní klíč. Vzniklý kompost občané využívají
pro vlastní potřebu. Kapacita kompostéru je určena obvykle pro cca 30 rodin.
Faremní kompostování
Pro zemědělské využití se často používá metoda
kompostování na volné ploše v plošných nebo
pásových hromadách. Kompost lze „vyrábět“ na
dočasných (tzv. polní zakládka) nebo trvalých
kompostovištích (stálá kompostárna).
Polní zakládka (na dočasném stanovišti). Jednorázově lze kompost vyrobit na dočasné polní
kompostárně, např. na okraji pozemku, kde bude
kompost použit. Nesmí však jít o meliorovaný
pozemek nebo pozemek v pásmu ochrany vodních zdrojů.
Pro polní zakládku je nutné zabezpečit:
přístup k zakládce po zpevněné cestě i v době
nepříznivého počasí,
spád kompostovací plochy musí být takový,
aby dešťová voda protékala okolo kompostovacích hromad a nezachycovala se v nich (cca 3°),
založení zakládky ve směru spádu.
Umístění dočasného kompostoviště podléhá
legislativním předpisům a doporučujeme ho
projednat nejdřív s místně příslušnými veřejnoprávními orgány (odbor životního prostředí,
stavební úřad, okresní hygienik apod.). V nitrátově zranitelných oblastech (na území KRNAP
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není „nitrátovka“ vymezena) je kompostoviště
na zemědělské půdě přípustné pouze v případě,
že nedojde ke znečištění ani k ohrožení jakosti
povrchových ani podzemních vod, a to nejdéle
po dobu 9 měsíců. Umístění kompostoviště na
stejném místě je možné opakovat nejdříve po
čtyřech letech kultivace půdy v rámci obhospodařování pozemku.
Stálá kompostárna . Komposty je možno vyrábět na zpevněných plochách hnojišť, bývalých
silážních žlabů nebo silážních boxů. Požadavkům
vodohospodářsky zabezpečeného stanoviště
ale vyhoví vícevrstevná zpevněná plocha s dokonalou izolací. Vyráběný kompost je určen pro
vlastní potřebu i pro tržní účely.
Pro tento způsob kompostování je nutné
zabezpečit:
projednání umístění kompostárny s místně
příslušnými veřejnoprávními orgány: odborem
životního prostředí krajského úřadu a okresní
hygienickou stanicí,
splnění podmínek stavebního zákona,
plocha pro kompostování musí mít minimální spád 3°,
hromady je doporučeno vytvářet ve směru spádu tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat mimo hromadu a tuto nadměrně
nezvlhčovala,
podklad kompostárny musí být pevný,
musí být zabezpečen volný a bezpečný pohyb
mechanismů.
Proces kompostování
Kvalitní kompost lze vyrobit již za několik týdnů
podle druhu použitých komponentů (surovin)
a jejich úpravy. Proces kompostování ovlivňují:
teplota, obsah vody, velikost částic, provzdušnění, poměr C:N, popřípadě C:P.
Často používanou metodou je kompostování
v pásových hromadách. Odpady navážíme při
kompostování v pásech přímo do zakládky (bez
meziskladů) a rovnoměrně je vrstvíme po její
délce tak, aby příčný průřez zakládky obsahoval
všechny složky surovinové skladby. Nejlepší je
lichoběžníkový průřez pásu s rovným povrchem,
lemovaným zvýšeným okrajem. Důležitou mechanizací je překopávač, který zajistí pravidelné
překopávání a přehrnování kompostu tak, aby
byl stále zajištěn přístup vzduchu a všechny suroviny se promíchaly.
Kompost se během zrání sám zahřívá a prochází několika tepelnými fázemi. Teplotu je třeba
sledovat, neměla by překročit 70°C, protože při
této teplotě může dojít k zuhelnatění až k samovznícení. K ochlazení se používá prolití vodou.

13. Kam s trávou? aneb Kompostování
Během tepelných fází zakládka slehne, probíhá
tlení, uvolňuje se přebytečná voda, a kompost
postupně vyzrává. Vyzrálý kompost je nakonec
mírně vlhký, sypký, tmavohnědý až černý, s téměř neznatelnými částicemi. Měl by být odolný
vůči dalšímu intenzivnímu rozkladu a poměr C:N
by měl být maximálně 30:1. Charakteristická je
příznačná, typická zemitá vůně. Výskyt žížal
a dalších druhů destruentů není na závadu. Kompost je vhodné před použitím prosít a nerozložené větší částice použít znovu do zakládky
nového kompostu.

LEGISLATIVA
Zákon č. 185/2001, o odpadech
Zákon č. 254/2001, o vodách
Nařízení vlády č. 197/2003, o Plánu
odpadového hospodářství ČR
Zákon č. 156/1998, o hnojivech

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Městské úřady, odbory životního prostředí
Okresní hygienická stanice Trutnov
Kompostárny:
Farma Hucul (ekologický kompost,
regionální značka Krkonoše)
Kompostárna Nová Paka
www.biom.cz (biom.cz/index.shtml?x=
1998339rg, biom.cz/clanky.stm?x=86819an)
www.zahradaweb.cz/projekt/clanek.asp?cid
=1164&pid=2
www.ekodomov.cz
www.zeraagency.cz
Plíva P. a kol. (2006): Zakládání, průběh
a řízení kompostovacího procesu, VÚZT Praha.
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14. Stromy a keře v zemědělské krajině

V krajině Krkonoš lze nalézt velmi pestrou mozaiku přírodních i kulturních prvků. Hojně zastoupené v ní jsou také volně rostoucí stromy
a keře, jinak řečeno rozptýlená zeleň. Osamocené stromy (solitery), remízky, stromořadí podél cest, zarostlé kamenné snosy a zídky, meze,
skupiny stromů u křížků či kapliček – to vše tvoří důležitou součást krkonošské přírody a plní
zejména ekologickou a krajinotvornou funkci.
Rozptýlená zeleň vytváří podmínky pro život
mnoha druhů rostlin i živočichů, kteří jinak v zemědělské kulturní krajině nenacházejí útočiště.
Meze, remízky, aleje tvoří přechodový typ prostředí mezi lesem a otevřenou krajinou, a díky
tomu bývají velmi druhově bohaté. Poskytují
velmi různorodou škálu životních podmínek –
úkrytu, potravy, rozmnožování apod. Pro některé druhy slouží také jako migrační cesty. Proto
tyto krajinné prvky bývají často v územních plánech řazeny do územních systémů ekologické
stability (ÚSES).
Z pohledu zemědělského hospodaření má
mimolesní zeleň nezastupitelný význam jako
místo, kde se mohou hospodářská zvířata ukrýt
před slunečním žárem nebo větrným či deštivým počasím. Možnost klidného spočinutí ve
stínu stromu ostatně uvítá také znavený hospodář nebo poutník. Rozptýlená zeleň často tvoří
přirozenou hranici mezi pozemky.
V nižších polohách Krkonoš došlo v souvislosti s poválečnou intenzifikací a scelováním pozemků k likvidaci volně rostoucích dřevin (např.
v prostoru mezi obcemi Lánov a Černý Důl). Důsledkem takového počínání je snižování přírodní
rozmanitosti a erozní ohrožení pozemků, které
nejsou přerušeny mezemi s dřevinami. Na řadě
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míst naopak došlo k přerušení hospodaření na
zemědělských pozemcích, ustala péče o rozptýlenou zeleň. Louky a pastviny postupně zarůstají náletovými dřevinami a stávají se součástí
lesních pozemků. Snižuje se tak nejen výměra
zemědělských pozemků, ale i celková pestrost
kulturní krajiny.
Existenci rozptýlené zeleně ohrožuje také stáří
a zdravotní stav dřevin. Především ty krátkověké
(břízy, jeřáby) se dostávají do věku, kdy prosychají a odumírají, a nejsou nahrazovány mladšími. Mezi nejohroženější druhy dřevin patří
jilmy, které byly postiženy v nedávné minulosti
grafiózou. Při výsadbách tohotu stromu je vhodné používat semena z těch, které přežili a jsou
zřejmě vůči grafióze odolné.

V PRAXI
Rozptýlená zeleň a dotace
Vzhledem k zemědělskému hospodaření jsou
stromy a keře na loukách a pastvinách považovány za plochy, které plní mimoprodukční
funkce. Jsou součástí LPIS a je Vám tedy na ně
poskytována dotace. To platí pro:
zemědělsky neobhospodařované plochy
s dřevinami do 100 m2,
plochy s méně než 50 ks dřevin na hektar a zabírající plochu menší než 1000 m2.

14. Stromy a keře v zemědělské krajině
poradit na obci, Správě KRNAP nebo příslušném
pracovišti AOPK.
Jakékoliv větší prořezávky a kácení stromů
a keřů provádějte vždy s ohledem na to, že jsou
to živé organismy. Hlavní zásadou je provádět
kácení a větší prořezávky pouze v období tzv.
vegetačního klidu, což je přibližně období od října do dubna. Ostatně OOP Vám povolení k zásahům v jiné době ani neudělí. S výjimkou případů,
kdy jde o ohrožení zdraví či majetku osob.
Zvláštním případem jsou v Krkonoších stromy
a keře, které rostou na starých kamenných snosech, zídkách, terasách a podobných lidských
výtvorech, a připomínají nám doby minulé. Ošetřování dřevin provádějte s ohledem na zachování těchto kulturních prvků. Se způsobem provedení zásahu Vám poradí i pracovníci Správy KRNAP nebo Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Když se budete rozhodovat, jestli ponecháte
rozptýlenou zeleň na Vašich půdních blocích,
doporučujeme informovat se na příslušné zemědělské agentuře.
Nerušení krajinných prvků, jakými jsou meze,
terasy, skupiny dřevin, stromořadí, je také jednou
z podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Dodržování těchto
podmínek je povinné pro žadatele o podporu
hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA)
a Agroenvironmentální opatření (viz také kap.
Křížová shoda aneb Cross-compliance).
Údržba a kácení dřevin
Údržba a obnova rozptýlené zeleně se neobejde
bez vyřezávání náletů, příp. vzrostlých stromů.
Toto však nemůžete provádět svévolně, ale pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody (OOP)
– viz kap. Státní správa v KRNAPu.
V současnosti se na mnoha místech v obcích setkáváme s neodbornými zásahy při řezu
vzrostlých dřevin. Pod záminkou zdravotního či
bezpečnostního řezu jsou mnohé stromy a keře
doslova mrzačeny. Snižuje se tak nejen jejich
estetická funkce, ale podobné zásahy podstatně zkracují jejich celkový věk. Pokud se chystáte provést zásadnější řez vzrostlých dřevin,
obraťte se na odbornou firmu, příp. si nechte

Výsadba dřevin
Pokud se rozhodnete naopak dřeviny do krajiny
vysázet, můžete získat finanční podporu formou
dotací. Se žádostí se obracejte opět na Správu
KRNAP, která Vám vyřídí administraci žádosti
z Programu péče o krajinu (PPK). Stejně jako
u semen trav a bylin při zatravňování mějte na
paměti, které druhy stromů a keřů patří do Krkonoš. Do krajiny Krkonoš sázejte tedy domácí
druhy, jako javor klen, lípa srdčitá, jilm horský,
hlohy, šípky, kaliny apod. Nezapomínejte samozřejmě také na ovocné druhy dřevin, které
dnes na mnoha místech v krajině spíše přežívají
v podobě neudržovaných starých sadů nebo alejí
podél cest. Přitom jsou kvetoucí a plodící třešně,
hrušně, jabloně či švestky okrasou naší krajiny
a výborným zdrojem místních produktů. Chcete-li při obnově ovocných dřevin využít staré krkonošské odrůdy, obraťte se na Správu KRNAP,
která již několik let realizuje v klášterní zahradě
ve Vrchlabí projekt na jejich záchranu.

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny
Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým
se zřizuje Krkonošský národní park
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Obecní úřady
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15. Pozemkové úpravy
(např. lokální protierozní nebo protipovodňové
opatření).
O pozemkových úpravách rozhodují pozemkové úřady (PÚ), které je vyhlašují na požádání vlastníků pozemků v daném katastrálním území.

V PRAXI

Území Krkonoš patří v rámci České republiky
mezi území s nejvíce komplikovanými vlastnickými vztahy. Souvisí to především s historickými
událostmi, jako byla konfiskace původního německého majetku a následné poválečné přídělové řízení. Zároveň jde o oblast s velmi členitým
reliéfem a nefunkčním vymezením hranic parcel.
To velmi komplikuje realizaci hospodářských,
půdoochranných, ekologických i krajinotvorných opatření. Mnozí vlastníci nemohou řádně
identifikovat a využívat své pozemky.
Pozemkové úpravy jsou prováděny jako komplexní nebo jednoduché. Komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ) uspořádávají prostorově a funkčně
pozemky pro celé řešené území. Cílem je především vytvořit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech
se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům
a s nimi související věcná břemena. Současně
se zajišťují podmínky pro zlepšení životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) řeší
pouze některé dílčí nebo lokální hospodářské
(např. urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) či ekologické potřeby v krajině
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V rámci pozemkových úprav jsou vytvářeny
nové vlastnické celky, které odpovídají současnému stavu krajiny a způsobu jejího využívání.
K vytváření těchto nových celků dochází scelováním, dělením nebo jinými úpravami hranic
parcel (např. dosavadní parcela s kulturou travní
porost, která je z poloviny zarostlá vzrostlými
dřevinami, bude v rámci pozemkové úpravy rozdělena na dvě parcely, a to na parcelu s travním
porostem a parcelu ostatní plochy nebo lesa).
V rámci pozemkových úprav je celé území
geodeticky zaměřeno a jsou zjišťovány nesoulady evidence nemovitostí se skutečností. Po
dohodě s vlastníky pozemků a odpovědnými
orgány jsou tyto ve správním řízení řešeny a odstraněny. Výsledky pozemkových úprav slouží
pro obnovu tzv. katastrálního operátu a vytvoření nové digitální katastrální mapy (DKM)
a jako závazný podklad pro územní plánování.
Katastrální operát je vlastně moderní podoba
bývalých katastrálních map 1:2 880 s popisnými
údaji. Obsahuje geodetická data (hranice parcel)
a popisná data (vlastníka, číslo, výměra apod.)
a to vše v digitální počítačové podobě.
Plán společných zařízení
Jednou ze základních etap v rámci pozemkových
úprav je tzv. plán společných zařízení. Je to jakási kostra budoucího uspořádání zemědělské
krajiny. Jedná se hlavně o zařízení, sloužící ke
zpřístupnění pozemků: polní nebo lesní cesty,
mostky, propustky, brody, železniční přejezdy.
Další důležitou součástí plánu jsou protierozní
a vodohospodářská opatření: protierozní meze,
průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, nádrže,
rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry.
Do plánu společných opatření patří také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí,
zvýšení ekologické stability jako místní územní
systémy ekologické stability (ÚSES), doplnění,
popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy
a podobně.
Na společná zařízení se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu a obcí. Pokud nelze použít státní či obecní pozemky, podílejí se

15. Pozemkové úpravy
i ostatní vlastníci poměrnou částí podle celkové
výměry jejich směňovaných pozemků. Pozemky
pro společná zařízení se následně stávají ze zákona majetkem obcí a to včetně těch, na kterých
již stojí nebo budou vybudována. O převodu takového pozemku na obec se rozhoduje ve vlastním správním řízení o pozemkových úpravách.
Teprve až schválí návrh pozemkových úprav
vlastníci (a ostatní účastníci ve správním řízení), může PÚ zahájit pro jednotlivé stavby stavební řízení, shánět finanční krytí pro navržená
společná opatření a dokončit stavby až do fáze
kolaudace. Společné zařízení se převádí na základě předávacího protokolu po kolaudaci; obec
se o takové zařízení musí řádně starat.
V případě směny pozemků jsou všechny pozemky směňovány pouze se souhlasem vlastníků (např. pozemky s prokazatelně sníženým
zemědělským využitím, tedy zvýšenou balvanitostí, zvýšeným výskytem stožárů elektrického
zařízení, potřebou odvodnění atd.).
Základem pro ocenění zemědělského pozemku jsou bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ), evidované v číselných a mapových podkladech. BPEJ vyjadřuje číselným kódem hlavní
půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na
produkční schopnost zemědělské půdy, a tím
i její ekonomické ohodnocení.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát.
Na úhradě nákladů se mohou podílet i účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné fyzické
a právnické osoby, mají-li zájem na provedení
pozemkových úprav. Stát jim v takovém případě
může poskytnout finanční podporu. V případě
nutnosti řešit pozemkové úpravy v souvislosti
s činností stavebníka – např. výstavba silnic a dálnic, velkých vodních nádrží apod., nese náklady
na řešení pozemkových úprav i stavebník.
Postup při pozemkových úpravách z hlediska
vlastníka půdy:
O zahájení pozemkových úprav se dozvíte
oznámením veřejnou vyhláškou na úřední
desce obecního nebo městského úřadu.
Úvodní jednání – jako vlastník půdy budete informován o postupu při pozemkových
úpravách, ustanovuje se sbor zástupců z největších vlastníků půdy v daném území a z občanů, kteří toto území znají a mohou pomoci
projektantům radou či připomínkou.
Poštou nebo osobně při úvodním jednání
obdržíte tzv. nárokové listy, zkontrolujete
si, jakou částí a výměrou původní pozemek
vstupuje do pozemkové úpravy, a tuto listinu
podepíšete.
Následně obdržíte pozvánku na projednávání
s projektantem, při němž zkontrolujete nově
navržené postavení parcely.

Na závěr projednávání zkontrolujete a podepíšete závěrečné protokoly, ve kterých je uvedeno nové parcelní číslo, výměra i cena. Pokud
pozemek ve společném vlastnictví hodláte
rozdělit na jednotlivé vlastníky, bude Vám na
žádost bezplatně rozdělen i zaměřen.
Vystavení návrhu pozemkové úpravy se provádí vyhláškou na úřední desce. Následuje
vydání Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy – zde máte poslední možnost
po jeho obdržení podat do 15 dnů odvolání
s odkladným účinkem. Ke schválení pozemkové úpravy je zapotřebí souhlasu vlastníků 75 %
výměry v rámci zahájené pozemkové úpravy.
Závěrečné projednávání – formální ukončení
– na tomto jednání jste informováni o tom, že
pokud máte zájem nově navržený pozemek
zaměřit, musíte o to požádat – žádost se podává na pozemkový úřad.
Vydání rozhodnutí o výměně vlastnických
vztahů se oznamuje veřejnou vyhláškou na
úřední desce MěÚ nebo OÚ. Proti tomuto
rozhodnutí se už nemůžete odvolat.
Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy
v obcích Krkonoš a okolí
KPÚ ukončené: Dolní Branná, Horní Branná,
Škodějov
KPÚ zahájené: Horní Lánov, Vlčice u Trutnova,
Dolní Sytová
KPÚ k zahájení: Prostřední Lánov
JPÚ ukončené: Vrchlabí, Bobr, Horní Staré Město, Vlčice u Trutnova, Harrachov, Peřimov, Jilemnice, Benešov u Semil
JPÚ zahájené: Rudník
(zdroj www.upu.cz k 22. 9. 2008)

LEGISLATIVA
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech
Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu
při provádění pozemkových úprav
a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek
Nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení
způsobu úhrady nákladů souvisejících
s vedením a aktualizací bonitovaných
půdně ekologických jednotek a nákladů
spojených s oceněním věcí, identifikací
parcel a vyměřením pozemků

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Pozemkový úřad Semily, Trutnov
Ústřední pozemkový úřad, Praha – www.upu.cz
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16. Voda v krajině

Schopnost krajiny zadržovat vodu a vyrovnávat
stále častější extrémní situace – dlouhá období
sucha střídající se s přívalovými srážkami – přímo souvisí s lesnickým a zemědělským hospodařením. Obě odvětví mají možnost rozumným
přístupem ke krajině přispět k udržení a zvyšování retenční schopnosti krajiny a bránit eroznímu
poškozování půdy. V horských oblastech, jako
jsou Krkonoše, to platí dvojnásob. Velká část
svažitých a erozně ohrožených pozemků už
byla zatravněna. Pravidelně obhospodařovaná
louka a pastvina působí jako ideální vsakovací
plocha. Rozdíl v množství vody, které se vsákne do půdy sečené a nesečené louky, může být
až několikanásobný. Obrovskou schopnost zadržovat vodu v krajině mají rovněž podmáčené
pozemky a drobné vodní plochy (tůňky, rybníky).
Ty jsou navíc často prostředím, kde se nacházejí
vzácné druhy rostlin a živočichů, jako např. některé druhy orchidejí nebo obojživelníci. Neméně důležité jsou také vodní toky. Dělíme je na tzv.
vodohospodářsky významné toky (např. Labe,
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Jizera) a drobné vodní toky. Jejich stav a hlavně
stav pozemků okolo nich (tzv. záplavová území)
významně ovlivňuje vodní režim území. Přirozené vodní toky zadržují vodu a zpomalují její
odtok. Regulované a napřímené vodní toky odtok naopak urychlují.

V PRAXI
Podmáčené louky
Pro vodní režim krajiny jsou velice důležitým
prvkem podmáčené plochy. Jedná se většinou
o prameniště, okolí potoků a řek, břehy rybníků, příp. rašelinné nebo slatiništní louky. Jejich
význam spočívá ve výjimečné schopnosti pozvolna zadržovat a uvolňovat vodu. Bývají to
také druhově velice bohaté biotopy vzácných
rostlin a živočichů. Pro Vás jako hospodáře znamenají však taková místa většinou samé problémy: špatnou pícninářskou hodnotu porostu,
zahlcování mechanizace sklizenou hmotou, nedostupnost pro mechanizaci, bořící se zvířata
na pastvě apod.
Jako první Vás jistě napadne tato místa odvodnit. Šetrným způsobem to možné je, například
povrchovou stružkou nebo použitím menších
odvodňovacích trubek (viz níže). Každopádně
ale platí, že k jakémukoliv zásahu do vodního
režimu pozemku potřebujete získat příslušná povolení dle rozsahu a typu opatření – stavební povolení, souhlas Správy KRNAP, povolení k nakládání s vodami atd. Vždy se však úplně nejdříve
obraťte na odborné pracovníky Správy KRNAP,
nejlépe na botanika nebo zemědělce z Oddělení ochrany přírody. Ti Vám na podmáčené ploše
provedou přírodovědný průzkum a sdělí, je-li
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odvodnění možné nebo je plocha natolik přírodovědecky hodnotná, že bude lépe ji zachovat zamokřenou. V takovém případě se můžete
domluvit na dalším postupu a získat finanční
náhradu za péči o takovéto plochy. Podmínkou
k získání příspěvku je, že musíte mít louku zapsanou v LPIS a přihlášenou do Agroenvironmentálního opatření jako podmáčenou louku (viz kap.
Agroenvironmentální opatření). Pečovat o ni
musíte dle následujících základních pravidel:
seč provádět lehkou mechanizací a v termínu
určeném orgánem ochrany přírody (Správa KRNAP), sklizenou hmotu vždy z plochy odklidit,
louku není možné hnojit, vápnit, obnovovat ani
odvodňovat, není možné ji ani přepásat.
Odvodnění, meliorace
Značné množství podmáčených pozemků bylo
v minulosti odvodněno a rekultivováno melioračními zařízeními. Otevřené nebo zatrubněné
odvodňovací kanály (od světlosti 30 cm) patří
mezi tzv. HOZ – hlavní odvodňovací zařízení.
Pravidelnou péči o tato zařízení provádějí jednotlivá střediska Zemědělské vodohospodářské
správy (ZVHS, nástupce bývalé Státní meliorační správy), která jsou zároveň správci drobných
vodních toků a nádrží.
Povinnost pečovat o drobná meliorační zařízení (tzv. POZ – podrobná odvodňovací zaříze-

ní) má vlastník pozemku, na kterém se takové
zařízení nachází. Objekty POZ, se kterými se
na Vašich pozemcích setkáte nejčastěji, jsou
drenážní trubky (do průměru 30 cm), šachty,
vyústi, příkopy, propustky. Šachty a výtoková
zařízení pravidelně kontrolujte a případně vyčistěte od nánosů zeminy nebo jiných nečistot.
Nejčastěji se problémy objevují u zařízení, která jsou v zemi, a tudíž obtížně kontrolovatelná
a udržovatelná. Dochází k zanášení a praskání
drenážních trubek, a následně k zamokřování
hospodářských pozemků. Někdy můžete obnovit funkčnost zařízení jednoduchou terénní
úpravou nebo výměnou prasklé trubky. V případě rozsáhlejších poškození se však raději obraťte
na odbornou vodohospodářskou firmu. S jejím
výběrem Vám určitě poradí na pracovištích ZVHS
nebo Správě KRNAP.
V případě nějaké závady na tocích, nádržích
nebo odvodňovacích zařízeních, kontaktujte příslušné pracoviště ZVHS v rámci oblasti povodí
Labe. Zde Vám také poradí, na kterých pozemcích se odvodňovací zařízení nacházejí.
Jiné způsoby odvodnění
Vhodným způsobem, jak můžete šetrně odvodnit podmáčené pozemky, jsou drobné povrchové
stružky. Ty nezmění zásadním způsobem vodní
režim na louce a přitom Vám umožní nadále tuto
louku zemědělsky využívat. Většinou postačí,
když ručně vytvoříte úzké povrchové kanálky
(max. šíře na rýč), které svedou povrchovou
vodu z nejvíce podmáčených míst. Důležité je,
abyste tyto stružky nevedli odnikud nikam, ale
vždy promysleli jejich napojení na potok nebo
terénní prohlubeň. Dávejte také pozor, abyste
je nevedli směrem k objektům nebo sousedovi na zahrádku. Na jaře je také potřeba, abyste
stružky „proškrábli“ a vyčistili od listí a dalších
nečistot a případně opravili místa po přejezdech
mechanizace. (Foto – stará odvodňovací stružka
krytá kameny.)
Drobné vodní toky
Součástí pozemkových bloků, na kterých hospodaříte, jsou poměrně často malé vodní toky.
Tvoří velice často životní prostředí mnoha druhů
rostlin a živočichů a jsou jakousi kostrou ekologické stability krajiny. Pokud jsou součástí pastvin, veďte ohradníky tak, aby zvířata neničila
břehové dřeviny a nerozšlapávala podmáčená
místa. Napájení řešte mobilními napáječkami
nebo šetrným odběrem vody z koryta do žlabů (např. hadicí z potoka). Při volném pohybu
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zpomalují odtok vody. Patří sem také výsadba
dřevin na březích nebo odstranění betonových
žlabů. Komplexní revitalizace může zahrnovat
i změnu směru toku, vytvoření zákrutů (meandrů) nebo odtrubnění. Tyto úpravy toků spolu se
zatravňováním pozemků a budováním drobných
vodních nádrží zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu a snižují erozi na zemědělské půdě.
Realizaci provádí ZVHS nebo Správa KRNAP.
Zdrojem finančních prostředků na revitalizace
může být opět Operační program Životní prostředí nebo Program péče o krajinu. Žadatelem
u obou programů mohou být i fyzické osoby.

LEGISLATIVA

dobytka v tocích dochází ke znečišťování vody
a poškozování koryta. Toto může mít i fatální důsledky v podobě vybřežení vody z koryta a poškození okolních pozemků, cest nebo objektů.
Správcem drobných vodních toků a nádrží ve
vlastnictví státu na území Krkonošského národního parku je Správa KRNAP. Správcem vodních
toků v lesích a mimo chráněné území jsou Lesy
ČR s.p. Na tyto instituce se obracejte při jakýchkoli problémech s vodními toky (poškození břehů, zanesené koryto, stržené mostky apod.).
Rybníky
V horských oblastech nejsou rybníky typickým
prvkem krajiny. Přesto je možné některá vhodná
místa (např. vlhká místa s jílovitým podkladem)
k vybudování menších rybníků využít. Jedná se
o vodní dílo a neobejde se to tedy bez patřičných povolení. Především musíte mít vyřízené
stavební povolení, povolení k nakládání s vodami a odborný stavební dozor. Na výstavbu
nebo opravu rybníku můžete také získat finanční dotaci, např. z Operačního programu Životní
prostředí (www.opzp.cz). Se žádostí o radu se
obraťte na Správu KRNAP nebo na Váš obecní
či městský úřad.
Revitalizace vodních toků
Jsou v současnosti oblíbeným nástrojem protipovodňových a krajinotvorných opatření. V prvé
řadě navracejí regulované vodní toky blíže k přirozenému stavu. Příkladem takových opatření jsou příčné stupně a hrázky v korytě, které
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Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní
zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Vodoprávní úřady – obecní úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, krajské úřady; MZe a MŽP
(ústřední vodoprávní úřady).
Zemědělská vodohospodářská správa
(ZVHS), Oblast povodí Labe, Hradec Králové
ZVHS – pracoviště 105 Liberec,
pracoviště 111 Trutnov
Povodí Labe, s.p. – závod Hradec
Králové, závod Jablonec nad Nisou
Správa KRNAP, Vrchlabí – ing. Pavel Petřík,
tel. 499 456 111, e-mail: ppetrik@krnap.cz
Lesy ČR, s.p. – Hradec Králové
Lesní správa Dvůr Králové n. L.
www.mze.cz – Ministerstvo zemědělství ČR
www.env.cz – Ministerstvo životního
prostředí ČR
www.szif.cz – Státní zemědělský intervenční
fond
www.opzp.cz – Operační program Životní
prostředí
Brožura Agroenvironmentální opatření ČR
2007-2013 (vydalo MŽP)
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ODPAD
Okamžikem vhození odpadu do sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) se majitelem odpadu stává obec a všechny zákonné povinnosti
přecházejí na ni. Za tuto službu občané platí
obci poplatek.
Každý podnikatel, tedy i zemědělec, je původce odpadu a musí vést odpadové hospodářství.
Vzniklý odpad zařazuje podle katalogu odpadů,
který vydává ministerstvo životního prostředí,
třídí podle druhů a vede evidenci vzniklého odpadu. Pokud nemůže odpad přednostně využít
sám, najímá si na likvidaci oprávněnou osobu –
odbornou odpadovou firmu. Pokud má podnikatel odpad podobný komunálnímu, může s obcí
uzavřít písemnou smlouvu a využívat její systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pokud podnikatel produkty vyrábí, dováží
nebo uvádí na trh, musí je doplnit o informace
o způsobu využití a o likvidaci nespotřebovaných částí (logo koše, trojúhelníky se zkratkou či
značkou materiálu obalu, písemná informace).

V PRAXI
Druhy odpadu si najdete a zařadíte podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), povedete evidenci o množství vzniklého odpadu
(každý druh má svou evidenční kartu) a jak jste
s odpadem nakládali (předání oprávněné osobě
– smlouva s odpadovou firmou). Pozor, je Vaší
povinností zkontrolovat si před podepsáním
smlouvy, že daná firma má potřebná oprávnění
k nakládání s odpady. Pokud uzavřete písemnou smlouvu s obcí, musí obsahovat i konkrétní

cenu za služby. Když produkujete více než 50 kg
nebezpečného odpadu nebo více než 50 t ostatního odpadu ročně, posíláte obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce)
každoročně do 15. 2. hlášení o druzích a množství odpadu a také o tom, komu jste je předali. Evidenci Vašeho odpadového hospodářství
může kontrolovat obec (zda neoprávněně nevyužíváte jejího systému sběru, svozu a využití odpadu, jestli máte smlouvu s odpadovou
firmou, jestli vedete odpadové hospodářství
v souladu se zákonem o odpadech), obecní úřad
obce s rozšířenou působností a Česká inspekce
životního prostředí.
Pokud si nevíte rady s vedením evidence či
zařazením odpadů podle katalogu, kontaktujte
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Přebytky hnoje
Pokud už nemůžete statkové hnojivo využít jinak (hnojení, prodej, druhotná surovina), stává
se odpadem a vztahují se na něj povinnosti ze
zákona o odpadech (včetně osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu). To
znamená, že jej předáte oprávněné osobě – odpadové firmě.
Autovraky
Autovrak můžete předat pouze osobě, která je
provozovatelem zařízení ke sběru a zpracování
autovraků (souhlas s provozem vydává krajský
úřad). Seznam těchto oprávněných osob v Královéhradeckém kraji získáte například na internetové adrese krajského úřadu www.kr-kralovehradecky.cz. Cena závisí na typu autovraku,
pohybuje se kolem 1000 Kč. Rozebíráním autovraku doma se vystavujete riziku udělení pokuty
(do výše 10 milionů Kč).
Sběrový papír, plasty, kovy, sklo
Vytříděné složky odpadu z podnikatelské činnosti (kromě nebezpečných) můžete také odevzdat
ve výkupnách, sběrnách surovin. Nezapomeňte si vždy vyžádat doklad o výkupu, kde bude
razítko firmy s názvem a IČ, druh a množství
odpadu, datum převzetí. Tímto dokladem pak
můžete kdykoli doložit, že jste odpad zlikvidovali v souladu se zákonem.
Černé skládky na pozemku
Pokud se černá skládka nachází na obecním pozemku nebo veřejném prostranství, doporučuje-
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me kontaktovat obecní úřad, případně městskou
policii. Pokud se neprokáže původce odpadu,
obvykle černou skládku uklízí na svých pozemcích obec anebo vlastník pozemku.

ODPADNÍ VODY
Rovnováha mezi organickým znečištěním a stavem našich toků i celé krajiny je velmi křehká.
Po překročení samočisticí schopnosti toku následuje rychlé odumírání mikroorganismů i větších
živočichů v důsledku nedostatku kyslíku a přetížení toku jedovatými látkami. Mezi významné zdroje znečišťujících látek přitom patří také
zemědělství.
Při vypouštění odpadních vod je proto potřeba
dodržovat určitá pravidla, která jsou zakotvena
v příslušných právních předpisech. Každý, kdo
vypouští odpadní vody do povrchových nebo
podzemních vod, je povinen mít na to povolení.
Před jeho vydáním musí úřad posoudit, jak bude
vypouštěním ovlivněno vodní prostředí.

V PRAXI
Povolení k vypouštění odpadních vod
Toto povolení vydává příslušný vodoprávní
úřad, kterým je v tomto případě obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Kromě stanoviska správce toku (Povodí Labe, a. s., Zemědělská
vodohospodářská správa, Oblastní správa toků
Lesů ČR) je na území národního parku k povolení potřeba závazné stanovisko Správy KRNAP
k vypouštění odpadních vod do toku či do vod
podzemních.
Jestliže již vlastníte povolení vydané po 1.
lednu 2002, platí toto povolení i nadále. Pokud
však bylo Vaše povolení vydáno před tímto datem, skončila jeho platnost již k 1. lednu 2008.
Stávající povolení lze prodloužit, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo
povolení uděleno. O prodloužení je nutné požádat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby,
na niž bylo toto povolení vydáno, na příslušném
vodoprávním úřadě. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních („do podmoku“) nelze prodloužit u jiných objektů, než jsou
rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci. Vypouštění odpadních vod bez povolení je
nezákonné.
Mnohdy však nebude možné současný způsob čištění a vypouštění odpadních vod dále
povolit a tento stav jednoduše zlegalizovat, ať
už z důvodu ochrany podzemních vod nebo pro
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nedostatečnou úroveň čištění odpadních vod.
Zkvalitnění čištění se tak často neobejde bez
dalších nákladů, jako je modernizace stávajícího
způsobu čištění nebo napojení na kanalizaci.
Dříve než si zažádáte o povolení, doporučujeme zajistit si všechny dostupné informace a rady
o nejlepším řešení vypouštění odpadních vod
z Vaší domácnosti – na Vašem obecním úřadě,
odboru ŽP nebo na Správě KRNAP.
Jaké údaje jsou k žádosti potřeba?
údaje o druhu zařízení, ze kterého vypouštíte (septik, septik se zemním filtrem, septik
s vegetačním filtrem, domovní čistírna odpadních vod)
mapka se zákresem umístění zařízení a přibližné trasy kanalizační přípojky
kam vypouštíte (název vodoteče, zda do zemních vrstev či do veřejné kanalizace)
počet napojených ekvivalentních obyvatel
způsob obývání stavby (rekreace nebo trvalé bydlení)
K posouzení ovlivnění toku vypouštěním odpadních vod bude většinou potřeba vypočítat
směšovací rovnici. K tomu je nutné znát kvalitu odpadních vod po vyčištění, kvalitu vody
v toku těsně nad profilem zaústění kanalizace,
objem vypouštěných odpadních vod v l/s a průtok v toku v l/s. Tyto údaje získáte na ČHMÚ nebo
od projektanta.
Individuální nakládání s odpadními vodami
Pokud není v obci kanalizace pro veřejnou potřebu zakončená nejlépe centrální čistírnou odpadních vod (ČOV), mají majitelé nemovitostí
povinnost řešit nakládání s odpadními vodami
individuálně, tedy pomocí žumpy, septiku se
zemním filtrem nebo domovní čistírny odpadních vod.
Žumpa
Žumpa je jednoduchá bezodtoká jímka. Obsah
žumpy je nutné pravidelně vyvážet ke zneškodnění do ČOV. Žumpy představují – při zahrnutí
ceny odvozu odpadních vod – nejdražší možné
řešení likvidace odpadních vod. A v řadě případů je to i nejhorší řešení ve vztahu k životnímu
prostředí.
Protože žumpa není vodní dílo a nesmí se z ní
žádné odpadní vody vypouštět, není pro žumpu
vyžadováno povolení k vypouštění odpadních
vod. Ke zřízení žumpy je však nutné stavební
povolení.

17. Jak správně likvidovat odpad
Septik
Septik je usazovací nádrž s přepadem. Ze septiku je nutné nejméně jednou za rok vyvézt kal
do ČOV. S ohledem na jeho čistící účinek (cca
pouze 30 % účinnost) je septik přijatelný jen
jako mechanický předstupeň, za nímž by měl
následovat další stupeň čištění, např. zemní filtr,
vegetační filtr či podmok.
Zemní filtr je zařízení nejčastěji založené v odizolované jámě, ve které je uložena filtrační náplň
(písek), na jejímž povrchu žijí čistící organismy.
Kořenová čistírna odpadních vod (KČOV)
Řešení nejblíže přírodním procesům a při vhodném začlenění do krajiny i nejpřirozenější. Bohužel vzhledem k značné neznalosti dotčených
úřadů je povolování a stavba kořenových čistíren dost složitá záležitost. KČOV je vlastně
umělý mokřad tvořený štěrkovým lůžkem, osázeným vlhkomilnými rostlinami (např. rákos,
chrastice aj.). KČOV je vhodná jak u domů pro
rekreační účely, tak i pro čistění vod z domů,
penzionů aj.
Domovní čistírna odpadních vod
Čištění zde zajišťují mikroorganizmy dodávané
do nádrže, kde příjdou do styku s odpadní vodou
a rozkládají nečistoty. I zde vzniká kal, který ale
není nutné odvážet na velkou čistírnu – dá se
použít dobře na pohnojení zahrady. K fungování
je potřeba elektrické energie.
Čistírna odpadních vod i septik jsou vodním dílem a k jejich zřízení potřebujete územní a stavební povolení, včetně povolení k vypouštění
odpadních vod. Územní povolení vydává obecní
stavební úřad, stavební povolení pak příslušný
vodoprávní úřad.
V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, ať už kanalizační
přípojkou nebo zaústěním septiku či domovní

čistírny, není třeba mít povolení. Vždy je ale nutný souhlas majitele kanalizace, který stanoví
podmínky k vypouštění do kanalizace (požadavky na jakost odpadních vod, výši stočného
atd.). Při vypouštění odpadních vod do kanalizace, která není určena pro veřejnou potřebu,
povinnost mít povolení zůstává.

LEGISLATIVA
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady
Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na jejím katastrálním
území, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Stavební úřady příslušných obcí
Odbory životního prostředí příslušných obcí
Povodí Labe, s.p. – závod Hradec Králové,
závod Jablonec nad Nisou
Zemědělská vodohospodářská
správa, Hradec Králové
Oblastní správa toků Lesy ČR
Správa KRNAP, Vrchlabí
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
www.kr-kralovehradecky.cz – Životní
prostředí a zemědělství – Aktuální informace
z životního prostředí a zemědělství – Odpadové hospodářství
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18. Plán péče o životní prostředí farmy
ekonomického rozvoje farmy a s tím spojené
dotace (agroturistika, produkty z farmy, využití
farmy pro vzdělávání aj.). Péče o životní prostředí farmy je tak logicky propojena s dalšími
činnostmi na farmě.
Aktivní účast Vás, zemědělců, je předpokladem pro důkladnější a dlouhodobé provádění
navržených opatření.

Plán péče o farmu slouží k nastavení takového
způsobu zemědělského hospodaření, které bude
šetrné k přírodě a krajině.
Podstatou tohoto „faremního plánování“ je
úzká spolupráce mezi zemědělcem a odborníkem – ekologem. Ekolog projde pozemky farmy
a zaznamená ekologicky významná místa (např.
druhově bohaté travní porosty, meze, zachovalé
vodní toky aj.) i místa problematická (např. plochy náchylné k erozi, zdroje znečištění, porosty
degradované nadměrnou intenzitou apod.). Pokud není stávající hospodaření příliš vhodné, navrhne zemědělci jiné způsoby péče o pozemky,
příp. k nim doporučí vhodné dotační tituly.
V některých zemích EU jsou plány péče o životní prostředí farmy povinným podkladem pro
získání agroenvironmentálních dotací. U nás
tomu tak zatím není. Přesto na vývoji faremního
plánování spolupracuje řada organizací (odborné
neziskové organizace, orgány ochrany přírody,
zemědělci, univerzity apod.) a snaží se o zavedení této metody do praxe. Proto i Vy máte nyní
příležitost lépe porozumět přírodě na své farmě,
dosáhnout příznivějšího působení na krajinu
a přinejmenším získat možnost lépe nastavit
své agroenvironmentální dotace, či dokonce
dosáhnout na zajímavé dotační tituly z resortu
životního prostředí (Operační program Životní
prostředí, Program péče o krajinu apod.).
Faremní plánování se však nemusí zabývat jen
vlivem na životní prostředí. U nás i v zahraničí
je plán péče o životní prostředí farmy často jen
jednou ze součástí komplexního individuálního
poradenství pro zemědělce, které zahrnuje např.
pomoc s legislativou a povinnými evidencemi
(evidence hnojení, havarjiní plán aj.), či plánování
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Jaké výhody Vám může tento způsob
faremního plánování přinést?
umožní individuálně nastavit podmínky hospodaření a lépe tak zohlední vlastnosti Vaší
farmy
dozvíte se něco nového o svých pozemcích –
co na nich roste a žije, která místa jsou přírodovědecky nejcennější, jak o tato místa správně
pečovat atd.
můžete se aktivně podílet na tvorbě plánu
a některé části dokonce vytváříte sám (sama)
(přestože se jedná o opatření na ochranu přírody, nejedná se o nic „shora nařízeného“ bez
možnosti změny)
A jaké přinese přírodě?
umožní zachování tradiční zemědělské krajiny, která představuje nenahraditelné prostředí
mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů
finanční prostředky jdoucí na ochranu zemědělské krajiny budou využívány účinněji a dosáhne se tak lepších výsledků

V PRAXI
Jak v současnosti postupujeme při vytváření
faremního plánu?
Po dohodě s Vámi navštíví farmu odborník na
šetrné hospodaření, případně biolog či pracovník ochrany přírody. Spolu s Vámi pozemky projde, sepíše nalezené druhy rostlin a živočichů
a zaznamená do mapy významná místa na farmě, která zaslouží zvláštní ochranu (zachovalé
louky, meze, remízky, solitérní stromy, mokřady atd.), nebo jsou naopak zdrojem problémů
(např. hnojiště, porosty ruderálních či invazních
druhů apod.).
Poté následuje jednání, během něhož nalezneme takový způsob hospodaření, který bude
výhodný pro Vás a zároveň zajistí odpovídající
péči o cenné druhy i krajinné prvky. Pro jednotlivá opatření budou zároveň doporučeny vhodné
dotační tituly. Některá opatření se přitom vážou

18. Plán péče o životní prostředí farmy
na konkrétní pozemek (zatravnění podmáčeného místa, údržba meze, výsadba stromů na břehu
potoka apod.), jiná mají charakter celofaremní
(např. časově rozdělená seč kvůli zlepšení podmínek pro motýly). Pro lepší názornost je text
návrhu vždy doplněn zákresem na podkladu
ortofotomapy.
V současnosti zpracováváme zatím pouze
„testovací“ faremní plány, které nemohou být
použity jako podklad pro žádost o dotace. Na
základě zkušeností získaných během jejich tvorby postupně vytváříme jednotnou metodiku.
V případě, že Vás toto téma zaujalo či máte přímo
zájem o zpracování plánu pro Vaši farmu, určitě
neváhejte kontaktovat Daphne ČR.
Příklady opatření navržených v rámci
modelových faremních plánů
Údržba opuštěné meze
Na hranici dvou lučních pozemků se nacházela
travnatá mez s řídkým porostem křovin, několika stromy a zarostlým kamenným snosem. Bylo
zde nalezeno několik vzácnějších druhů rostlin
typických pro zachovalé, živinami chudé louky a meze (pupava bezlodyžná, svízel severní, mateřídouška a další). Mez je významným
krajinným prvkem, jehož podoba je závislá na
pravidelném obhospodařování. Bez něj by mez
v krátkém čase zarostla křovinami a mnoho druhů rostlin i živočichů (motýli, ještěrky a další) by
nenávratně zmizelo.
Doporučili jsme proto mez pravidelně ručně
kosit (přibližně 1×za 2-3 roky), čímž se odstraní

stařina a zamezí se šíření křovin. Zároveň bude
vyčištěn a odhalen kamenný snos, který tak začne sloužit jako vhodný úkryt pro ještěrky. Pro
kompenzaci zvýšených nároků na práci bude
podána žádost o finanční podporu z programu
péče o krajinu.

Zatravnění skalního výchozu
Na jednom z polí bylo nalezeno místo, kde skalní
podklad vystupuje blízko k půdnímu povrchu.
Půda je zde velmi mělká a místy zcela chybí.
Výnosy plodin jsou zde minimální a je obtížné
toto místo orat.
Dohodli jsme se proto s farmářem, že přestane toto místo orat a ponechá jej samovolně zarůst. Nejen že tak předejde problémům
při orbě (ztráty výnosu budou zanedbatelné),
ale zároveň tím vytvoří malý ostrůvek přírody,
který ocení zejména ještěrky hledající potravu
a místo na slunění.
Změna obhospodařování vlhké louky v nivě
potoka
Mezi lesy se nacházel užší pruh vlkých luk. Problémem zde byla příliš intenzivní pastva, která
vedla k eutrofizaci a ruderalizaci porostů (šťovík,
kopřiva) a velkému rozbahnění podmáčených
ploch. Na nejvlhčích místech pak dobytek porost víc zdupal než spásl. Přitom se na těchto
podmáčených loukách vyskytovala řada obojživelníků (skokan hnědý a krátkonohý, ropucha
obecná) a rostlin typických pro podmáčené až
zrašelinělé plochy – blatouch bahenní, violka
bahenní, ostřice zobánkatá.
Proto jsme doporučili snížit intenzitu pastvy
a sekat nedopasky ruderálních druhů. V nejvlhčí
části louky jsme navrhli zavést místo pastvy seč
1-2 × ročně lehčí mechanizací. Kvůli obojživelníkům je navíc vhodné v případě strojové seče neséct porost až u země – zamezí se tak zmrzačení
a zahubení velkého počtu zvířat. Soliterní stromy
jsme doporučili zachovat a občas prořezávat –
na pastvině slouží jako stín pro dobytek i úkryt
pro ptáky při přeletech mezi lesy.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Bioinstitut, o.p.s., Olomouc
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie,
České Budějovice
www.defra.gov.uk/erdp/schemes/es/default.htm
(informace o britském systému agroenvironmentálních opatření na stránkách ministerstva zemědělství Velké Británie, v angličtině)
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19. Začínáme s agroturistikou

Agroturistika je pro zemědělce velmi vhodnou
možností, jak šikovně napojit své hospodářství
na stále rostoucí sektor cestovního ruchu. Tímto
skloubením rozšiřuje zemědělec svůj podnikatelský záběr o zajímavé služby, které v principu
jiné subjekty nemohou nabídnout. Navíc ani velmi malé farmy nejsou v této oblasti nijak znevýhodněny před velkými podniky.
Agroturistika je poslední dobou stále vyhledávanější formou dovolené, a to z několika důvodů – nabízí totiž rekreantům příjemné prostředí,
rodinné zázemí, individuální přístup a možnost
poznat zblízka venkovský život. Základem
agroturistiky je vždy nabídka ubytování a stravování na farmě doplněná o další služby, jako
například půjčovna kol či lodí, projížďky na koni,
možnost účastnit se některých zemědělských
činností apod.
Jací hosté na venkov přijíždějí?
Agroturistiku mají v oblibě zahraniční hosté, a to
především ze západní Evropy, které láká zachovalá příroda a krajina, klid a malebnost českého
venkova. Totéž však začíná na českém venkově
vyhledávat stále více Čechů, hlavně obyvatel
větších měst pocházejících ze střední vrstvy.
Škála rekreantů zahrnuje všechny věkové kategorie a lidi mnoha různých zájmů. Převažují
rodiny s dětmi.
Co může farma rekreantům nabídnout?
Během pobytu na farmě umožněte hostům seznámit se s každodenními činnostmi. Nabídněte
jim Vaše domácí produkty jako je mléko, tvaroh,
sýry, vejce nebo čerstvá zelenina či ovoce, které
k pobytu na venkově neoddělitelně patří. Najdou
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se i hosté, kteří ocení možnost zapojit se přímo
do zemědělských prací na farmě. V okolí farmy
pak upozorněte na možnosti výletů na zajímavá
místa, koupání nebo sběr lesních plodů a hub.
Velkým lákadlem mohou být i projížďky na koni
či rybaření.
Pro agroturistiku platí, že sezóna není jen
v létě – můžete nabízet rekreantům možnost
příjezdů také v zimě (vánoční a silvestrovské
pobyty), na podzim (houbaření, barevná příroda apod.). Turistickou sezónu lze prodloužit
snížením cen za ubytování mimo klasickou letní sezónu.
Mějte na vědomí, že hosté od takovéto dovolené očekávají především podmínky pro aktivní
trávení volného času a možnost vidět zblízka
tradiční zemědělské činnosti. Nečekají luxusní
servis.

V PRAXI
Ujasněte si, zda budete k podnikání využívat
stávající nemovitosti (musí splňovat podmínky
staveb veřejného ubytování, hygienické limity, požární limity, soulad s územním plánem
apod.), nebo zda budete stavět novou budovu.
Podmínky konzultujte s obecním a stavebním
úřadem. Kromě bydlení v malém rodinném
penzionu můžete zajistit i pobyt v chatkách
či ve vlastních stanech a karavanech. Požadavky na sjednocení kvality ubytování řeší
tzv. Standardy Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR, viz www.mmr.cz – sekce Cestovní
ruch – Informace pro zákazníky). Ubytovací
zařízení splňující jejich požadavky obdrží certifikát. Certifikaci kvality ubytovacího zařízení
nenařizuje žádný zákon, hosté však takové
ubytování upřednostňují. Pro MMR ji zajišťuje
Svaz venkovské turistiky. Zájem může zvýšit
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i Ekologická certifikace ECEAT (Evropského
centra pro eko agro turistiku) jako speciální
mezinárodní označení ekologicky šetrných
služeb.
Určete si, které zákazníky byste chtěli oslovit
(např. rodiny s dětmi, hosté zaměření na zdravý životní styl, na přírodu, jezdectví, rybáři,
cyklisté, senioři apod.). Podle toho budete
volit vhodnou propagaci a cenovou nabídku.
Každá skupina má jiné požadavky na ubytování, aktivity i bezpečnost (děti), proto si vše
dobře rozvrhněte.
Vytvořte si podnikatelský plán, kde si stanovíte, jak farma vypadá, co může nabídnout,
jaké je její okolí, možnosti vyžití apod. Dobré
je udělat si představu o nabídce služeb v okolí
a zaměřit se především na služby, které zde
dosud chybí či mají nevyhovující kapacitu.
Nezapomeňte si také Vaše podnikatelské aktivity pojistit. Existuje například pojištění pro
úrazy turistů, přičemž pojistnou částku můžete zahrnout do ceny služeb.
Pro získání živnostenského oprávnění kontaktujte živnostenský úřad.
Informujte se, zda má obec vyhlášku o místních poplatcích (poplatek za rekreační pobyt,
poplatek z ubytovací kapacity).
Hledejte možnosti financování záměru. Nejdůležitějšími zdroji budou zejména Program
rozvoje venkova (III.1.3. Podpora cestovního ruchu), regionální operační program ROP
NUTS II Severovýchod, případně programy
místních akčních skupin (viz příslušné kapitoly
v tomto Rádci).
Pamatujte, že manžel/ka nemůže být Vaším
zaměstnancem.
Jak svoji farmu propagovat?
Vždy je dobré kombinovat více cest propagace.
Kontaktujte nejbližší informační střediska (obecní a městská, regionální), cestovní agentury či
různé specializované organizace z oboru cestovního ruchu (Svaz podnikatelů ve venkovské
turistice a agroturistice ČR, Česká centrála cestovního ruchu, Evropské centrum pro eko agro
turistiku). Výborným prostředkem jsou internetové stránky a výroba pohlednic s Vaším okolím.

LEGISLATIVA
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
(sestavování smlouvy o ubytování,
odpovědnost za škody hostům při ztrátě,
umožňuje do ceny zahrnout kauci za zničení
pokoje)

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
(rozdělení živností, co je potřeba k oprávnění,
provozování živností, kdy je potřeba odborná
způsobilost)
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území ČR
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Stavební úřady příslušných obcí
Obecní živnostenské úřady příslušných obcí
www.venkovskaturistika.cz
venkov.czechtourism.cz
www.eceat.cz
www.eurogites.com
www.prazdninynavenkove.cz
www.nafarmu.cz
www.cot.cz
www.rosacb.cz – Praktický rádce
Agroturistika
Stříbrná M. (2005): Venkovská turistika
a agroturistika, ProfiPress s.r.o., Praha
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20. Vstup do ekologického zemědělství
pro chov hospodářských zvířat, pokud již nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro
pěstování rostlin – podmínkou pro podání
žádosti je ukončené přechodné období na
pozemcích ekofarmy (minimálně pro pastviny
nebo výběhy určené pro chov těchto zvířat),
pro chov včel – včelař nemusí (ale samozřejmě může) být podnikatel, nemusí podnikat na
ekofarmě, ale stanoviště včelstev, jakož i další
péči o včelstva a včelařskou činnost musí podřídit zákonu o ekologickém zemědělství.

Ekologické zemědělství (EZ) je specifický způsob
šetrného hospodaření, v němž je zcela vyloučeno používání umělých hnojiv, chemických postřiků, hormonů a dalších cizorodých látek. Jedná se
o hospodaření postavené na tradičních zemědělských postupech, které bere ohled na přirozené
koloběhy živin v krajině. Jeho prioritou je vysoká
kvalita, nikoli objem produkce. Ekologický zemědělec tak vyrábí hodnotné a zdravé potraviny, které jsou označované jako bioprodukty či
biopotraviny. Tyto výrobky jsou certifikovány
a označeny chráněnou známkou BIO.
Ekologické zemědělství se rozvíjí již několik
desetiletí a roku 1991 se stalo součástí zemědělské politiky Evropské unie. V České republice je
příslušná legislativa závazná od vstupu do EU.

V PRAXI
Každý nový podnikatel v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický
včelař) musí nejprve podat žádost o registraci na
ministerstvu zemědělství (MZe).
Žádost o registraci
Žádost pro ekologické zemědělství na ekofarmě
se podává na ministerstvu zemědělství, výhradně na předtištěném formuláři, a to ve dvou vyhotoveních. Existují čtyři typy žádosti:
pro pěstování rostlin, pokud plánujete rostlinnou produkci bez chovu hospodářských
zvířat,
pro pěstování rostlin i chov hospodářských
zvířat, pokud chcete provozovat klasickou
uzavřenou ekofarmu,
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Na žádost je třeba nalepit kolek (pouze na jednu
z žádostí) ve výši 1000,- Kč při první registraci,
nebo 500,- Kč při zvyšování výměry. Pokud výměru snižujete, je tato žádost bez kolku.
Žádost musí být úplná a musí obsahovat předepsané náležitosti dané zákonem o ekologickém zemědělství a jeho vyhláškou, jinak MZe
žadateli žádost vrátí k doplnění s výzvou, aby
vady žádosti do 60 dnů odstranil. Pokud tak
žadatel neučiní, MZe správní řízení registrace
v EZ zastaví.
Chcete-li žádat o registraci pro více ekofarem,
musíte předložit žádost pro každou ekofarmu
samostatně.
K vypracování žádosti je možné požádat o pomoc odborné poradce, nicméně žádost je poměrně jednoduchá a lze ji zvládnout vlastními
silami.
Vstupní kontrola
Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření
kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní
kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení. Nejdříve tedy kontaktujte kontrolní organizaci, kterou si vyberete (v ČR působí tři – KEZ, ABCERT
a Biokont CZ) a u které se přihlásíte ke kontrole
a certifikaci, a uzavřete s ní smlouvu o kontrole.
Kontrolní organizace provede vstupní kontrolu
a poté vystaví příslušné potvrzení pro ministerstvo. Veškeré náklady hradíte Vy.
Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli a zboží nepřebaluje, se nemusí
od roku 2006 registrovat. Po podání žádosti
o registraci vystaví MZe rozhodnutí o registraci
pro ekologické zemědělství. V případě nových
ekologických zemědělců vystaví MZe nejdříve
informaci o zahájení přechodného období.
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zemědělců nebo Asociace soukromých zemědělců. Dotace na ekologické zemědělství jsou
součástí agroenvironmentálních opatření v Programu rozvoje venkova na období 2007–2013
(viz kap. Agroenvironmentální opatření).

Přechodné období
Přechodné období je dvouleté (u sadů a vinic
tříleté) a začíná dnem doručení žádosti MZe.
V tomto období je zemědělec povinen dodržovat podmínky zákona o EZ, ale produkty prozatím nejsou považovány za ekologické. Teprve
po uplynutí tohoto přechodného období vydá
MZe rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství. V případě zvýšení výměry začíná
přechodné období na nových pozemcích dnem
doručení oznámení.
Ekologické hospodaření
Zaregistrováním k ekologickému zemědělství
se zemědělec dobrovolně zavazuje dodržovat
zákon o EZ a jeho vyhlášku. Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává MZe, které
pověřilo organizace KEZ, ABCERT a Biokont CZ
pravidelnými kontrolami dodržování podmínek
zákona přímo na ekofarmách. Kontroly (min.
1 × ročně) jsou většinou ohlášené, v některých
případech může být provedena i namátková
kontrola.
Výkon kontroly a osvědčování v ekologickém
zemědělství je prováděn za úplatu. Při převodu
nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato
nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na
ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový
žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1 000,- Kč.
Veškeré změny (zařazení nového druhu zvířat
do EZ, vyřazení stávajícího druhu, změna výměry pozemků) se hlásí na formulářích kontrolní
organizaci, se kterou máte uzavřenou smlouvu.
Podání oznámení o změně je zdarma.

Integrované zemědělství
Jinou možností těch zemědělců, kteří nechtějí
nebo nemohou hospodařit v souladu s požadavky EZ a chtějí se chovat k přírodě šetrně, je
integrované zemědělství. Je to v podstatě přechod mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím (jde o sady, vinice a zeleninu). Hlavní
důraz se klade na integrovanou ochranu rostlin (biologická a mechanická prevence výskytu
škůdců a chorob).

LEGISLATIVA
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007,
o ekologické produkci a označování
ekologických produktů
Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o ekologickém
zemědělství

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
Kontrola ekologického zemědělství o.p.s.
ABCERT GmbH
Biokont CZ
Spolek poradců v ekologickém
zemědělství EPOS
PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
Program rozvoje venkova na období 2007-2013 – na stránkách www.mze.cz, www.szif.cz
www.agronavigator.cz/ekozem/

Jaké jsou možnosti propagace a finanční
podpory?
Podporu a propagaci EZ a jeho produktů zajišťuje například PRO-Bio – Svaz ekologických
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21. Prodej ze dvora, místní produkty
váděcí vyhláška, která bude upřesňovat podrobnější pravidla pro přímý prodej malých množství
a také to, co se rozumí malým množstvím.

V PRAXI

Prodej ze dvora, tj. přímý prodej zemědělských
produktů na farmě, je způsob, jak nabídnout své
produkty zákazníkům, pokud chybí možnost
distribuce produktů do obchodní sítě nebo není
taková možnost výhodná. Tento způsob prodeje se u nás teprve rozvíjí, a to poměrně pomalu.
Potíže působí přísné hygienické, potravinářské,
ale i živnostenské předpisy a také skutečnost,
že u nás zatím nejsou zákazníci navyklí na takový prodej.
Přímý prodej malých množství živočišných
produktů řeší veterinární zákon. Letos vešla
v platnost novela tohoto zákona, která rozšiřuje
a usnadňuje prodej zemědělských produktů „ze
dvora“. Do konce roku by měla být schválena pro-
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Co můžete ze dvora prodávat
Zemědělec může v malých množstvích prodávat:
živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu
nebo čerstvé maso pocházející z těchto zvířat
– max. 10 kusů drůbeže nebo králíků týdně
nebalená čerstvá vejce – max. 60 vajec týdně
med pocházející z vlastního chovu včel – max.
2 tuny včelích produktů ročně
živé ryby a jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu ve svém hospodářství
s yrové, mlékárensky neošetřené mléko
a syrovou smetanu (v místě výroby), pouze
však se souhlasem krajské veterinární správy.
K prodeji mléka se vztahuje povinnost zajistit laboratorní vyšetření při podání žádosti
o souhlas s přímým prodejem, později se musí
nechat mléko vyšetřit nejméně jednou za půl
roku. Tímto způsobem lze prodat zhruba takové množství mléka, které odpovídá denní
spotřebě mléka v domácnosti spotřebitele.
zvěřinu, pokud je zároveň uživatel honitby
nebo oprávněný účastník lovu.
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hygienický, protože se mléko dávkuje čerpadlem, a nedochází tak k zanášení nečistot do
nádrže, která se k čerpadlu připojí. Velikost nádrže je libovolná. Zabudovává se do zdi domu,
přičemž se ale nejedná o stavební úpravu, a tudíž není třeba stavební povolení. Každopádně je
ale nutné mít povolení Státní veterinární správy
k přímému prodeji.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat pro
další informace DAPHNE ČR nebo Zdeňku Flouskovou z MAS „Přiďte pobejt!“.

Prasata nelze přímo prodávat „ze dvora“. Je však
možné udělat domácí porážku, kdy zákazník
přijede přímo na farmu, vychutná si atmosféru
tradiční zabijačky, lze také uspořádat oslavy,
hostiny atd.
Ovce a kozy je možné prodávat živé k domácí
porážce, a to přemístěním do tzv. „dočasného
hospodářství“. To je hospodářství, na které byla
ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí
porážky a do 7 dnů poražena. Chovatel, který
prodává kozu nebo ovci na domácí porážku, vyplní a na Českomoravská společnost chovatelů
(ČMSCH) zašle formulář „Hlášení o přemístění na
dočasné hospodářství“. Na formuláři se o nově
vznikajícím (dočasném) hospodářství vyplňují
jen základní informace, jako je jméno, adresa
kupujícího a místo kde bude zvíře umístěno –
kupující je chovateli povinen tyto údaje sdělit.
Takto lze prodat (přemístit) až 5 zvířat.
Příklad
Automat na mléko (podobně jako jsou automaty na kávu apod.) je ideálním způsobem prodeje mléka ze dvora. Jednou z výhod takového
automatu je, že k prodeji není zapotřebí osobní přítomnost prodejce. Obsluha spočívá pouze v pravidelném doplňování mléka a výběru
mincí (obvykle jednou denně). Mléko je přitom
zákazníkům k dispozici 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Tento způsob prodeje je navíc velmi

Další možnosti prodeje
V případě blízkosti většího města je dobré kombinovat přímý prodej s prodejem na místní tržnici. Zákazníci se tak mohou s Vašimi produkty seznámit a vytvoří se okruh pravidelných
odběratelů.
Odbyt produktů je také možné zajistit napojením na výkupny, odbytová družstva, specializované výrobny a prodejny, případně propojením
s agroturistikou.
V poslední době se různé organizace zabývají podporou života na venkově a k tomu patří
mimo jiné snaha o vytvoření ochranných známek na tradiční a regionální produkci. Na území
turistického regionu Krkonoš se značením místních výrobků zabývá MAS Krkonoše, u které je
možné požádat o udělení značky „Krkonoše
– originální produkt“. Tato značka garantuje
zákazníkovi, že výrobky pocházejí z Krkonoš.
Místní původ však není jedinou podmínkou pro
udělení značky. Značené výrobky musí přispívat
k dobrému jménu regionu, proto musí být také:
dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, jedinečné ve vztahu ke Krkonoším – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.
U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto
kritérií certifikační komise MAS Krkonoše, která
značku uděluje řemeslným výrobkům a zemědělským a přírodním produktům.
„Biojatka“ ve Vrchlabí V únoru 2008 získala jatka ve Vrchlabí certifikát k porážení zvířat z ekologického zemědělství. Poráží skot, ovce i prasata;
s bio-masem však neobchodují – odbyt si tedy
musíte zajistit sami. Po dohodě je možno dovézt
zvířata prakticky kterýkoliv den v týdnu.
Propagace produktů a výrobků
S rozvojem internetu se otevřely nové možnosti
propagace. Servery Biospotrebitel.cz a Mie.cz
poskytují adresář, kam je možno se zaregistrovat,
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a návštěvníci stránek se tak dozví, odkud jste
a jaké produkty prodáváte. Server Biospotrebitel.
cz je určen především členským farmám svazu
ekologických zemědělců PRO-Bio.
Další možností prodeje a propagace výrobků jsou různé trhy, místní slavnosti, jarmarky,
poutě aj.
Pokud se s Vašimi produkty napojíte na odbytová družstva, poskytnou Vám jistotu lepšího
a pravidelného odbytu, vyšších cen, a díky své
velikosti, i lepší vyjednávací pozici s odběrateli
prostřednictvím sítě vlastních prodejen.
Možnosti finanční podpory
Podporu v oblasti výroby a přímého prodeje zemědělských produktů poskytuje Program rozvoje venkova, podopatření I.1.3. Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům. Podopatření je zaměřeno na zlepšení zpracování
a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů)
a zvýšení konkurenceschopnosti.
Podporu lze poskytnout na:
stavební a technologické investice vedoucí
ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných
manipulačních ploch
investice ke zlepšování a monitorování kvality
zemědělských a potravinářských produktů
investice spojené s vývojem a aplikací nových
zemědělských a potravinářských produktů,
postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
nákup zařízení přímo souvisejících s finální
úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů (baličky, štítovačky aj.)
Další možností je podání projektu k občanským
sdružením MAS (více viz kap. MASky – partneři
v území). Informace poskytuje SZIF, který také
žádosti o podporu administruje.
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Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích
Zákon č. 332/2008 Sb., veterinární zákon
Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení veterinárního zákona
(nová vyhláška je v procesu schvalování)
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem
(novela – vyhláška č. 199/2007)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004, o hygieně potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004, stanovující zvláštní hygienická
pravidla pro potraviny živočišného původu

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Krajská veterinární správa, Hradec Králové
PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
Českomoravská společnost chovatelů,
Hradišťsko
Státní zemědělský intervenční fond,
Hradec Králové
Městská jatka Vrchlabí, s.r.o.
MAS Krkonoše
www.domaci-vyrobky.cz (místní regionální
značka Krkonoše)
www.maspridtepobejt.cz
produkty.natura2000.cz
www.biospotrebitel.cz – stránky
o biovýrobcích, adresář prodejců ze dvora
www.mie.cz – adresář prodejců ze dvora

22. Včelaření pro radost a užitek

22. Včelaření pro radost a užitek
K pořízení vybavení je vhodné využít grantové
projekty, které jsou určeny pro evidované včelaře. Nákup včelího materiálu je doporučován pouze od registrovaného chovatele a s ohledem na
varroázu se v žádném případě nesmí osazovat
neznámé náhodné roje! Nejmodernější a nejrozšířenější metodou je nástavkové včelaření, které
umožňuje snadnou manipulaci s úly a snadný
přístup ke včelám shora.

Včela medonosná (Apis mellifera) je jeden z nejpilnějších domestikovaných tvorů světa. Hlavní
význam chovu včel je opylování zemědělských
plodin a zisk včelích produktů, které zahrnují
vše od medu, přes vosk až po propolis a mateří kašičku.
Veškeré včelařské aktivity v České republice
zastřešuje Český svaz včelařů (ČSV), který sdružuje a hájí zájmy 50 000 včelařů. V roce 1991
vznikla pod hlavičkou ČSV Sekce komerčních
včelařů s vlastními stanovami, která sdružuje
200 členů. Tato sekce je určena pro profesionální včelaře, pro které včelaření není už jen koníčkem, ale významným či dokonce jediným zdrojem příjmů. Malá část včelařů (zhruba 2 %) není
zapojena do svazu, jedná se ale o výjimky.

V PRAXI
Jak se stát včelařem
Základním předpokladem je mít velké odhodlání
a trpělivost. Včelaření není koníček na rok, často
se předává z generace na generaci. Jde o časově
a finančně náročnou činnost.
Ideální je proto nalézt pro první včelařské
kroky zkušeného včelaře, který se nováčkovi
stane rádcem. Prvním krokem k organizovanému včelaření je vyplnění přihlášky ČSV, která
je na internetu či u místní základní organizace.
Každý člen měsíčně dostává časopis Včelařství,
každá základní organizace má učitele včelařství,
který zdarma předává praktické znalosti. Další
možností vzdělávání jsou odborné kurzy ČSV.
Vzdělávací centrum v Nasavrkách nabízí dokonce dvouleté studium v oboru včelařství.

Marketing a prodej ze dvora
Jednoduchým způsobem, jak nabízet včelí produkty zákazníkům, je prodej ze dvora. Musí však
splňovat stanovená pravidla a předpisy. Například pro svazové označení medu Český med
platí norma jakosti, která zahrnuje informace
typu všeobecná nařízení; technické požadavky;
zkoušení medu; balení; skladování; doba použitelnosti. Další předpisy viz Legislativa.
Rozsah nezdaněného prodeje ze dvora je limitován výše zmíněnými předpisy, 40 včelstvy
na včelaře, produkcí do 2 tun medu ročně a výdělkem do 20 000 Kč. Při překročení jednoho
z limitů prodej podlehne standardnímu zdanění dle zákonů. Dotazy lze řešit přes právní
poradnu ČSV.
K balení medu je doporučena svazová sklenice
FACETA 720 ml se včelkou a na sklenici se lepí
vlastní etiketa se správnými údaji (viz výše). Na
podporu prodeje je dnes velmi výhodné vytvořit si vlastní logo, vizitky či jednoduché webové
stránky a prodejní místo označit cedulí. Zákazník
se naučí využívat k objednávkám medu a dalších
produktů elektronickou poštu, telefon, popřípadě se rád zastaví u včelaře na kus řeči.
Dalšími možnostmi, jak podpořit prodej, jsou
akce pro veřejnost typu Medobraní či Medový
den dětí, což může nalákat spousty zákazníků různých věkových kategorií. Dobrou reklamu umí udělat také místní média jako noviny či
rozhlas, které rády zveřejní informace o stavu
přezimovaných včelstev nebo program chystaných akcí. V tomto ohledu záleží jen na důvtipu
a přístupu včelaře.
Regionální odlišnosti Krkonoš
Krkonoše jsou svou pozicí, nadmořskou výškou
a klimatem pro včelařství méně vhodné, přesto
je zde silná včelařská komunita. Výhodou výše
položených stanovišť je menší postižení virovými onemocněními, také varroázou jsou místní
včelstva postihnuta méně. Včelstva chovaná
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v horské oblasti také častěji produkují žádaný
tmavý „lesní“ med.
Možnosti podpory
Každoročně je poskytována státní podpora na
zazimování včelstev (180 Kč na každé včelstvo)
– dotační program 1.D.a. Podpora včelařství. Žádost je možno získat např. na webových stránkách ČSV, vyplnit a předat základní organizaci
ČSV, které jste členem. Letos byl příjem žádostí
ukončen k 15. srpnu.
V roce 2008 došlo k hromadnému úhynu včelstev nakažených varroázou (nemoc způsobuje
roztoč Varroa destructor). Proto bylo během roku
vypsán další dotační program 1.D.d. zaměřený
na obnovu uhynulých včelstev – dotace činila
až 500 Kč na obnovené včelstvo. Příjem žádostí
o podporu byl ukončen k 15. září.
Další možností podpory jsou státní a krajské
dotace a jiné formy finančních příspěvků. Příkladem jsou tzv. grantové projekty, ze kterých lze
čerpat s minimálním vstupem (5 %) a které vyhlašují některé krajské úřady od roku 2006.
Je možné se také přihlísit s projektem do místní MAS (viz téma MASky – partneři v území).
Možnosti podpory včelařství jsou shrnuty
také na stránkách ČSV – www.vcelarstvi.cz.

LEGISLATIVA
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích
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Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví
požadavky pro přírodní sladidla, med,
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu
označování potravin a tabákových výrobků,
o přípustné odchylce od údajů o množství
výrobku označeného symbolem „e“
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich
uvádění na trh (změna 285/2007 Sb.)
ČSN 57 0190: Metody zkoušení včelího
medu
ČSN ISO 7218: Mikrobiologie potravin
a krmiv; Harmonizované metody zkoušení
medu Evropské komise pro med, 2002.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Český svaz včelařů (ČSV)
Sekce komerčních včelařů při ČSV, o.s.
Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s.
Střední odborné učiliště – Včelařské
vzdělávací centrum, Nasavrky
Výzkumný ústav včelařský, Libčice nad
Vltavou
Moderní včelař, České Budějovice
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
Státní veterinární správa ČR, Praha
Časopis Včelařství
www.medkaliste.com

23. Chřástal polní a zemědělství

23. Chřástal polní a zemědělství
zaslouží naši pozornost. U nás je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny. Je zařazen mezi
zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii
silně ohrožené druhy

V PRAXI

Chřástal polní (Crex crex) je nenápadný pták velikosti malé koroptve, žlutohnědé barvy, s temnějšími skvrnami a pruhy. Samec i samice jsou zbarveni téměř stejně, mláďata jsou černá. Vyhledává
extenzivně obhospodařované louky s mokřinami nebo dlouhodobě nekosené louky, kde nalézá
klid v době zemědělských prací. Můžeme ho ale
občas zastihnout i na poli. Živí se drobným hmyzem (brouci, sarančata), některými měkkýši, občas nepohrdne ani rostlinami. Chřástal nejraději
běhá po zemi a potřebuje aspoň 20 cm vysoký
porost na ochranu před predátory.
Samice hnízdí často i dvakrát ročně. Samci
lákají samice hlasitým voláním, kterým také obhajují teritoria. Po snesení vajíček jde sameček
hledat novou družku, někdy až stovky kilometrů
daleko. Hnízdo leží vždy na zemi v trávě. Vajíčka
kladou od poloviny května do poloviny července. Počet vajec v hnízdě kolísá mezi 7–13. Mláďata se osamostatňují za 12 až 20 dnů.
Dříve byl chřástal hojný skoro v celé Evropě.
Dnes je v západní a střední Evropě vzácný. Jeho
vymizení způsobily změny v obhospodařování
luk v 70.–90. letech. Hlavními důvody jsou intenzivní hospodaření, mechanizace při kosení
luk, uspíšení seče v průběhu roku a odvodňování
podmáčených luk.
Kritické období bylo na konci 80. let, kdy početnost u nás byla 200–400 párů. Na začátku 90.
let vznikaly neobhospodařované plochy vhodné
k hnízdění. Stavy se začaly zvyšovat a odhad pro
období 2001–2003 činí 1 500–1 700 párů. V Krkonoších počty kolísají od 70 až do 120 párů.
Chřástal polní spolu s orlem mořským patří
mezi jediné celosvětově ohrožené druhy, které
se vyskytují na našem území. Tím si rozhodně

Životním prostředím chřástala polního jsou především vlhké louky. Za účelem podpory hospodaření s ohledem na chřástala existuje dotační titul Ptačí lokality na travních porostech
– chřástal polní v rámci Agroenvironmentálních
opatření 2007-2013 (viz kap. Agroenvironmentální opatření). Podporované hospodaření je navrženo tak, aby se zlepšily hnízdní příležitosti
a zabránilo se ničení vajíček, úhynu mláďat i dospělých. Výše plateb je 183 EUR/ha každoročně
po dobu 5 let. Platby, které pokrývají ekonomickou újmu způsobenou podmínkami opatření,
vyplácí SZIF v českých korunách.
Podmínky dotace aneb co musím udělat
pro záchranu chřástala
Nebudu aplikovat hnojiva.
Hnojení má vliv na druhovou skladbu travních
porostů. Přirozená louka představuje životní prostor pro mnoho drobných živočichů.
Hnojením nezměněný travní porost poskytuje
chřástalovi dobré podmínky pro život jak rostlinnou skladbou, tak potravní nabídkou.
Travní porost poseču minimálně jednou ročně.
První seč s odklizením hmoty provedu nejdříve 15. 8. a nejpozději 30. 9. Po provedení první
seče je možné travní porosty přepást.
Načasování seče je velmi důležité kvůli hnízdění. Hnízdo leží vždy na zemi v trávě a během seče je vystaveno velkému riziku. Samice
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kladou vejce od poloviny května do poloviny července. Až po měsíci od vylíhnutí jsou
mláďata schopna letu (hnízdo však opouštějí
velmi brzy). Pokud seč proběhne po 15. 8.,
nedojde ke zničení snůšek, protože všechna
mláďata už budou vylíhlá a mohou při seči
utéct do neposečených míst.
Seč budu provádět od středu ke krajům nebo
od jedné strany pozemku ke druhé (viz obr.).
Způsob seče je důležitý pro přežití mláďat
i dospělých jedinců. Chřástali totiž neradi vzlétají, navíc v srpnu přepeřují a nejsou schopni
letu. Při seči prchá chřástal do neposečené trávy, kde hledá bezpečí. Proto je důležité sekat
od středu ke krajům nebo od jedné strany na
druhou. Nejhorší je seč do středu, kam jsou
chřástali nahnáni a pobiti. Při plošné seči je
vhodné nechat místa s výskytem chřástalů co
nejdéle neposečená. Zde mohou v klidu přepeřit a v případě mláďat dospět do vzletného
věku.
Seč nebudu provádět více než dvěma žacími
stroji najednou.
Tato podmínka opět souvisí s únikem chřástalů před sečí. Kvůli hluku z více stran chřástal
ztrácí orientaci a možnost úniku do nesečené
části louky. Ve stresu pak uniká do špatných
směrů a hyne stejně jako při kosení od krajů
do středu.
Nebudu provádět mulčování, obnovu, přísev,
válení a smykování travních porostů bez povolení OOP.
Při těchto agrotechnických postupech může
docházet k ničení hnízd, úhynu mláďat i dospělých ptáků. Z těchto důvodů je třeba žádat
o povolení OOP, který zváží rizika a následné
možnosti hospodaření.
Na pozemku nebudu pást do 15. 8. Je ale možné travní porosty přepást po provedení první
seče.
Pro chřástala je nezbytná dostatečná výška
travního porostu. Na pastvinách dochází k jeho
zdusání a chřástalové odtud mizí. Dobytek se
navíc rád shromažďuje na vlhkých částech
pastviny, které skýtají chřástalům nejvhod-
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nější prostředí. Tato místa jsou pak rozdupána.
Řešením je zamezení přístupu dobytka k prameništím oplocením části pastvin.
Dotace na další ohrožené druhy ptáků
v zemědělské krajině
Nejen chřástal polní je obyvatelem vlhkých luk,
které využívá k hnízdění a shánění potravy. Patří
sem například i čejka chocholatá a bekasina otavní, jejichž stavy rapidně klesají. Tyto druhy žijí
na vlhkých loukách s nízkou vegetací a patří do
skupiny známé jako bahňáci. Na jejich podporu
v naší krajině vznikl v rámci AEO titul Ptačí lokality na travních porostech – bahňáci. Titul je podobný chřástalímu a výše plateb je 202 EUR/ha
(viz kap. Agroenvironmentální opatření).
Kde lze získat více informací a kde se
podávají žádosti
Vymezení chřástalích luk provádí odborní pracovníci Správy KRNAP, kteří také nadstavbový dotační titul zanáší do vrstvy Enviro v LPIS.
Současné vymezení vrstvy vychází z několikaletého mapování výskytu chřástala polního na
krkonošských loukách od roku 1997. Může se
stát, že vzhledem k nezávaznosti tohoto titulu
ve „starých“ AEO do něj byly zahrnuty i lokality, kde se chřástal vyskytoval jen příležitostně.
Máte-li tedy pochybnosti o výskytu chřástala
na Vaší louce, můžete se u příslušného pracovníka Správy NP informovat o podrobnostech
a rozumném řešení pro přežití chřástala v celé
lokalitě. Další postup je stejný jako u ostatních
AEO titulů.

LEGISLATIVA
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 Sb., prováděcí
k předchozímu – Příloha II.

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Česká společnost ornitologická
Bürger P., Pykal J. a Hora J. (2001): Chřástal
polní – Pomozme mu přežít. Česká
společnost ornitologická.
Černá M., Fišer B., Potočiarová E.
a Vejvodová A. (2007):
Agroenvironmentální opatření České
republiky 2007-2013, MŽP.
Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. (2006):
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice, Aventinum, Praha.

24. Alternativní zdroje energie – využití biomasy

24. Alternativní zdroje energie – využití biomasy
Částečně je tím možné řešit i diverzifikaci zemědělské výroby. Výroba energie z biomasy se
děje buď přímým spalováním suché hmoty nebo
spalováním paliv získaných druhotnou úpravou
biomasy (získávají se tak paliva tekutá a plynná,
jako například olej, líh a bioplyn). Obdobně lze
využít i dřevní odpad v lesnictví a organické
zbytky ze zemědělství – přebytečný hnůj, trávu, kukuřičné stonky atd. Pro energetické účely
lze v některých oblastech pěstovat i tzv. rychle
rostoucí dřeviny a „klasické“ plodiny – řepku na
výrobu bionafty a obiloviny na biolíh.

Energie získaná z biomasy je nejdostupnějším
obnovitelným (tzv. alternativním) zdrojem energie v České republice hned po energii slunečního
záření. Zemědělsky nevyužitá či nevyužitelná
půda a zemědělské přebytky se tak mohou stát
zdrojem obnovitelné energie, a to díky pěstování
energetických plodin a jejich využití pro výrobu
tepla a elektrické energie.

V PRAXI
Jako zdroj organické hmoty pro přímé spalování
se pěstují energetické byliny/plodiny a rychle
rostoucí dřeviny. Jejich dřevnatá hmota se většinou upravuje na tzv. biopaliva – brikety, pelety,
štěpku a podobně. Ve větších kotlích je možné
i přímé spalování bez úprav – např. balíků slámy,
dřeva, obilí.
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Energetické plodiny a byliny
Při úvahách o použití těchto plodin na území
KRNAP je nutno vzít v úvahu méně příznivé
klimatické a většinou i půdní podmínky oblasti.
Tyto plodiny jsou vzhledem ke své vysoké produkci biomasy náročnější na obsah živin v půdě
a často tedy potřebují hnojení.
MZe sestavilo seznam bylin pěstovaných pro
energetické využití, v provozu se zatím ověřila
jen malá část. U některých druhů je zapotřebí
přesně dodržovat doporučené pěstební postupy,
aby se zabránilo jejich případnému zplaňování.
Z pěstování by se kvůli svému invaznímu potenciálu měli vyloučit zejména druhy vytrvalé,
které se snadno vegetativně šíří (např. křídlatky, šťovíky apod.), a relativně časně kvetoucí
jednoletky.
Na území NP platí navíc zákaz rozšiřování
geograficky nepůvodních druhů, proto záměr
pěstování nových druhů plodin či dřevin vždy
konzultujte s odborným pracovníkem Správy
KRNAP. Na území národního parku je pěstování
takových rostlin zakázáno, na území ochranného
pásmo vázáno na souhlas Správy KRNAP.
Rychle rostoucí dřeviny (RRD)
Pěstování těchto dřevin je vhodné především na
svažitých a příliš rozsáhlých plochách orné půdy
či na zamokřených pozemcích. Plantáže RRD lze
založit i na travních porostech – v tom případě
byste měli upřednostnit pozemky s kulturními,
obnovovanými porosty. Dopady založení kultury
těchto dřevin na pozemcích s travinnými porosty
jsou většinou obdobné jako v případě řádného
zalesnění – mohou představovat ohrožení některých zákonem chráněných zájmů, popř. vést
k zániku významných společenstev.
Na území NP se mohou používat pouze domácí dřeviny, nejlépe ty, které odpovídají zvolenému stanovišti. V úvahu připadají zejména: bříza
bělokorá, vrba jíva, topol osika, jasan ztepilý,
líska obecná.
Dřevinou, která se často objevuje v nabídce
RRD, na kterou se poskytují státní dotace, je
tzv. japonský topol. Topol obecně patří k rodům, u nichž dochází ke spontánnímu mezidruhovému křížení. Vysázení těchto topolů na
území KRNAP a jeho ochranného pásma proto
představuje riziko genetické koroze zdejšího
genofondu křížením s domácím topolem osikou.
Nedá se vyloučit ani jejich samovolné šíření do
území NP generativní i vegetativní cestou (viz
také kap. Státní správa v KRNAP).
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Kultura rychle rostoucích dřevin se v praxi může
stát spíše předstupněm lesa, než aby byla jednou navrácena do režimu zemědělské půdy.
Takovýto návrat je finančně náročný zejména
vzhledem k nutnosti vytrhávat pařízky a provést
následnou rekultivaci. Rychle rostoucí dřeviny
jsou pionýrskými dřevinami, lze je následně podsázet jedlí a cennými listnáči a plochu převést
do kultury les.
Bioplyn
Zdrojem organické hmoty pro výrobu bioplynu
jsou buď organické zbytky nebo záměrně pěstovaná biomasa. Příkladem prvního typu mohou
být odpady ze zemědělské výroby (hnůj, zbytky
krmiv, kukuřičná a řepková sláma, přebytky trávy
aj.), lesní odpady, odpady z potravinářské výroby či biologický komunální odpad především
z čistíren odpadních vod. Záměrně jsou pro výrobu bioplynu pěstovány bioenergetické byliny,
krmná řepa, kukuřice apod. Bioplyn vzniká při
rozkladu organické hmoty působením bakterií
bez přístupu kyslíku (anaerobně). Zbytky hmoty
z rozkladného procesu (tzv. digestát, který je již
bez zápachu) jsou vysoce hodnotným hnojivem
nebo kompostem.
Možnosti podpory
Pěstování energetických plodin
Národní dotace MZe – Podpora pěstování energetických plodin (nazývaná též uhlíkový kredit) – v letošním roce činila zhruba 31,5 EUR/ha.
Vyplácení této podpory v dalších letech bude
záležet na stavu rozpočtu.
Program rozvoje venkova – opatření I.1.1.3.
Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro
energetické využití (topoly, vrby, lísky aj.)

Zpracování energetických plodin a biomasy
Program rozvoje venkova – opatření:
– I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
– I.1.2.2 Technické vybavení provozoven –
pro podnikatele v lesnictví
– III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
– III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
Operační program Životní prostředí – opatření 3.1. Výstavba a rekonstrukce zařízení využívajících OZE pro výrobu tepla, elektřiny
a kogeneraci – žádat mohou např. obce, svazky obcí, občanská sdružení aj. (pro které se
mohou zemědělci stát dodavateli například
slámy, peletek aj.)

24. Alternativní zdroje energie – využití biomasy
Operační prgram Podnikání a inovace – Osa
3, program EKO-ENERGIE (výstavba zařízení na výrobu tepelné a energetické energie
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie,
výstavba zařízení na výrobu briket a pelet).
Tento program je určen nezemědělským
podnikatelům.
Národní dotace SFŽP – podporuje mj. i kotle
na biomasu pro byty a rodinné domy fyzických osob. Žádost se podává až po výměně
stávajícího kotle za kotel na biomasu.

LEGISLATIVA
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002, o hygienických pravidlech
týkajících se vedlejších živočišných
produktů
Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy
a pěstování energetických dřevin
Směrnice Ministerstva životního prostředí
č. 13/2006 o poskytování finančních
prostředků ze SFŽP ČR
Přílohy II „Směrnice Ministerstva životního
prostředí o poskytování finančních
prostředků ze SFŽP ČR“ na opatření
v rámci Státního programu na podporu

úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie platné pro rok 2008
Směrnici MŽP č. 5/2008. – k OP ŽP

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Výzkumný ústav lesního hospodaření
– www.vulhm.cz – Projekty – Expertní
a poradenská činnost pro vlastníky
lesů v zajišťování speciálních výsadeb
rychlerostoucích dřevin (2000–2010)
Výzkumný ústav okrasného
zahradnictví – informační středisko
obnovitelných zdrojů energie
www.vukoz.cz/vuoz/biomass.nsf/pages/
a.html
Středisko pro efektivní využívání energie
SEVEn, o.p.s.
SFŽP – poradenství ohledně národních
programů pod SFŽP
Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Energy Centre České Budějovice
www.alternativni-zdroje.cz/vyroba-energie-biomasa.htm
www.calla.ecn.cz/atlas/detail.php?kat=
2&id=1161 – atlas zařízení využívajících
alternativní zdroje energie
www.biom.cz
www.tzb-info.cz
www.edotace.cz
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25. Státní správa v Krkonošském národním parku
nebo z důvodů zdravotních. Takové kácení
musíte ohlásit 15 dní před zamýšleným kácením OOP, který může kácení omezit nebo
pozastavit.
pokud kácené dřeviny svým stavem bezprostředně ohrožují život nebo zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Takové kácení
musíte oznámit 15 dnů po jeho provedení
opět OOP.
je-li daný strom ve vlastnictví fyzické osoby,
která pozemek se stromem zároveň užívá,
a obvod stromu ve výšce 1,3 m nad zemí je
menší než 80 cm, popř. plocha keřů nepřevyšuje 40 m2.
Šetrné hospodaření v krajině Krkonoš s sebou
mnohdy přináší i postupy, kde je třeba vyjádření
orgánu ochrany přírody (dále jen OOP), kterým
je na území národního parku (včetně ochranného pásma) Správa KRNAP, Odbor státní správy.
Sem se můžete obrátit pro radu nebo povolení,
jak postupovat, chcete-li na svém pozemku pokácet vzrostlý strom, začít pěstovat rychle rostoucí dřeviny, pálit rostlinné zbytky, či zasahovat
do významných krajinných prvků.

V PRAXI
Kácení dřevin mimo les
Za termínem „dřeviny mimo les“ se skrývají
stromy a keře, které rostou jednotlivě, příp. ve
skupinách ve volné krajině nebo na nelesních
pozemcích (tzn. na loukách, polích, ostatních
plochách, stavebních parcelách) – viz kap. Stromy a keře v zemědělské krajině. Nezáleží na
tom, zda strom pochází z náletu nebo zda byl na
místo vysazen úmyslně – ke kácení mimolesní
zeleně je nutné získat povolení téměř vždy (výjimky viz dále).
Dřevina je majetkem toho, komu patří pozemek, na kterém roste. Majitel se také musí
o strom starat a chránit ho před poškozením
a ničením. O povolení ke kácení dřevin může
zažádat pouze vlastník nebo nájemce pozemku, příp. jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka.
Jsou však případy, kdy povolení ke kácení
dřevin nepotřebujete, a to:
pokud se chystáte kácet dřeviny z tzv. pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostů nebo
při provádění výchovné probírky porostů)
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Orgánem ochrany přírody, který povolení ke
kácení dřevin vydává, je na území národního
parku Správa KRNAP, na území jeho ochranného pásma příslušný obecní úřad.
Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o zamýšleném či provedeném kácení musí
obsahovat tyto informace: jméno a adresu žadatele, jeho datum narození nebo IČ, doložení
vlastnického nebo nájemního vztahu, souhlas
vlastníka, označení pozemku, na kterém se dřeviny nacházejí, specifikaci dřevin (druh, počet,
velikost plochy keřů), situační nákres, obvod
kmene ve výšce 1,3 m nad zemí a zdůvodnění žádosti.
Zásahy do krajinných prvků
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou míněny části krajiny, které utvářejí její typický vzhled
a přispívají k udržení její stability. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou VKP všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera
a údolní nivy. OOP může tento výčet dále rozšířit
a svým rozhodnutím registrovat jako VKP i jinou
významnou část krajiny.
Z režimu významných krajinných prvků je vyňato území národního parku, VKP se tedy podle
zákona vyskytují pouze v jeho ochranném pásmu. Na území NP podléhají tyto části přírody
ochranným podmínkám národního parku.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ke každému zásahu, který by mohl způsobit jejich zničení nebo ohrožení či oslabení
jejich ekologicko-stabilizační funkce, je třeba
závazné stanovisko OOP. Za takové zásahy se
přitom považuje umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování

25. Státní správa v Krkonošském národním parku
ohňů jsou ohně při táboření, pálení klestu, pálení
sena, odpadů ze zahrádky, listí apod.
Na území národního parku je zakázáno rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená OOP. Na
území ochranného pásma je rozdělávání ohňů
vázáno na souhlas OOP. Výjimku ze zákazu pálit
ohně na území národního parku vydává v případech, kdy veřejný zájem na pálení ohně výrazně
převyšuje zájem ochrany přírody, vláda ČR.

LEGISLATIVA

pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba
nerostů apod.
Pokud budete tedy zasahovat do VKP – např.
vyřezávat břehové porosty u řeky, potoků, kolem rybníku (i kdyby byly tvořeny dřevinami,
k jejichž kácení není třeba povolení), měnit kulturu pozemku apod., požádejte OOP o vydání
závazného stanoviska k tomuto zásahu.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (§ 7, 8, a 9)
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí
zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 8)

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
Správa KRNAP, Vrchlabí – Hana Slavíčková,
tel.: 499 456 515, hslavickova@krnap.cz
Formulář žádosti lze získat na www.krnap.cz
Místně příslušné obecné úřady (povolování
kácení v ochranném pásmu)

Geograficky nepůvodní druhy
Geograficky nepůvodní druhy jsou takové, které
nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu. Za nepůvodní jsou považovány i druhy, které se v určitých biotopech vyskytují pouze
díky činnosti člověka. Nejznámějším příkladem
geograficky nepůvodních druhů jsou tzv. invazní
druhy, které se velmi rychle šíří po krajině a způsobují ochuzování biologické rozmanitosti nebo
úplnou přeměnu jednotlivých společenstev. Patří mezi ně např. bolševník velkolepý, křídlatka
japonská, netýkavka žlaznatá, z živočichů norek
americký, psík mývalovitý a další. Mezi geograficky nepůvodní patří i mnohé druhy, které jsou
využívány jako rostliny produkující biomasu pro
energetické účely.
Pokud hodláte pěstovat geograficky nepůvodní rostliny na území národního parku, popř.
jeho ochranného pásma, je vhodné se předem
informovat, zda je to možné a za jakých podmínek. Na území národního parku je pěstování
takových rostlin zakázáno, na území ochranného pásma vázáno na souhlas OOP (Správa KRNAP). Výjimku ze zákazu pěstování geograficky nepůvodních rostlin na území KRNAP udělí
pouze vláda ČR.
Pálení ohně
Rozděláváním ohně se rozumí příprava i zapálení volně na zemi hořícího ohně, nebo ohně na
ohništích apod. Nejčastější případy rozdělávání

57

Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších

26. MASky – partneři v území
dobudování jejího zázemí, které bude sloužit
místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci
s MASkou získá obec finance na opravu kapličky, místní spolek peníze na pořádání festivalu,
občan na vydání pamětí svého dědečka…Úspěšnost MASky stojí na nápadech a spolupráci lidí,
kteří se v ní scházejí.

Není třeba pochybovat o tom, že síly samotného
zemědělce na řadu problémů a otázek nestačí.
Je proto dobré se včas rozhlédnout, kde by bylo
možné získat rady, případně pomoc s nejobtížnějšími úkoly. Kromě odborných poradenských
institucí se v poslední době objevuje celá řada
nestátních (neziskových) organizací, sdružujících
lidi, kteří se dobrovolně scházejí pravě s cílem
vypořádat se s nějakým problémem, či změnit
dění věcí, s nimiž nejsou spokojeni.
Mezi významné partnery, kteří pečují o konkrétní území a jsou schopni pro něj získat i finance z evropských zdrojů, patří především
MASky. Názvem místní akční skupina (MAS)
deklarují tato občanská sdružení (příp. s.r.o.)
to, že se pro financování rozvoje svého území
rozhodly využít především evropský dotační
program LEADER. Jejich běžná činnost je však
stejná jako u jakékoliv jiné neziskové organizace:
v duchu společné myšlenky se setkávají občané,
zástupci obcí i podnikatelé, místní spolky i další
neziskové organizace, pracují podle stanov, mají
své volené orgány atd.
MASky mají možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj oblasti. Jejich prostřednictvím se daří
podpořit především projekty, zaměřené na společenský život a jedinečnost území.

V PRAXI
MAS, které uspěly v programu LEADER, přerozdělují každoročně finance z EU projektům,
a to podle přesně stanovených pravidel tohoto
programu. MAS ročně rozděluje až 10 milionů
korun: za finance od MASky tedy nepostavíte agrofarmu, ale získáte například peníze na

58

Jak si podat projekt
O finanční podporu mohou žádat podnikatelé
(zemědělci), obce i neziskové organizace, jejichž plány odpovídají cílům rozvojové strategie
území (SPL) MAS.
Projekty se podávají na základě vyhlášení
veřejné výzvy (vyhlašuje se 1 až 3 × ročně),
ve které MAS vymezí tématické okruhy, které
se v dané výzvě budou podporovat. Vymezení témat se děje pomocí tzv. fischí (informačních listů). Zájemce o dotaci nemusí být členem
MAS, ale jeho sídlo či činnost musí být vázána
na území MAS.
Zveřejnění výzvy trvá 30 dnů. Během této
doby jsou projekty přijímány v kanceláři MAS.
Po ukončení výzvy proběhne kompletní administrativní kontrola podaných projektů, jejich
ohodnocení a schválení ze strany MAS. Schválené projekty jsou zaregistrovány na SZIF.
Celou proceduru je možné konzultovat v kanceláři MAS, jejíž pracovníci Vám mohou zároveň
i pomoci se zpracováním projektu.
Kromě toho mohou MASky – jako jiná občanská sdružení – čerpat finance i z obecních,
krajských, národních i nadnárodních dotačních
programů.

26. MASky – partneři v území
MAS Krkonoše) a podpory a rozvoje agroturistiky (garant MAS „Přiďte pobejt!“).

MASky na území Krkonoš
MAS „Přiďte pobejt!“ je občanské sdružení, které působí na Jilemnicku od roku 2004. Činnost
této MAS (příprava nezbytných strategických
dokumentů v pracovních skupinách, pořádání
Dne Země a poradenství v Zelené energii) se
završila na jaře roku 2008: MAS „Přiďte pobejt!“
byla vybrána jako jedna ze 48 úspěšných MASek
v ČR k financování v rámci Programu rozvoje
venkova, (Osa IV – LEADER), a získala dotace
na podporu rozvoje Jilemnicka po dobu 6 let ve
výši minimálně 80 milionů Kč.
V následujících pěti letech budou získané finance rozdělovány podle přesně stanovených
pravidel úspěšným žadatelům – nositelům projektů, a to především v těchto tématických okruzích: Zemědělství, Drobní podnikatelé, Náš tradiční venkov, Spolkový život a Šetrný cestovní
ruch.
V roce 2008 byla vyhlášena první výzva, ve
které bylo podpořeno celkem 11 projektů. K zemědělství se vztahoval pouze jediný projekt
řešící modernizaci teletníku. Úspěšně prošel
výběrovým řízením a podporu obdržel.
MAS Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 s cílem všestranně podporovat rozvoj regionu Krkonoše a krkonošského
podhůří, původně pod názvem „Sdružení pro
krkonošské produkty“. V roku 2006 byl změněn
název na MAS Krkonoše. Důvodem bylo jasné
odlišení činnosti MAS od projektu značení místních produktů, tedy udělování značky „KRKONOŠE – originální produkt“ výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše (viz také kap.
Prodej ze dvora, místní produkty).
Obě MAS usilují o vzájemnou spolupráci a poradenství v oblasti místních produktů (garant

Co je LEADER
V dnešní Evropské unii tvoří venkovské oblasti
90 % území a žije v nich 60 % obyvatel. Každá
venkovská oblast se potýká s vlastními problémy, jejichž řešení je často nutné hledat právě
opět v místním prostředí.
Díky těmto myšlenkám se na scéně Evropské
unie postupně objevily iniciativy LEADER I, LEADER II a poté LEADER+, tj. programy, díky nimž
mohly venkovské oblasti od roku 1991 plánovat
a řídit vlastní rozvoj a maximálně přitom využít lidského, přírodního i kulturního bohatství
svého území. Období 2008–2013 je posledním
obdobím, kdy je možné získat evropské peníze
na rozvoj území z tohoto dotačního programu
(PRV, 4. osa). Více www.leaderplus.cz

ÚŘADY A ZDROJE INFORMACÍ
MAS „Přiďte pobejt!“, o.s., sídlo: Jilemnice
Členské obce: Benecko, Bukovina u Čisté,
Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní
Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí
v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská
Martinice v Krkonoších, Mříčná, Olešnice,
Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá,
Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice,
Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou,
Vítkovice, Vysoké nad Jizerou
MAS Krkonoše, o.s., sídlo: Vrchlabí
Členské obce: Bernartice, Černý Důl, Dolní
Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní
Lánov, Horní Kalná, Horní Maršov, Hostinné,
Janské Lázně, Klášterská Lhota, Královec,
Kunčice nad Labem, Lampertice, Lánov,
Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou,
Prosečné, Rudník, Strážné, Svoboda
nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Trutnov,
Vrchlabí, Zlatá Olešnice, Žacléř
Regionální centrum PRO-Bio Krkonoše
a Podkrkonoší, o.s., Horní Branná (nabízí
vzdělávání veřejnosti v programech EU,
přípravu a psaní projektů, poradenství
v ekologickém zemědělství)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
Hradec Králové
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27. Otázky přemýšlivého občana

1. Mám představu, jak by měla naše obec vypadat?
2. Máme strategii rozvoje obce, program rozvoje obce či jiný
dokument, kterým se řídí rozhodování o rozvoji obce?
3. Jaký máme rozpočet obce a jak je s ním nakládáno?
4. Máme územní plán? Jakou hraje roli při rozhodování?
5. Jsou informace o dění v obci dostupné tak, abych se vždy
dozvěděl/a o tom, co probíhá? Znám své povinnosti
a práva jak do dění zasáhnout a účastnit se?
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Kontakty ůřadů a organizací

Kontakty ůřadů a organizací
ABCERT GmbH
Lidická 40, 602 00 Brno
Tel.: 545 215 899
E-mail: info@abcert.cz
www.abcert.cz
Agentura ochrany a přírody a krajiny,
Středisko Hradec Králové
Pražská 155, 500 04 Hradec Králové
Tel.: 495 823 247
E-mail: hradec_kralove@nature.cz,
www.hradeckralove.nature.cz
Agentura ochrany a přírody a krajiny,
Středisko Liberec
U Jezu 10, 460 01 Liberec
Tel.: 482 428 977
E-mail: liberec@nature.cz,
www.liberec.nature.cz
Biokont CZ
Měříčkova 34, 621 00 Brno
Tel.: 547 225 565
E-mail: info@biokont.cz
www.biokont.cz
Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s.
ČSA 184, 435 11 Lom
Tel.: 476 744 793
E-mail: farma@vcely.cz
www.apiscech.cz
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 773 405
Havárie: 731 405 205 (trvalá dosažitelnost),
731 405 201 (oddělení ochrany vod),
E-mail: public@hk.czip.cz
makovsky@hk.cizp.cz
www.cizp.cz
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Tel.: 485 340 801
Havárie: 723 083 437
E-mail: public@lb.czip.cz,
gruberjosef@lb.cizp.cz
www.cizp.cz

Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
Tel.: 274 866 700
E-mail: cso@birdlife.cz
www.birdlife.cz
Východočeská pobočka ČSO při
Východočeském muzeu (VČP ČSO)
Zámek 2, 530 02 Pardubice
E-mail: vcpcso@centrum.cz
www.vcpcso.cz
Českomoravská společnost chovatelů
Hradišťko pod Medníkem 123
252 09 Hradišťko
Tel.: 257 740 491
E-mail: cmsch@cmsch.cz
www.cmsch.cz
Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8, 115 24 Praha 1
Tel.: 224 934 082
E-mail: info@vcelarstvi.cz
www.vcelarstvi.cz
Sekce komerčních včelařů při ČSV
E-mail: ftexl@volny.cz
www.vcely.eu
Farma Hucul (ekologický kompost,
regionální značka Krkonoše)
Janova Hora 92
512 38 Vítkovice v Krkonoších
Tel: 481 582 819
E-mail: farma@hucul.cz
www.hucul.cz
Jiřiště Lubomír (autor kapitol 11, 12, 14 a 15)
E-mail: lubos.novysvet@seznam.cz
Kompostárna Nová Paka (Odpady Nová Paka)
Přibyslavská 124, Nová Paka
Tel.: 493 723 095
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ),
o.p.s.
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 249
E-mail: kez@kez.cz
www.kez.cz
Krajská hygienická stanice Hradec Králové
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Tel.: 495 058 502
E-mail: khshk@khshk.cz
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Krajská veterinární správa pro
Královehradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Tel.: 495 279 059
E-mail: kvsh@svscr.cz
www.svscr.cz
Krajský úřad Královehradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz,
www.kr-kralovehradecky.cz
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Husova 213, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499456704
E-mail: muzeum@krnap.cz,
muzeum.krnap.cz/klaster.php
Lesní správa Dvůr Králové n.L.
ul. 28. října 787, 544 01 Dvůr K.n.L.
Tel.: 499 320 532
E-mail: ls172@lesycr.cz
www.lesycr.cz
Lesy ČR s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 6
Tel: 495 860 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz
www.lesycr.cz
MAS „Přiďte pobejt!“ o.s.
Sídlo: Roztocká 500, 514 01 Jilemnice
Kancelář: Budova pošty v Jilemnici (3. patro)
ul. Geologa Pošepného 380
514 01 Jilemnice
Manažerka: Věra Nosková
Tel: 605 557 126
E-mail: Vera.Noskova@seznam.cz
www.maspridtepobejt.cz
MAS Krkonoše, o.s.
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Manažerka: Eva Říhová
Tel.: 731 159 600
E-mail: rihova@mas-krkonose.cz
www.mas-krkonose.cz
Městský úřad Harrachov, Stavební úřad
Centrum 150, 512 46 Harrachov
Tel.: 481 540 460
E-mail: stavebni@harrachov.cz
www.harrachov.cz
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Městský úřad Hostinné, Stavební úřad
Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Tel.: 499 441 173
E-mail: maskova@muhostinne.cz
www.hostinne.info
Městský úřad Janské Lázně, Stavební úřad
nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
Tel.: 499 875 101
E-mail: stavebni@janske-lazne.cz
www.janske-lazne.cz
Městský úřad Jilemnice
Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
Odbor územního plánování a stavebního
řádu
Tel: 481 565 140
E-mail: mecir@mesto.jilemnice.cz
www.mestojilemnice.cz
Odbor životního prostředí
Tel.: 481 565 311
E-mail: dolezalova@mesto.jilemnice.cz
www.mestojilemnice.cz
Městský úřad Jilemnice, Živnostenský odbor
Kostelní 228, 514 01 Jilemnice
Tel: 481 565 312
E-mail: mladek@mesto.jilemnice.cz
www.mestojilemnice.cz
Městský úřad Pec pod Sněžkou, Stavební
úřad
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou
Tel.: 499 736 249
E-mail: stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz
www.pecpodsnezkou.cz
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Stavební úřad
Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 549 314
E-mail: stavebni@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz
Městský úřad Svoboda nad Úpou, Stavební
úřad
nám. Svornosti 74
542 24 Svoboda nad Úpou
Tel.: 499 871 105, 499 871 145
E-mail: susvoboda@volny.cz
marian.bachor@musvoboda.cz
www.musvoboda.cz

Úřady
Městský úřad Špindlerův Mlýn
Odbor výstavby
Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 250
E-mail: vales@spindlmu.org
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz
Městský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
www.trutnov.cz
Odbor výstavby
Tel.: 499 803 365
E-mail: doubravova@trutnov.cz
Obecní živnostenský úřad
Tel.: 499 803 380
E-mail: kopecky@trutnov.cz
Odbor životního prostředí
Tel.: 499 803 374, 499 803 255
E-mail: divis@trutnov.cz
brazdova@trutnov.cz
Městský úřad Vrchlabí,
Zámek 1, 543 41 Vrchlabí
Stavební úřad
Tel: 499 405 323
E-mail: vondruskova@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz
Obecní živnostenský úřad
Tel.: 499 405 713
E-mail: zivnostensky@muvrchlabi.cz
klapkova@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz
Odbor regionálního rozvoje a životního
prostředí
Tel.: 499 405 704
E-mail: pauckovamilena@muvrchlabi.cz
posta@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz
Městská jatka Vrchlabí, s.r.o.
Lánovská 565, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 422 135
E-mail: jatka@jatkavrchlabi.cz
www.jatkavrchlabi.cz
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 221 811 111
E-mail: info@mze.cz
www.mze.cz
Odbor přímých plateb
221 812 496 (ing. Zdeněk Trnka)
Odbor environmentální politiky
a obnovitelných zdrojů energie
221 812 165 (ing. Jiří Trnka)

Moderní včelař – Pracovní společnost
nástavkových včelarů CZ
Staroměstská 6a, 370 04 České Budějovice
www.n-vcelari.cz
Časopis Moderní včelař
www.modernivcelar.cz
Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad
Horní Maršov, 542 26 Horní Maršov
Tel.: 499 874 156, 499 874 132
E-mail: stavebni@hornimarsov.cz
www.hornimarsov.cz
Obecní úřad Rudník, Stavební úřad
Rudník 51, 543 72 Rudník
Tel.: 499 440 035
E-mail: stavebni@rudnik.cz
www.rudnik.cz
Okresní agrární komora Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 811 862, mob. 605 504 148 (Ing.
Marcela Beranová)
E-mail: oak-trutnov@volny.cz
Okresní hygienická stanice Trutnov
Úpická 117, 541 17 Trutnov
Tel.: 499 840 028
E-mail: dolejsi@ohstu.cz
Povodí Labe, s.p., Závod Hradec Králové
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111
E-mail: labe-z1@pla.cz
www.pla.cz
Povodí Labe, Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
Tel.: 483 366 311
E-mail: labe-z3@pla.cz
www.pla.cz
Pozemkový úřad Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 811 036
E-mail: pu_trutnov@mze.cz
Pozemkový úřad Semily
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: 481 655 721
E-mail: pu_semily@mze.cz
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PRO-Bio Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, P.O. BOX 116
787 01 Šumperk
Tel.: 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

Střední odborné učiliště
Včelařské vzdělávací centrum
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
Tel.: 469 677 128
E-mail: info@souvnasavrky.cz
www.souvnasavrky.cz

Regionální centrum PRO-Bio Krkonoše
a Podkrkonoší o.s.
Horní Branná 117, 512 36 Horní Branná
Tel.: 605 168 608 (Ing. Bc. Hana Řehořková)
www.pro-biokrkonose.eu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Odbor krmiv
Konečná 1390, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 421
E-mail: zdenek.magda@ukzuz.cz

Spolek poradců v ekologickém zemědělství
EPOS
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.: 549 213 563
E-mail: epos@eposcr.cz
www.eposcr.cz

Ústřední pozemkový úřad
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 281 212 307
www.upu.cz

Správa KRNAP
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
E-mail: podatelna@krnap.cz
www.krnap.cz
Státní fond životního prostředí
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: 267 994 300
bezplatná telefonní poradna 800 260 500
www.sfzp.cz
Státní fond životního prostředí, Krajské
pracoviště Královéhradecký kraj
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Drahomír Rychecký – tel.: 495 426 361
E-mail: drahomir.rychecky@sfzp.cz
Robert Müller – tel.: 495 426 360
E-mail: robert.muller@sfzp.cz
Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, 120 00 Praha 2
Tel.: 227 010 154
E-mail: kom@svscr.cz
www.svscr.cz
Státní zemědělský intervenční fond SZIF
Regionální odbor Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové
Tel: 222 871 871 (centrála Praha)
495 070 300 (Hradec Králové)
www.szif.cz
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Útulek pro poraněná divoká zvířata
ve Vrchlabí
Vedoucí: Ondřejka Bachtíková
během dne na tel. 499 456 769
mob. 737 890 559 nebo 737 707 906
www.krnap.cz – Útulek
Výzkumný ústav včelařský
Dol, 252 66 Libčice nad Vltavou
Tel.: 220 940 480, 220 941 259
E-mail: beedol@beedol.cz
www.beedol.cz
Zemědělská agentura MZe Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 813 036, 499 813 041, 499 813 038
E-mail: za_trutnov@mze.cz
Zemědělská agentura MZe Semily
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: 481 655 711, 481 655 712, 481 655 713
E-mail: za_semily@mze.cz
Zemědělská vodohospodářská správa,
Oblast povodí Labe
Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
Tel. 495 220 435
E-mail: havel@zvhs.cz
pracoviště 105 Liberec
nám. Dr. Edvarda Beneše 24, 460 01 Liberec
Tel. 482 739 717
E-mail: liberec@zvhs.cz
pracoviště 111 Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 817 311
E-mail: trutnov@zvhs.cz
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Seznam použitých zkratek
AEO – agroenvironmentální opatření
AOPK – Agentura ochrany přírody
a krajiny
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka
C-C – cross-compliance
ČHMÚ – Český hydrometeorologický
ústav
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
ČMSCH – Českomoravská společnost
chovatelů
ČOV – čistírna odpadních vod
ČPI – Česká plemenářská inspekce
ČSN – Česká státní norma
ČSV – Český svaz včelařů
ČZPI – Státní zemědělská a potravinářská
inspekce
DJ – dobytčí jednotka
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova (European Agricultural
Fund for Rural Develepment)
ECEAT – Evropské centrum pro eko agro
turistiku
EIA – hodnocení vlivu na životní prostředí
(Environmental impact assessment)
EPOS – Spolek poradců v ekologickém
zemědělství
EU – Evropská unie
EZ – ekologické zemědělství
GAEC – dobré zemědělské
a environmentální podmínky (Good
Agricultural and Environmental
Conditions)
HRDP – Horizontální plán rozvoje
venkova ČR (Horizontal Rural
Development Plan)
CHKO – chráněná krajinná oblast
KEZ – Kontrola ekologického zemědělství
KIS HK – Krajské informační středisko
Královéhradeckého kraje
KRNAP – Krkonošský národní park

LFA – méně příznivé oblasti a oblasti
s ekologickým omezením (Less
favoured areas)
LPIS – systém pro vedení a aktualizaci
evidence půdy dle uživatelských vztahů
(Land Parcel Identification System)
MAS – místní akční skupina
MěÚ – městský úřad
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MZe – Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NP – národní park
OOP – orgán ochrany přírody
OPŽP – Operační program Životní prostředí
OÚ – obecní úřad
PF ČR – Pozemkový fond ČR
PPK – Program péče o krajinu
PRV – Program rozvoje venkova
PÚ – pozemkový úřad
SAPS – jednotná dotace na plochu
zemědělské půdy (Single Area Payment
Scheme)
SPL – strategický plán LEADER
SRS – Státní rostlinolékařská správa
SVS – Státní veterinární správa
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
TTP – trvalý travní porost
ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky
a informací (bývalý ÚZPI)
ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
VDJ – velká dobytčí jednotka
VÚZT – Výzkumný ústav zemědělských
technologií
ZA – zemědělská agentura
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská
správa
ŽP – životní prostředí
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