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Tyto mapy hrozeb a doporučených adaptací na změnu klimatu v zemědělství byly zpracovány na 
základě odborných veřejně dostupných informací a diskuse s místními lidmi z dotčených katastrálních 
území. 

Mapy jsou výstupem z workshopů tzv. kolaborativních partnerství, kterých se účastnili zástupci obce, 
místní zemědělci, myslivci, vlastníci půdy, zástupci územně blízkých orgánů ochrany přírody a 
zemědělci se zkušenostmi s adaptačními opatřeními. V průběhu navazujících setkání byly diskutovány 
územní podklady popisující ohrožení území a návrhy jejich řešení. Diskuse potvrdily vnímání 
problémů místními obyvateli a potřebu přijmout adaptační opatření.  

Konkrétní opatření navrhovaná na setkáních byla zapracována do předkládaných map. Podrobnosti 
opatření včetně náročnosti realizace a dotačních možností jsou uvedeny v tabulkách pod mapami. Na 
základě první mapy se již některá opatření v krajině realizovala. Tyto příklady mohou sloužit jako 
inspirace pro řešení problémů ohrožujících zemědělskou krajinu a kvalitu života v obcích.  

Podrobnější informace o průběhu workshopů a o tom, jak taková setkání uspořádat a podpořit tak 
realizaci adaptačních opatření vyjdou v připravované metodice Jak na spolupráci pro udržitelný 
rozvoj krajiny. 
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Č.  Typ opatření Pozn.  Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti stav k prosinci 2021 další záměr 

1 Alej – višně  podél silnice z 
jihu 

obec 1 Jihomoravský kraj, Program 
péče o krajinu, Podpora 
přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní 
prostředí, Operační 
program Životního 
prostředí, Sázíme 
budoucnost, Nadace ČEZ, 
Jarní výzva: Škoda stromky 

Realizováno na podzim 
roku 2020. 

Dosadby. Možné druhy: 
třešně nebo višně. 

2 Alej – 
mandloně  

podél silnice z 
východu 

obec 1 Jihomoravský kraj, Program 
péče o krajinu, Podpora 
přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní 
prostředí, Operační 
program Životního 
prostředí, Sázíme 
budoucnost, Nadace ČEZ, 
Jarní výzva: Škoda stromky 

Realizováno na podzim 
roku 2020. Jednostranná 
výsadba 24 mandloní s 
obcí a dobrovolníky. 
Dotace Program péče o 
krajinu). V péči obce. 
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Č.  Typ opatření Pozn.  Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti stav k prosinci 2021 další záměr 

3 Alej - 
mandloně 

podél cesty na 
sever 

obec 1 Jihomoravský kraj, Program 
péče o krajinu, Podpora 
přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní 
prostředí, Operační 
program Životního 
prostředí, Sázíme 
budoucnost, Nadace ČEZ, 
Jarní výzva: Škoda stromky 

Realizováno na podzim 
roku 2020. Jednostranná 
výsadba 78 stromů 
(javory a duby) s obcí a 
dobrovolníky. Dotace 
Program péče o krajinu. 
V péči obce. Při výsadbě 
nesouhlas ze strany 
vlastníka sousedících 
pozemků, výsledek: 6 
stromů bylo přesazeno a 
obec vybudovala sjezdy z 
příjezdové cesty na 
vinice. 

kompletní 

4 Komunikace 6 
m v polích 

plán 2021 
obnova mokřadů: 
zatím neřešíme  

obec - x beze změny bude se řešit komplexně v 
oblasti, kde je nyní 
iniciována JPÚ. Možnost 
cestu obnovit a doprovodit 
dřevinami měkkého luhu. 

5 Polní cesta k 
nádrži - pro 
dřeviny 

lze po uvážení ZD 
doprovodit i 
biopásem, 2 
parcely. Potok. 
Cca 8,5 m šířka. 
Další přidružené 
parcely! 

obec 1 Jihomoravský kraj, Program 
péče o krajinu, Podpora 
přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní 
prostředí, Operační 
program Životního 
prostředí, Sázíme 
budoucnost, Nadace ČEZ, 
Jarní výzva: Škoda stromky 

V listopadu 2021 
obnovena polní cesta s 
doprovodnou výsadbou 
28 stromů (ovocné a 
lípy). Bez veřejné dotace. 
Podpořeno prostředky 
Větvení z.s. Bez biopásů 
na vedlejších DPB (obavy 
ze sankcí). 

dosadba na jaře 2022. 
Zažádáno o značku zákaz 
vjezdu, v jednání i závora, 
aby se zamezilo pojezdu 
přes pole a znečišťování 
odpadem. 
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Č.  Typ opatření Pozn.  Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti stav k prosinci 2021 další záměr 

Biopás – AEKO (nyní v 
přípravě nová schémata od 
r. 2023) 

6 Kanál přes 
obec 
(bezejmenný 
tok) 

potíže s 
bleskovými 
povodněmi, 
společně s 
lokalitou 9 vinice 

? 3 X komplikované opatření, 
potřeba zpracovat studii 

rybník vypuštěn, 
vyčištěn, nyní probíhá 
revitalizace. Zvětšila se 
kapacita kanálu, 
opraveny mostky. 

návrh: vybudovat poldr 
před rybníkem? X Obec 
nemá parcely, na kterých 
by se poldr mohl 
realizovat. Návrh: při 
srážkách zachytávat vodu 
ze střech v nádržích u 
rodinných domů, obec by 
měla podpořit občany. 

7 pozemky 
menšího 
zemědělce 

ideální pro 
předběžné 
zadržení vody z 
kanálu  

menší 
zeměděl
ec 

1 až 3, 
záleží na 

typu 
opatření 

Zatravnění: AEKO (nyní v 
přípravě nová schémata od 
r. 2023), stromy: 
Jihomoravský kraj, Program 
péče o krajinu, Podpora 
přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní 
prostředí, Operační 
program Životního 
prostředí, Sázíme 
budoucnost, Nadace ČEZ, 
Jarní výzva: Škoda stromky. 
Agrolesnictví: příprava v 
nové SZP od r. 2023 

Na 2 Ha agrolesnický 
systém (sad a plodiny), 
stromy vysazené po 
vrstevnici a v meziřadí 
pěstována zelenina a do 
budoucna drobné ovoce. 
Momentálně 2-3x do 
roka koseno postupně 
mozaikově.  
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Č.  Typ opatření Pozn.  Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti stav k prosinci 2021 další záměr 

8 lesní cesta v 
majetku obce 

největší možnost 
ovlivnit dopady 
přívalových 
srážek v místě 
označeném 
opatření 
stabilizace 
údolnice přísnější 
(vedle této cesty 
v místě 
elektrického 
vedení) 

obec 1 až 3, 
záleží na 

typu 
opatření 
(nutný 

průzkum v 
terénu) 

X potřeba ověřit beze změny   

důležité ověřit i 
okolní lesy 

9 lokalita vinice bleskové 
povodně, voda 
valí z kopce 
směrem nádrž 

obec 
(parcela 
s 
cestou) 
a další 
majitelé 
- řešení 
ve 
vinicích 

2 až 3 X komplikované opatření, 
potřeba zpracovat studii 
v souvislosti s lokalitou 6 

žádné opatření 
nerealizováno. Před 
dvěma lety byla 
vyasfaltovaná silnice (v 
mapě jako polní cesta 
neudržovaná), zhoršení 
eroze, voda valí po silnici 
a přes terasy. 

nesázet stromy podél 
původně vyznačených 
dvou cest na vrchu. 
Udržovat již stávající zeleň 
podél cest tak, aby plnila 
svou funkci a neomezovala 
průjezd techniky. Zatím 
žádná další řešení. 

průzkum v 
terénu - na 

obecní 
cestě lze 
udělat 

mikroopatř
ení 

zadržující 
vodu 

Mikroopatření nezávisle na 
dotacích 
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Č.  Typ opatření Pozn.  Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti stav k prosinci 2021 další záměr 

10 větrolamy 
podél cesty 

široký pozemek 
východně od 
obce 

obec 1 až 2 
(potřeba 

vyšší 
dotace) 

x beze změny bude se řešit komplexně v 
oblasti, kde je nyní 
iniciována JPÚ. 

11 závlahy dodatečné 
opatření ne pro 
zvýšení intenzity 
výroby, ale její 
udržení, získání 
času na 
přizpůsobení se 
klimatické změně 

x 3 Národní dotace pro rok 
2022: Podpora vybudování 
kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách 

  obec nabízí vodu z 
obecních "studní" (je v 
nich voda z nádrže) 

12 zlepšování 
stavu půdy 

dodatečné 
opatření. 
Zvyšování podílu 
organické hmoty 
v půdě, pěstování 
vojtěšky, hnůj z 
ŽV, biouhel 

x 1   účastníci workshopu již 
pěstují maximum 
vojtěšky, používají hnůj 

zjistit u dalších místních 
zemědělců, zda používají a 
zda by mohli navýšit? 
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Č.  Typ opatření Poznámka Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti 

1 zpevnění polní 
cesty 1 

částečně zpevnit tak, aby vydržela pojezd techniky a 
závlahy a udržovat okolní zeleň 

obec + 2 
parcely jiný 
vlastník 

1-2 - 

2 zpevnění polní 
cesty 2 

částečně zpevnit tak, aby vydržela pojezd techniky a 
závlahy  

obec 1-2 - 

3 zpevnění polní 
cesty 3 

částečně zpevnit tak, aby vydržela pojezd techniky a 
závlahy  

obec + 1 
parcela jiný 
vlastník 

1-2 - 

4 zpevnění polní 
cesty 4 

částečně zpevnit tak, aby vydržela pojezd techniky a 
závlahy a udržovat okolní zeleň 

? 1 parcela 1-2 - 

5 alej podél polní 
cesty 1 

  obec 1 Jihomoravský kraj, Program péče o krajinu, 
Podpora přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní prostředí, 
Operační program Životního prostředí, 
Sázíme budoucnost, Nadace ČEZ, Jarní 
výzva: Škoda stromky 

6 alej podél polní 
cesty 2 

  obec 1 Jihomoravský kraj, Program péče o krajinu, 
Podpora přirozených funkcí krajiny, 
Národní program Životní prostředí, 
Operační program Životního prostředí, 
Sázíme budoucnost, Nadace ČEZ, Jarní 
výzva: Škoda stromky 

7 rozšíření 
mokřadů 

Nyní podmáčená orná půda - možnost nechat si 
zakreslit polní mokřad nebo rozšířit stávající mokřady 
o tuto plochu. Postup dle plánu péče o přírodní 
památku - domluva s KÚ. 

různí 2 POPFK: Adaptace vodních ekosystémů na 
změnu klimatu, PPK B: Podprogram pro 
zlepšování dochovaného přírodního a 
krajinného prostředí 

8 rybník budování rybníku již v procesu obec 2 Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích ve 
vlastnictví obcí 
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Č.  Typ opatření Poznámka Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti 

9 AEKO místní zemědělec a vinařské družstvo využívají AEKO 
biopásy, čejku chocholatou, integrovanou produkci 
révy vinné - základní ochrana vinic  

  1 AEKO (nyní v přípravě nová schémata od r. 
2023) 

10 PEOm Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího 
charakteru, tj. úprava osevního postupu, vrstevnicové 
obdělávání, aplikace půdoochranných 
agrotechnologií, např. výsev s podsevem, 
minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah 
organické hmoty v půdě. Širokořádkové plodiny jsou 
přípustné v případě dodržení vrstevnicového 
obdělávání a využití ochrany půdy v období prvních 
fází růstu, např. podsevu nebo výsevu do mulče. 

různí 
včetně 
několika 
obecních 
parcel 

1 - 

11 PEOv Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti 
PEOm dochází k úplnému vyloučení širokořádkových 
plodin z osevu, případně aplikaci půdoochranných 
opatření i na ostatní plodiny 

různí 
včetně 
několika 
obecních 
parcel 

1 - 

12 Sup Mírně ohrožená, obvykle mělká, nevýrazná či krátká 
dráha soustředěného odtoku, u které stabilizace 
proběhne pouze úpravou hospodaření na pozemku 
(PEOm, PEOv, BT) 

různí 
včetně 
obecních 
parcel a 
cest v 
současnosti 
zorněných 

1 - 



12 
 

Č.  Typ opatření Poznámka Vlastník 
parcely 

Náročnost 
realizace 
(1 malá - 3 
velká) 

Dotační možnosti 

13 SM Zatravnění na speciálních a trvalých kulturách. Byly 
identifikovány ty části vinic/sadů, které v případě 
absence stabilizace meziřadí mohou generovat 
nadlimitní smyvy. Na těchto plochách je důrazně 
doporučeno stabilizovat povrch půdy v meziřadí 
bylinným či travním osevem, přísněji byly posuzovány 
plochy nad zástavbou. V případě založení řádků po 
vrstevnici či v případě terasování svahů je realizace 
opatření na zvážení, neboť způsob založení výrazně 
snižuje míru ohrožení, avšak v případě existence 
dráhy odtoku ve vinici je stabilizace meziřadí nutná i 
při vrstevnicovém založení řádků. 

různí 1 - 

14 BT Opatření, které se obvykle překrývá s některým z 
opatření uvedených výše. Identifikuje bloky orné 
půdy, na kterých je vhodné či nezbytné umístit 
vhodný biotechnický prvek přerušující odtok po svahu 
(protierozní průleh, protierozní mez, hrázka, polní 
cesta s příkopem) nebo ho alespoň zpomalující 
(travnatý pás, travnatá polní cesta), a to i v sérii 
několika prvků pod sebou nebo v kombinaci, pokud je 
to zapotřebí. 

různí 
včetně 
obecních 
parcel a 
cest v 
současnosti 
zorněných 

1-2 - 

 


