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Idealizovaný současný snímek zemědělské krajiny…

… bohužel jen po část roku



Přírodní poušť (nejstarší a jedna z nejsušších)

Namibie, 2.8. 2018 

Zemědělsky nevyužitelná krajina



Kulturní zemědělská poušť (průmyslový způsob hospodaření a jeho dopad na krajinu)

ČR Kyjovsko, 14.8. 2018 

… podobnost čistě náhodná, jen ta idealizovaná zemědělská 
krajina není celoročně tak funkční….



Terezín, 10 km od Šardic, 
24.6. 2019

Sucho střídají přívalové srážky s erozí…
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Pestrá krajina-o co se jedná?
Program komplexně hodnotící péči o půdu,
vodu, biodiverzitu a krajinný ráz v rámci členství
v ASZ, určený zemědělcům, kteří dobrovolně
realizují postupy šetrné vůči životnímu prostředí
a s pozitivním dopadem na venkov jako celek.



Cíle programu

• zvýšení zájmu a informovanosti sedláků o 
mimoprodukčních funkcích zemědělství a 
opatřeních v krajině na příkladech dobré praxe;

• nepřímá obhajoba kreditu sedláků, rodinných 
farem směrem k stávajícím či 
potenciálním propachtovatelům pozemků, 
sousedům, spotřebitelům, a propagace přístupu 
rodinných farem před veřejností;

• ověření dlouhodobé argumentace ASZ ČR a 
potvrzení správnosti jejích teoretických principů, že 
vlastník je nejlepší správce a hospodář;





Cíle programu
• poukázání na nepromyšlenost a omezenost 

některých dotačních opatření, na které často 
zemědělec nedosáhne, ačkoliv se ochraně zdrojů 
a krajině skutečně ve svém okolí intenzívně věnuje 
z vlastních prostředků; 

• snaha o prosazení možnosti plnit prostřednictvím 
zapojení do programu podmínky agroenvi či 
greeningu/ekoschémat atd;

• identifikace překážek, které brání nebo omezují 
realizaci či nějak poškozují zakladatele 
konkrétního opatření v krajině;

• podpora členům v realizaci opatření v krajině 
formou praktických informací a poradenství.



Jak program funguje?
• Každý region/členský svaz může přihlásit 

jednoho člena v rámci ročníku.
• Návštěva hodnotitelské komise.
• Vyhodnocení podle pevně stanovených kritérií.
• Vyhlášení oceněných farem (prosinec).
• Dlouhodobá prezentace úspěšných příkladů 

veřejnosti…



Hodnotitelská komise
• Daniel Pitek - předseda (člen ASZ Litoměřice)
• Klára Čámská (AOPK)
• Jakub Hruška (PF UK, AV ČR)
• Radim Kotrba (ASZ ČR, ČZU, VÚŽV, ČSAL, AFCHJ)
• Bohdan Lojka (ČZU, ČSAL)
• Bedřich Moldan (UK, ČSOP, Vědecká rada MŽP)
• Jana Moravcová (Beleco)
• Martin Novák (ASZ Tábor)
• Kateřina Černý Pixová (ČZU)
• Stanislav Rampas (ASZ Plzeňsko, SPOV, ČSOP)
• Petr Sklenička (rektor ČZU, ČVUT, AOPK)
• Jaroslav Šebek (předseda ASZ ČR)



Kritéria pro hodnocení
Produkční kritéria:
• velikost půdních bloků, osevní postup 
• pestrost pěstovaných plodin a meziplodin 

a chovaných hospodářských zvířat,
• míra výskytu eroze,
• sladění produkce s přínosy pro krajinu (zachování 

mimoprodukčních ploch a přírodních biotopů),
• uplatnění agroenvironmentálních principů 

hospodaření. 



Kritéria pro hodnocení
Realizovaná mimoprodukční opatření:
• realizace, údržba a udržitelnost krajinných prvků,
• pestrost, rozsah a funkčnost realizovaných 

krajinných prvků,
• zapojení do vzdělávacích a společenských aktivit 

týkajících se zemědělství, krajiny a venkova.



Kritéria pro hodnocení
Krajinný ráz a estetické hledisko:
• zachování či snaha o obnovu původní vesnické 

architektury, znalost a respekt k historickým 
souvislostem,

• celkový vliv farmy a krajinných prvků na krajinný 
ráz,

• vzhled a způsob umístění technických zařízení 
a staveb.



… a co komplexní plán hospodaření v krajině s ohledem na agroekologii?

USDA National Agroforestry Center 

Ochranné pásmo 
vod

Liniové výsadby dřevin 
na orné půdě

Energetické dřeviny na 
zem. půdě

Větrolamy

Stromy na 
pastvinách

Hospodaření v lesích 

Díky za pozornost a hlavně za dotazy…

www.asz.cr


