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Problémy současné české krajiny
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1. Degradace a úbytek přírodních stanovišť

2. Intenzivní hospodaření, regulace vodních toků

3. Fragmentace krajiny

➢ Narušení přirozeného vodního režimu

➢ Zrychlený odtok, snížená retenční schopnost 

krajiny

➢ Erozní ohroženost půd

➢ SC 4.3 – podpora přirozených funkcí krajiny

- zakládání a propojování krajinných prvků

- ÚSES (biocentra a biokoridory)

- interakční prvky

- stromořadí

- …

- opatření proti vodní a větrné erozi



Problémy současné české krajiny
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Zdroj: kontaminace.cenia.cz



Problémy současné české krajiny
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Zdroj: kontaminace.cenia.cz



SC 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
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Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur
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4.3.2 Typy opatření:

• Založení biocenter a 

biokoridorů ÚSES



Návrh lokálního biokoridoru MŽ1 v k. ú. 

Moravský Žižkov

• rozčlenění velkých bloků orné půdy

• protierozní funkce

• zadržení vody v krajině

• zvýšení úživnosti krajiny

• umožnění migrace pro živočichy
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Návrh lokálního biokoridoru MŽ1 v k. ú. 

Moravský Žižkov
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Realizace prvků ÚSES, k. ú. Dolní Němčí

• zlepšení podmínek pro výskyt živočichů

• zvýšení ekologické stability

• retence srážkových vod

• listnaté dřeviny včetně ovocných
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Realizace prvků ÚSES, k. ú. Dolní Němčí
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Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur
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4.3.2 Typy opatření:

• Liniové a skupinové 

výsadby dřevin

• Založení nebo obnova 

krajinného prvku

• Výsadby ovocných dřevin



Založení krajinných prvků v k. ú.

Velké Pavlovice I
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• realizace prvků ÚSES a interakčních prvků

• rozčlenit velké celky orné půdy

• prostupnost krajiny pro organismy

• zadržování vody v krajině

• snížení eroze (vodní i větrné)



Založení krajinných prvků v k. ú.

Velké Pavlovice I
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• výsadba alejí a ozelenění kolem cest.



Obnova polních cest a výsadby stromořadí

na Strážné

• vytváření a propojení stávajících krajinných prvků

• výsadba a obnova stromořadí kolem cest

(obnova liniových prvků v krajině)
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Obnova polních cest a výsadby stromořadí

na Strážné

• výsadba stromořadí
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Obnova místních sadů v obci Kladeruby

• zachování sadů jako krajinotvorných prvků

• ošetření stávajících ovocných dřevin

• výsadba ovocných dřevin
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Obnova místních sadů v obci Kladeruby

• zmlazovací, redukční a zdravotní řezy

• výsadby odrůd jabloní, hrušní, třešní

a slivoní 
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Harmonogram výzev 2018

2017 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

SC 4.1 91. Výzva 94 mil. Kč 106. Výzva 94 mil. Kč

SC 4.2 92. Výzva 94 mil. Kč 107. Výzva 94 mil. Kč

SC 4.3 93. Výzva
353 mil.

Kč
108. Výzva 353 mil. Kč

SC 4.4 94. výzva
500 mil. 

Kč
109. výzva 500 mil. Kč
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1. 2. – 4. 4. 2018                     15. 6. – 10. 9. 2018



Děkuji za pozornost!

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
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