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Může být vztah mezi zemědělstvím 
 a udržitelnou péčí o  mokřady  

pozitivní?  

Současné konvenční zemědělství 
založeno na odvodněných půdách  
Zemědělský půdní fond zaujímá 54 %  
rozlohy ČR 
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Aktivity 
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Mezinárodní odborná konference „Wetlands in Agricultural 
Landscapes in Europe“ (Mokřady v zemědělských oblastech Evropy) 

Mokřady a zemědělství v ČR: možnosti začleňování mokřadů do 
zemědělské krajiny ČR  

Socioekonomická studie vztahu zemědělských hospodářů a manažerů  
k mokřadům 

Seznam příkladů dobré praxe začleňování mokřadů do zemědělské krajiny 
 

Analýza možností: rozbor potenciálně vhodných způsobů paludikultury   
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Wetlands in Agricultural Landscapes:  
    Present State and Perspectives in Europe  
 

Mokřady v zemědělské krajině:  
    Současný stav a perspektivy v Evropě  

 

České Budějovice, 11. - 16. října 2015 
 
• 170 účastníků z 18 evropských a 6 mimoevropských zemí 

• celkem 48 přednášek 

• 25 plakátový ch sdělení (posterů) 
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Mezinárodní odborná konference 



• Voda a klima 

• Biodiverzita mokřadů v zemědělské krajině 

• Umělé mokřady pro odstraňování zemědělského znečištění  

• Paludikultura, tj. pěstování plodin v mokřadních podmínkách 

• Obnova a tvorba mokřadů v zemědělské krajině 

• Legislativa a zemědělská politika ve vztahu k mokřadům 

• Mokřady z pohledu klíčových zainteresovaných skupin 

 

2 odborní garanti (zahraniční + ČR) 

 

Odborné sekce 
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4 celodenní odborné exkurze:  

• RS Třeboňské rybníky a rybniční hospodaření  

• RS Třeboňská rašeliniště 

• CHKO Třeboňsko 

• Revitalizovaný úsek Stropnice + expozice Hochmoor Schrems 

 

• Regionální večer (Budvar, třeboňský kapr) 

Exkurze 

1 



• Sborník abstraktů 

• Závěry konference (VH 12/2015) 

• Rozhovor se zahraničními garanty sekcí (VH 12/2015) 

• Prof. Max Finlayson (Charles Sturt University, Austrálie, Výbor pro 
vědecko-technické otázky Ramsarské úmluvy) 

• Prof. Wendelin Wichtmann  (Greifswald Universität, SRN) 

• Prof. David Harper (Leicester University, Velká Británie) 

• Doc. Karin Tonderski (Lynköping University, Švédsko) 

 

 

Výstupy konference 
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Mokřady a zemědělství: sociologická studie  
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1 Vztah zemědělských hospodářů a manažerů k mokřadům 

Zastoupení: 
• Hlavní zemědělské produkční oblasti:  

kukuřičná, řepařská, pšeničná, bramborářská,  podhorská 
• Produkční systémy:  

konvenční, integrované, ekologické zemědělství 
• Vlastnictví půdy  
• Velikost podniku 

20% návratnost dotazníků 

306 respondentů  
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Sociologická studie: hlavní výsledky  
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1 Většina respondentů 
• měla dobré povědomí o mokřadech  
• považovala je za užitečnou složku krajiny 

Nicméně 
• 20% návratnost znamená, že dotazník vyplnili pouze jedinci s alespoň 

základním zájmem o mokřady, kdežto zemědělští manažeři striktně 
orientovaní na zisk pravděpodobně v souboru nejsou obsaženi.  

Z toho plyne, že 
alespoň část zemědělců je názorově otevřená 
začlenění mokřadů do zemědělské krajiny.  



Sociologická studie: možná návaznost 
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Analýza zkušeností se zaváděním KP mokřad 
• AOPK  

• SZIF  

• zemědělští hospodáři: řízené rozhovory 

 

 



Udělené individuální projekty OPŽP (k 16.5.2016) 

 

Přehled příkladů dobré praxe 
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Realizátor Počet 

Obec, město 53 

Soukr. vlastník 42 

Ostatní 6 

Celkem 101 

Typ mokřadu Počet 

Potoční nivy + tůně 33 

Rybník 8 

Mokřady + drobné vodní plochy 51 

Prvky ÚSES 9 

Celkem 101 



Příklad dobré praxe: Mokroňovsko 
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Petr Marada 

Water retention 

Education  Biodiversity 

Complementing land uses 

WETLAND 
ORCHARD 

Large land blocks Monocultures 

Water erosion  Wind erosion  

„Agrární poušť“ 
(Hodonínsko) 

Nenkovice, Šardice, Hovorany 

Dr. Petr Marada, Šardice 
Nominace na cenu Josefa Vavrouška 2016 



Mokřady Mokroňovska: koncepčnost 
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Cílené využití komplexních pozemkových úprav  
• Výběr ploch klíčových z hlediska vodního režimu 
• Výměna parcel 

  

Vzájemně navazující finanční zdroje 
• Projekty 
• Vlastní prostředky 
• Agro-environmentální dotace 
• Jasná střednědobá finanční strategie 

 

Vzájemně se doplňující způsoby využití území 
• Zatravněné údolnice, extenzivní sady, biopásy, mokřady  
• Vzdělávací a volnočasové aktivity dětí 
• Environmentální školicí středisko 



Příklady dobré praxe:  
audiovizuální dokumenty 
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Dokumentární video (10 min):  
     revitalizace Stropnice - Novohradsko 
     Ing. Vladimír Šámal (AOPK)  
 

80. léta 20. stol. Revitalizace 2014 
Foto V. Šámal 
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Paludikultura: analýza možností v ČR 

= způsoby zemědělského obhospodařování zamokřených a zaplavených půd 
 

Literární přehled (kapitola v odborné knize) 

• „Tradiční“ paludikultury 
•   Rýže 
• „Moderní“ paludikultury vhodné pro oblast mírného pásu 

• Druh rostlin(y), produkt 
• Manipulační a sklizňová technika 
• Technologie zpracování, poptávka 

• V ČR zatím nejschůdnější pěstování rychle rostoucích mokřadních dřevin 
(olše, vrby) 
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Paludikultura: analýza možností v ČR 

Podmínky udržitelné paludikultury: 
• Synergie se zájmy ochrany přírody 
• Extenzivní hospodaření 
• Víceúčelové využití ploch  

(retence vody, mokřadní produkt, biodiverzita, agroturistika) 
• Vzájemně se doplňující finanční zdroje 

 

Paludikultura v žádném případě nepředstavuje přípustné využití  
dosud zachovalých přírodě blízkých mokřadů!  

Patří vždy na plochy již dříve využívané, ať už zemědělsky nebo jinak  
(např. pro těžbu rašeliny).  
 



Závěrem 
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Mezinárodní odborná konference: výměna zkušeností 

Mokřady a zemědělství v ČR 

Sociologická studie: V ČR existují „osvícení“ zemědělci 

 
Příklady dobré praxe: soukromí vlastníci, zájem obcí;  
hlavní motiv - biodiverzita 
 

Ale zemědělská krajina je charakterizována (i utvářena) zemědělskou činností 
Mokřadní zemědělství? Potenciálně možná, v ČR v počátcích 

 

 

 



Děkuji za pozornost! 


