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Radim Kotrba a Jaroslav Šebek
Asociace soukromého zemědělství ČR

Revitalizace zemědělské krajiny ve světle 
nové Společné zemědělské politiky

• ASZ ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací 
soukromých zemědělců v ČR.

• Vznik v roce 1998 vyčleněním z Agrární komory.
• Zastupuje a obhajuje především ekonomické, sociální a 

odborné zájmy rodinných farem.
• Veškerá činnost Asociace vychází z důsledného 

respektování selských tradic a z hlubokého přesvědčení o 
perspektivnosti a odkazu rodinných farem do budoucna 
jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

• Spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou,  
profesními organizacemi u nás i zahraničí, bohatá činnost 
a informovanost pro členskou základnu (více než 7500).

Asociace soukromého 
zemědělství ČR
Představení 
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• Sdružení právnických osob, aktuálně 40 
regionálních ASZ a 10 členských spolků.

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

• Vycházíme ze selských tradic 
a odpovědného přístupu k půdě.

• Stavíme na rodinném hospodaření.
• Prosazujeme svobodné podnikání a 

rozhodování.
• Bojujeme proti zbytečné byrokracii.
• Podporujeme multifunkční zemědělství s 

respektem ke krajině.
• Pomáháme vytvořit živý a ekonomicky 

nezávislý venkov.

Asociace soukromého 
zemědělství ČR
Základní teze

3

4



27.02.2023

3

Linda Kotrbová- Zemědělství č.1, cyklus Ze.Mě 2018

Zemědělství (Agriculture)- Věda a umění 
kultivace půdy, včetně společných snah 
o shromažďování plodin a chov živých 
zvířat (Oxford Dictionary, 1971)
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Zemědělská krajina v Evropě byla velmi heterogenní a přirozeně využívala 
přírodních prvků- na našem území se na dřeviny na ZP v evidenci ‚zapomínalo‘ od 
pol. 19 st. a s nástupem mechanizace a politických změn (kolektivizace) včetně 
polistopadových 1989 byly postupně odstraňovány
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Kulturní zemědělská krajina v některých evropských zemí je stále značně heterogenní, ale trend 
zcelování do větších celků stále probíhá.

„Evropský“ systém podpor a monokultury
Umožnily….. 
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… přistání na jiné planetě zvané Česko

První ročník Pestré krajiny (2018) někde na Vysočině

„Bílá řeka- stát Indiana“

Kulturní zemědělská poušť (velkoplošný způsob hospodaření a jeho dopad 

na krajinu) ČR Kyjovsko, 14.8. 2018 

Krajina adaptována na stálý vegetační pokryv a na střídání 
4 ročních období, ale nestabilní při extrémních projevech 
počasí. Nestabilita je zapříčiněná změnou přírodní krajiny, 
tedy působením člověka a nevhodným hospodařením…..
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… je značně náchylná k erozi (bouřka z 14. srpna 2020, 35 mm).
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Erozní rýhy v celé délce

Pestrá krajina od 2018
Dobrovolný 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
krajinu a venkov
jako celek.
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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 
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.
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Podpory agroenviekoklimakrajino byly využívány v 
omezeném měřítku, nejsou často pro racionální produkci a 
neřeší zemědělskou krajinu jako celek
→ ostrůvky biodiverzity

Krajinotvorný sad

Krmný biopás
Ekofarma Petra Marady, Šardice, 14.8. 2018

Kukuřice

Kukuřice

Podmítka po obilninách

LLLrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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r

Závazek v budoucí SZP, že 40% 
půjde na opatření proti změně 
klimatu- čím ČR naplní?

Od zemědělce ke spotřebiteli

NATURE RESTORATION LAW?

Fit for 55LULUCF
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Intenzivní (průmyslové) zemědělství Agroekologický přístup

Přechod k udržitelnosti- idealistický 
přístup

Výnosy- rozsah 

Čistý příjem/zisk

Worms, 2018

Exported 
carbon 

(t/ha/yr)

Carbon
restituted to soil
(t/ha/yr)

2

2

4

4

6

6

0

"Modern" agriculure
(1 crop a year)
7 tC/ha/yr

Intermediate cover crops
(2-3 crops a year)
12.5 tC/ha/yr Intermediate cover crops + 

agroforestry
16.5 tC/ha/yr

Food production

Soil restitution (fertility)

Biofuels

(fuelwood, anaerobic 
digestion…)

Storage in biomass
(timber) 

de construction…)

Uhlík, eroze, úrodnost a klima….nutné změny v hospodaření

Přechod od emise uhlíku k jeho ukládání v půdě pomocí změny/integrování 
prvků do zemědělského hospodaření (meziplodiny, agrolesnictví)

www.worldagroforestry.org
Uvolněný

uhlík 
(t/ha/rok

Navázaný
uhlík do 

půdy
(t/ha/rok

Produkce potravin

Obnova půdy 
(úrodnost)

Biomasa- biopaliva 
(dřevní hmota, 
anaerobní digesce)

Ukládání do 
biomasy (dřevní 
sortiment)

„Moderní“ 
zemědělství 
(1 úroda za rok) 
7tC/ha/rok

Produkce a využití 
meziplodin-
regenerativní princip
(2-3 úrody za rok)        
12,5 tC/ha/rok

Agrolesnictví + polní produkce 
s využitím meziplodin
16,5 tC/ha/rok
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Obnova krajinné struktury a jejich funkcí
- př. aleje a stromořadí

Kolektivizace a spojování polí do větších bloků vedlo k jejich výraznému 
snížení,  nicméně některé zbytky lze stále nalézt především v horských 
oblastech- omezené produkční využívání oproti minulosti

Krajinné prvky ČR
Remízy, meze, živé ploty, liniové výsadby na okrajích 

polí, větrolamy, mokřady…. 

19

20



27.02.2023

11

27.02.2023 21

Přírodní zdroje            

Vstupy

Přínosy

Strategie hospodaření v krajině
win-lose win-win

Natural resources

Vstupy

Přínosy

Přírodní zdroje            

(Francouzská asociace pro agrolesnictví, 2018)

Diverzifikované zemědělství s integrací dřevinSoučasné velkoplošné monokulturní 
zemědělství 
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(DG Agri, 2018)

Změna v architektuře SZP

(Rac et al., 2020)

Nová zvýšená 
podmíněnost 
DZEZ a PPH

Clima a 
AgroEnvi ve II. pEkoschémata v I. 

pilíři

AgroEnvi ve II. p

Dobrovolné
Povinné
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(MZe, 2022)

Minimálně 4% 
krajinné prvky

(DG Agri, 2018)

Ekoschémata- celofaremní model
• Splnit pro všechny kultury v LPIS
• Základní a premiová
• Vyšší % neproduktivních ploch
• Protierozní opatření u ohrožených ploch 

Foto: archiv CSV
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Agrolesnictví- nový sen všech developerů

Les
Pole Agroles

Volné 
místo na 
výstavbu

+
… zejména v ČR

Míra efektivnosti využití půdy se zvyšuje s dřevinami o 40% a více 
díky produkci biomasy (20-80%) a lepším využitím sluneční energie

Nově podpora na založení agrolesnictví
Pracovní skupina k agrolesnictví pro SZP od ledna 2019 na MZe-
Investiční opatření na založení, ochranu a 5-letou údržbu; seznamy dřevin; 100 
dřevin/ha; min 3 druhy; spon a vzdálenost řad; min. velikost DPB; kultura v LPIS; 
výpočet platby; projekt pro založení ALS. S jednotnou žádostí pro 2023 rezervace 
počtu ha na 5 let a od podzimu 2023 realizace výsadby.
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Zdroj ČSAL, upravila Chládová, 2020

• Vnímá jí jako příležitost pro potřebnou změnu a 
stabilizaci agrárního sektoru, ale zároveň i jako 
kompromisní

• Důležitá je osvěta a motivace zemědělců 
• Potřebný servisní přístup ze strany státu a ne represivní
• Dobrovolnost a svoboda v rozhodování, protože 

sedlák/zemědělec nejlépe zná místní podmínky
• Omezení administrativní zátěže je základní podmínkou, 

aby se mohla začít realizovat nadstavbová opatření v 
krajině

• Podpora realizace KPÚ a plná možnost hospodařit na 
vlastní půdě- odpovědnost do budoucna

Asociace soukromého 
zemědělství ČR a nová SZP
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… komplexní hospodaření v odolné krajině a spolupráce všech
Děkuji za pozornost 

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 

www.asz.cz
maugli46@volny.cz

Tel. 739003931
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