
9.00 – 9.30 Představení DAPHNE ČR, partnerů a programu semináře

9.30 – 9.50 Aktuality 2011 (Agentura pro zemědělství a venkov, Místní akční skupina,
ÚZEI)

9.50 – 10.10 Invazivní rostliny v Krkonoších (Správa Krkonošského národního parku)

10.10 – 10.30 Plány šetrného hospodaření (motiv vzniku, historie, cíle, příklady ze
zahraničí, příprava v ČR)

10.30 – 10.50 Tvoříme plán šetrného hospodaření (popis procesu tvorby konkrétního
plánu)

10.50 – 11.10 Financování transformace podniku v souladu s plánem šetrného
hospodaření (možnosti využití PŠH jako libreta k realizaci přírodě
blízkých opatření, přehled karjinotvorných dotačních programů)

11.10 -12.00 Diskuze

HOSPODAŘÍM ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ A KRAJINĚ



Plány šetrného hospodaření pro obce a 
zemědělce v NP Šumava a KRNAP

Projekt je realizovan s finančni podporou Státního fondu životního prostředí 
ČR a Ministerstva životního prostředí.

Realizátor: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

Partneři: Správa KRNAP

MAS „Přiďte pobejt!“
Na přípravě seminářů se podílejí: Agentura pro zemědělství a venkov v Trutnově a Semilech, Ústav

Celkové náklady: 1, 6 mil Kč

Začátek realizace: prosinec 2010 Konec realizace: květen 2012

ww.sfzp.cz
www.mzp.cz



Plány šetrného hospodaření 



• ochrana přírody 
„zdola“

• individuální přístup

• celofaremní přístup

• dobrovolné zapojení 
zemědělce

Plány šetrného hospodaření 



Příklady ze zahraničí

• V různých zemích má 
koncept faremních plánů svá 
specifika

• Štýrsko (Rakousko)

• Velká Británie



• Poradenství – odborné agentury 
(OIKOS) spolupracují s Národní 
agenturou pro zemědělství (AMA)

• Možnost zapojit se s jednou, 
dvěma plochami nebo farmou jako 
celkem

• Plán na ochranu přírody (popis 
okolí, současná finanční situace 
farmy, popis jednotlivých pozemků, 
aktuální ekologická situace)

• Účast v programu – finance navíc + 
povinnost účastnit se semináře

Rakousko



Velká Británie

• Plán šetrného hospodaření = hospodářský záměr + informace 
o přírodních podmínkách na farmě

• Poradenství – odborné agentury (FWAG)

Poradci FWAG nyní vyřizují 

zhruba 35% žádostí o 

agroenvironmentální programy, 

a vláda konzultuje s FWAG nové 

programy.



Zhodnocení přírodního prostředí na farmě



Zhodnocení přírodního prostředí na farmě



Ochranný pás kolem vodního zdroje ve Velké Británii





Tvoříme plán šetrného hospodaření

Proč si nechat zpracovat 
PŠH

• soulad se zásadami 
dobré zemědělské praxe

• plné využití současných 
AEO

• výhoda do budoucnosti, 
připravenost na nové 
AEO

• uchování/zlepšení 
přírodních hodnot farmy



• Úvodní setkání 

• Terénní průzkum

• Tvoření návrhů

• Konzultace k návrhům

• Předání finálního plánu 
šetrného hospodaření

1 až 2 sezóny



Sběr dat v terénu

• Zaznamenat stav a vlastnosti jednotlivých faremních 
pozemků, celková struktura a stav okolní krajiny

• Zemědělské plochy (OP, TTP, sady, ostatní)

• Přírodní prvky (meze, stráňky, okraje lesů, kamenné snosy a 
podobné biotopy, vesměs mimo LPIS)



• zhodnocení přírodního prostředí farmy z hlediska podmínek 
pro ptáky a hmyz (motýli, střevlíci, pavouci)





Tvorba návrhů

• Zásahy na 
jednotlivých 
půdních 
blocích

• Zásahy na 
úrovni farmy



• Plán „kuchařka“ pro realizaci akcí, 
které zlepší na farmě přírodní 
podmínky

• Časový plán

• Prostorový plán (plochy s výskytem 
vzácných rostlin a živočichů, krajinné 
prvky, místa, kde je nutné provést 
zásah, návrh nových ploch)

Pastvina v nivě potoka, 

konipas bílý



Biofarma Mlýnec
Jistebnice u Tábora



Sad nad farmou
seč 2x ročně + neposečené 
ostrůvky
– nehnojit
– vhodně prořezávat



Děkujeme za pozornost.

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

www.daphne.cz


