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Generel vodního hospodářství krajiny ČR (dále jen „Generel“) reaguje na programové prohlášení vlády 2014 s cílem podpořit:
•
Dosažení potravinové soběstačnosti;
•
Ochranu půdního fondu a krajiny a jejích ekosystémových služeb;
•
Zajištění dostatku vody a ochranu občanů a majetku před povodněmi.
V Generelu jsou konkrétně rozvíjeny úkoly navržené mezirezortní
skupinou Voda-Sucho a schválené vládou ČR, a to v rámci aktivní
spolupráce řady institucí z oblasti veřejné správy, výzkumných ústavů, univerzit a také zemědělské praxe.

Na základě multikriteriální analýzy zahrnující míru ohrožení suchem,
erozí a lokálními povodněmi z přívalových srážek, byly vymezeny
nejvíce ohrožené regiony s vysokým výskytem problematických katastrů (Obr. 2).

Generel vychází ze dvou základních tezí:
V období 1991-2014 došlo:
1. k zásadnímu zhoršení problému zemědělského sucha prakticky
na celém území – nejvíce v oblasti jižní Moravy a Hané, v Polabí
a ve srážkovém stínu Krušných hor = suché oblasti se stávají
významně sušší v první polovině vegetační sezóny! (obr. 1);
2. sucho a povodně z přívalových srážek jsou projevy zvýšené extremity klimatu. Z dostupných dat se nedá předpokládat, že by
se zvýšením výskytu sucha, ubylo přívalových povodní. Naopak
podle některých analýz se zvyšuje četnost výskytu přívalových
srážek během vegetační sezóny.

Obr. 1. Změna počtu dní s nedostatkem vláhy v klíčovém období
pro vývoj polních plodin tj. duben-červen

Obr 2. Agregovaná hodnota stupně ohrožení na území celého okresu. Čísly je zachyceno pořadí nejvíce ohrožených okresů. Stupeň
ohrožení je přepočtený na celou plochu okresu
V ohrožených oblastech byly vybrány pilotní oblasti s různou mírou
ohrožení. V součinosti se zemědělskými podniky (Tab. 1), které zde
hospodaří, pak byly hledány možnosti zlepšení situace.

Tab. 1 Charakteristika vybraných zemedělských podniků hospodařících v ohrožených oblastech

Hlavní poznatky:
• Pomocí vhodně zvoleného systému protierozních opatření je
možné poměrně rychle a efektivně redukovat ohrožení erozí, a to
i na míru očekávanou v budoucích klimatických podmínkách;
• Cost-Benefit analýza hodnotící čistý společenský užitek v časovém úseku 25 let prokázala návratnost investic do navrhovaného
systému protierozních opatření v nejvíce zranitelných oblastech;
• V současné době chybějí znalosti pro provedení komplexní
cost-benefit analýzy podniku s ohledem na hospodaření s vodou (např. nejsou kvantifikovány náklady a přínosy technologií
a postupů, a chybí široká znalostní základna a kvantitativní data);
• Zásadní překážkou reorganizace obhospodařovaného půdního fondu v rámci podniku je relativní nestabilita pachtovních
smluv. Podniky jsou nuceny přistupovat k investicím do pozemku stejně jako k jiným typům ekonomického zhodnocení.
Je nutný podrobnější právní rámec a metodiky pro vypořádání
pachtýřem vložených prostředků při výpovědi pachtu jako nástroje zaručující návratnost investic a současně respektování
vlastnických práv;

• Z pohledu udržitelné vodní bilance území ČR mají opatření
na zvýšení retenční schopnosti krajiny zásadní vliv, nejvyššího
účinku však může být dosaženo v oblastech s vyšším podílem
povrchového odtoku na celkové vodní bilanci;
• Zvýšení retenční schopnosti krajiny nemůže zásadním způsobem zvýšit produktivitu hospodaření v suchých oblastech ČR
neboť vláhový deficit je výrazně větší než potenciální přínos
opatření na zvýšení retence;
• Pěstování meziplodin s cílem zlepšit bilanci organické hmoty je
s ohledem na výrazný vodní deficit v suchem ohrožených oblastech poměrně rizikové a nejisté i s ohledem na využívání biomasy
jako zdroje obnovitelné energie;

Z agronomických opatření jsou vhodná:

Další využití výsledků Generelu:

• Opatření 1: Soustředění se na šetření vláhy a to zejména vhodným časováním polních operací, využíváním pouze vhodných
typů zásahů (a zvoleného technologického postupu a souslednosti prací), volbou optimální skladby hlavních plodin (a odrůd)
i uvážlivým výběrem meziplodin, setí směsí odrůd a druhů polních plodin (intercropping) pro zvýšení diversity produkce a stability výnosů
• Opatření 2: Výrazně vyšší roli musí hrát operativní optimalizace
vstupů a využívání přístupů precizního zemědělství, zvláště v suchých oblastech se operativní extenzifikace/intenzifikace v závislosti na průběhu sezóny jeví jako klíčová.
• Opatření 3: Podpora rozvoje trvalých kultur a využití stabilizačních opatření v podobě instalace závlah je žádoucí pro využití
potenciálu v měnících se klimatických podmínkách. Limitujícím
faktorem pro zavádění závlah je již nyní dostupnost vodních
zdrojů v některých povodích (např. Dyje).
• Opatření 4: Zlepšení struktury pěstovaných plodin zejména zvýšením ploch „zlepšujících“ plodin a postupů (např. víceletých
pícnin v osevním postupu a jejich alternativní využití v biotechnologických reaktorech) se jeví jako zásadní pro zachování půdní
úrodnosti i v podnicích bez živočišné výroby. V aktuálních podmínkách se jeví jako obtížně realizovatelný bez změny systémových parametrů.
• Opatření 5: Inovace technologií zpracování půdy, zakládání
porostů polních plodin a jejich hnojení s cílem zvýšit retenční
schopnost půdy a zefektivnit využití vody ze srážek rostlinami
(pásové zpracování půdy, přímé setí do mulče, podpovrchová
lokální aplikace hnojiv s regulovaným uvolňováním živin apod.)
• Opatření 6: Významné omezení (zefektivnění) intenzity vstupů
v místech s nízkou dostupností vody pro rostliny v době přísušků, používání aplikačních map, popř. začlenění těchto ploch
do „greeningu“
• Opatření 7: Podpora ekologických systémů hospodaření
na půdě zlepšujících retenční schopnost půdy a krajiny, které
mají vzhledem k nižším výnosům ve srovnání s konvenčními systémy zpravidla nižší potřebu vody na plochu půdy

• Cílená podpora nejzranitelnějších oblastí (např. z pohledu zemědělského sucha). Výsledky Generelu je možné využít jako
podklad pro rozhodování a cílení podpory na národní či krajské
úrovni a např. bonifikace projektů (PRV) z ohrožených oblastí.
• Podpora pro zavedení komplexu navrhovaných opatření v pilotních zemědělských podnicích a vyhodnocení jejich reálné účinnosti a ekonomické efektivity v provozních podmínkách pilotních
farem. Optimalizace opatření pro praktický provoz pro zajištění
akceptovatelnosti řešení zemědělskou praxí a jejích následná
popularizace.
• Vývoj komplexu technologických postupů pro hospodaření v suchých oblastech v oblasti produkce polních plodin, které v této
krajině dominují a budou dominovat s cílem zajistit vyšší výnosovou stabilitu např. optimalizací zpracování půdy, volby plodin
a odrůd;
• Podpora využití metod precizního zemědělství (např. postupy
navržených v Generelu) pro optimalizaci využití výnosového potenciálu;
• Podpora sadů a vinic s ochranou funkcí – řešení projektu pro
identifikaci lokalit/pozemků vhodných pro situování ochranných
sadů a vinic včetně návrhu základních tezí metodického postupu pro navrhování ochranných sadů a vinic. A to včetně otázky
vodních zdrojů pro taková řešení.
• Identifikace lokalit vhodných pro situování zemních teras, návrh technické vzorové dokumentace včetně hodnocení nákladů
a přínosů v erozně zvláště ohrožených regionech.

Doporučení:
• Systémově zajistit zvyšování zájmu hospodařících subjektů o investice do pozemků a zlepšení krajinné struktury;
• Získávat více znalostí nutných pro hospodaření v suchých oblastech, důsledně je vyhodnotit a zajistit vydání metodik a praktických postupů a rozšířit je do praxe;
• Zaměřit výzkum do oblasti využití technologií precizního zemědělství a na podporu předpovědních systémů pro případ zemědělského sucha a dalších nežádoucích agrometeorologických
jevů – s cílem zvýšit efektivitu produkce včasnou intenzifikací/
extenzifikací produkce;
• Posuzovat navrhovaná opatření a dotační tituly zaměřené
na podporu této oblasti metodami cost-benefit analýzy, která
umožňuje zahrnout celospolečenský přínos adaptačních opatření;
• Testovat přínos opatření a jejich udržitelnost na úrovni pilotních
farem v podmínkách blízkých provozu a to systematicky a dlouhodobě
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