
Obce a sucho 
 

Seminář Poslanecká sněmovna ČR, 30. října 2019 



Obec Sudice – nachází se 40 km severně od Brna v Boskovické brázdě,      
480 obyvatel, katastr o velikosti 570 ha, především v zemědělské krajině 





Co obce mohou a co dělají pro svoji krajinu ? 

 Výsadba vegetační zeleně do krajiny – stromořadí, aleje, 
sady, větrolamy 

 Opravy, revitalizace a výstavba malých vodních nádrží  -     
na pozemcích ve vlastnictví obcí 

 Obnovy a budování mokřadů a poldrů - nejen k zadržení 
vody v krajině, ale také k posílení pitné vody v obecních 
vrtech 

 Obnovy polních cest – nutné rozdělení velkých lánů polí, 
ochrana obcí před přívalovými srážkami, lepší dopravní 
obslužnost zemědělských podniků – ochrana před 
znečištěním obce 

 Ochrana obcí před přívalovými srážkami – protierozní a 
vodohospodářské opatření např. pomocí studie odtokových 
poměrů na katastrech obcí následné navržení opatření k 
ochraně obce 
 



1. Výsadby stromů do krajiny 
    -  obnovy historických alejí, výsadby ovocných dřevin podél polních cest apod. 
    -  dotace OPŽP, dotace krajů na výsadbu ovocných dřevin a následnou péči 
    -  dotace Nadace partnerství  
    -  v JMK projekt Klimagrünn AT-CZ 
 

Historická alej podél cesty v okolí města Jesenice  Obnova aleje Knížecí cesty u Hořovic  
s přispěním Středočeského kraje 



Obec Sudice - Švestková alej – výsadba listopad 2012 
- pozemek SUS Jihomoravského kraje 
- bez dotací financovala obec 



Před … Po výsadbě … 

Dnes … 



Obnova třešňových alejí - Obec Přepychy na Rychnovsku 
Vykácení 260 stromů různého druhu, výsadba 220 nových v roce 2016.         
Souhlas vydala Správa silnic Královéhradeckého kraje.  
Akce byla financována skupinou místních podnikatelů (mimo rozpočet obce), 
realizaci provedla samotná obec. 



Tematický park v Sudicích 
výsadba v r. 2013, plocha 2 ha v centru obce – 117 ks běžně rostoucích dřevin, 
41 ovocných dřevin, 166 keřů 

r. 2012 r. 2014 



Park dnes … 



Obnova krajinných prvků - Obecní sad  - v letech  2014 -2015 
Plocha 2 ha, dotace OPŽP 1.570.tis Kč, obec přes 200.000Kč 
Celkem:  81 ks ořešáků, 97 ks třešní, 42 ks višní a  94 ks švestek 
   2 km nad obcí Sudice u lesa 



Dotací to nekončí, následnou péči převzali obyvatelé… 



Práce v obecním lese 



Výchova k péči o přírodu od ranného věku 



2. Budování a revitalizace mokřadů, poldrů, výstavby a opravy 
    malých vodních nádrží 
 

Pavlovské mokřady -  obec Benešov ( okr. Blansko) 
Celkové náklady 12 mil. Kč, 10 nových tůní, potok do původního koryta, nová retenční nádrž 
 
 
 

Mokřad o ploše pouhých 10 m² například zadrží až 9000 litrů vody.  



Obec Semín ( u Kladrub nad Labem) 
Nachází se zde pás mokřadů, které začaly vysychat. Vybudovány čtyři tůně. 
Nejen zadržení vody v krajině a zlepšení okolí obce, ale také zlepšení kvality vody ve 
studních v obci. 
Celkové náklady kolem 1,5 mil. Kč, dotace  1,2 mil. Kč 
 



Oprava požární nádrže – obec Sudice 
 Dotace MZe – podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže 



Objem 910 m3, celkové náklady 2.600 tis. Kč,  
 

dotace MZe 2 mil.Kč + 300 tis. Kč Jihomoravský kraj 
 



Výstavba nových rybníků na soukromých pozemcích – Ano, ale… 





Povodí Moravy přistoupilo k opravě potoka … v tuto chvíli 
jdeme proti přírodě 



3 . Ochrana před přívalovými srážkami 
 
- nezbytný Plán společných zařízení v PÚ -  důležité jsou i nové polní cesty, 
    dále  prvky územního systému ekologické stability, protierozní a vodohospodářské 
    opatření 



Vztah OBEC- ZEMĚDELEC – LESÁK a sucho 
Zemědělství kolem obcí – stále častá realita eroze půdy 
Blokování zahájení PÚ velkými vlastníky půdy! 
 



Hospodaření velkého  
zemědělského družstva 

Protierozní vyhláška !!!!! 
 
Pokud se vedení obce 
nedomluví se zemědělci, tak 
potřebuje legislativní oporu 



Půda dnes -  bez biosložky Bioodpad od obyvatel 



Sucho a větrná eroze -Zemědělská krajina kolem Lechovic, okr. Znojmo  
– nezbytná rekonstrukce větrolamů a zmenšení velikosti lánů 



Větrolam po životnosti 

Funkční větrolam 

Po celkové rekonstrukci 



Lesy a lesní hospodářství 



Kůrovcová kalamita = holiny = velké nebezpečí zaplavování obcí srážkami, vysychání vrtů 



Kalamita – bekyně velkohlavá - Znojemsko 

Ani duby nejsou v bezpečí! 



Shrnutí – Co obce potřebují: 
 Více investovat do krajiny mimo intravilán obce, iniciovat pozemkové úpravy  

a věnovat se jejich realizaci 
 Budovat, obnovovat a odbahňovat vodní nádrže a poldry 
 Trvat na revitalizaci koryt vodních toků – spolupracovat s Povodími 
 Výsadba vegetační zeleně do krajiny – stromořadí, větrolamy 
 Spolupráce se zemědělci  - zlepšení komunikace s obcemi = společný zájem 

péče o krajinu,  využití kompostu z bioodpadu obcí na zemědělských 
půdách 

 Spolupráce s lesníky - při budování malých vodních nádrží v lesích – pro 
požární účely, ale také při vysychání toků k udržení vody a zabránění 
vymírání vodních živočichů 

 Potřeba podpory obnovy  lesů po kalamitách  
 Pokud bude výstavba vodních nádrží na majetcích fyzických osob, tak podle 

jasných pravidel, aby se obce a instituce nedostaly do šikanózního postavení 
v době nedostatku vody 
 

 



Co může udělat stát? 
 Navýšit počet pozemkových úprav a reagovat tak na 

potřeby samospráv díky klimatickým změnám 
 Posílit pozemkový úřad o lidské zdroje – př. PÚ Blansko 

měl dříve 25 pracovníků, dnes pouze 9. Dříve stíhali 4-5 
projektů ročně, dnes max. 2. Starostové marně v regionu 
čekají na realizaci důležitých projektů z KPÚ.    
Pozemkový úřad je v současnosti v roli „odmítače“. 

 Nedovolit, aby odborné firmy, které projektují PÚ, odešly 
do jiného odvětví 

 Řešit zablokování spuštění PÚ velkými vlastníky půdy 
 Řešit nedostatek státní (obecní) půdy k realizaci opatření 



Příroda nám v posledních letech dokonale ukázala, že vžité 
přesvědčení, že pomocí techniky a technologií ovládneme svět 

 je naprosto liché.  
 

Sucho nás bez ohledu na evropské dotace donutí začít používat selský 
rozum a cítit sounáležitost s naší krajinou. 

Ing. Olga Dočkalová, Obec Sudice,  www.sudice-bk.cz 


	Obce a sucho�
	Obec Sudice – nachází se 40 km severně od Brna v Boskovické brázdě,      480 obyvatel, katastr o velikosti 570 ha, především v zemědělské krajině
	Snímek číslo 3
	Co obce mohou a co dělají pro svoji krajinu ?
	1. Výsadby stromů do krajiny�    -  obnovy historických alejí, výsadby ovocných dřevin podél polních cest apod.�    -  dotace OPŽP, dotace krajů na výsadbu ovocných dřevin a následnou péči�    -  dotace Nadace partnerství �    -  v JMK projekt Klimagrünn AT-CZ�
	Obec Sudice - Švestková alej – výsadba listopad 2012
	Snímek číslo 7
	Obnova třešňových alejí - Obec Přepychy na Rychnovsku�Vykácení 260 stromů různého druhu, výsadba 220 nových v roce 2016.         Souhlas vydala Správa silnic Královéhradeckého kraje. �Akce byla financována skupinou místních podnikatelů (mimo rozpočet obce), realizaci provedla samotná obec.
	Tematický park v Sudicích�výsadba v r. 2013, plocha 2 ha v centru obce – 117 ks běžně rostoucích dřevin, 41 ovocných dřevin, 166 keřů
	Snímek číslo 10
	Obnova krajinných prvků - Obecní sad  - v letech  2014 -2015�Plocha 2 ha, dotace OPŽP 1.570.tis Kč, obec přes 200.000Kč�Celkem: 	81 ks ořešáků, 97 ks třešní, 42 ks višní a  94 ks švestek�			2 km nad obcí Sudice u lesa
	Dotací to nekončí, následnou péči převzali obyvatelé…
	Práce v obecním lese
	Výchova k péči o přírodu od ranného věku
	2. Budování a revitalizace mokřadů, poldrů, výstavby a opravy�    malých vodních nádrží�
	Obec Semín ( u Kladrub nad Labem)�Nachází se zde pás mokřadů, které začaly vysychat. Vybudovány čtyři tůně.�Nejen zadržení vody v krajině a zlepšení okolí obce, ale také zlepšení kvality vody ve studních v obci.�Celkové náklady kolem 1,5 mil. Kč, dotace  1,2 mil. Kč�
	Oprava požární nádrže – obec Sudice
	Snímek číslo 18
	Výstavba nových rybníků na soukromých pozemcích – Ano, ale…
	Snímek číslo 20
	Povodí Moravy přistoupilo k opravě potoka … v tuto chvíli jdeme proti přírodě
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Lesy a lesní hospodářství
	Snímek číslo 29
	Snímek číslo 30
	Snímek číslo 31
	Co může udělat stát?
	Příroda nám v posledních letech dokonale ukázala, že vžité přesvědčení, že pomocí techniky a technologií ovládneme svět� je naprosto liché. ��Sucho nás bez ohledu na evropské dotace donutí začít používat selský rozum a cítit sounáležitost s naší krajinou.

