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Úvod 
 

Předložený materiál diskutovaný v rámci pracovní skupiny 26. ledna, je koncipován jako celofaremní 

přístup, který by měl motivovat zemědělce přehodnotit dosavadní způsob hospodaření a přijmout opatření pro 

ekologicky šetrnější postupy. Pokud hovoříme o ekoplatbách, mělo by se především jednat o tom, jak dosáhnout 

stanoveného cíle, tedy racionálnějšího využití a snížení spotřeby průmyslových hnojiv, omezování spotřeby POR 

při zajištění ekonomiky produkce zdravých a kvalitních potravin, a při současném plnění IOR a zamezení šíření 

škodlivých činitelů, budování podmínek pro rozvoj biodiverzity v rámci osevních postupů a podporou živočišné 

produkce, omezení eroze a péči o zdraví a úrodnost půdy. Velmi významný bod je motivace k dosažení systému 

udržitelného českého zemědělství s dlouhodobou vizí pro farmáře, jak úspěšně hospodařit i v budoucnu, s cílem 

zajistit dostatečné množství kvalitních a cenově dostupných potravin, udržení konkurence schopnosti a posílení 

možností exportu s vyšší přidanou hodnotou. Je třeba věnovat pozornost snižování závislosti na dovozech, kde je 

narušená ekologická rovnováha vlivem CO2 stopy vázané na dopravu na velké vzdálenosti a další převozy v rámci 

skladů. Dalším aktuálně diskutovaným tématem v souvislosti s rozšířením Covid 19, jsou hygienická a zdravotní 

rizika dovážených potravin, ohrožujících zdraví obyvatel a ekonomickou stabilitu státu a potravinová soběstačnost. 

Zemědělci by měli, podle našeho názoru v rámci ekoplateb, dostat k dispozici praktický návod, 

technologická řešení a plodinová doporučení pro využití moderních a precizních technologií, jak stanovených cílů 

postupně dosáhnout a současně finanční podporu pro zavedení nových, praxí ověřených technologií. 

 

Aktuální návrh pro ekoplatby obsahuje jen několik dílčích bodu navazujících na standardní systém 

hospodaření s definovanou možností kontroly a nespecifikovaným dopadem na životní prostředí, klima a úrodnost 

půdy. V některých bodech, např. návrhy pro plnění podmínek vyčlenit neprodukční plochy, staví zemědělce před 

nepříjemné rozhodovaní, zda je ekonomické pro podnik o ekoplatbu vůbec žádat, tím se snižuje šance pro dosažení 

cílů navržených v rámci SZP a EU v bodě ekologie a životního prostředí. 

 

Nastavení podmínek pro celofiremní ekoplatby by měl vycházet z funkčních a skutečných vzorů 

zemědělských podniků po vytvoření případových studií: 

1. Motivace a finanční přínos pro podnik. 

2. Vyhodnocení skutečných přínosů pro půdu, ŽP, občany. 

3. Vyhodnocení náročnosti a možnosti plnění pro zemědělské podniky + nastavení finančních kompenzací. 

4. Vyhodnocení rizik nově navrhovaných postupů hospodaření (vyšší moc, rozvoj škůdců a chorob 

z neprodukčních ploch, prohloubení ekonomických ztrát na živočišné produkci = neprodukční plochy jako 

konkurence ploch pro produkci krmiv, ztráta upraveného rázu krajiny ad.). 

 

Spolek SIUZ, z.s. je nově vzniklá občanská iniciativa bez vazby na politické strany. Jedná se o sdružení 

sedláků, konvenčních i ekologických zemědělců. Využíváme a rozvíjíme systémy precizního hospodaření. 

Propojujeme prvky konvenčního hospodaření s ekologickým, při využití moderních technologií pro racionálnější 

použití jednotlivých vstupů, které vodou k redukci spotřeby POR, hnojiv, osiv, nafty a dlouhodobou rentabilitu 

zemědělské produkce. Ve spolupráci se zemědělskými odborníky zavádíme do praxe moderní technologie, výrazně 

měníme a modifikujeme standardní pěstební technologie řady plodin. Výsledky a popis nových plodinových 

technologií plynoucích z iniciativy těchto farem jsou popsány v řadě publikací, na kterých se podíleli společně 

s ČZU (V. Brant, M. Kroulík) a jsou k dispozici pro zavedení do široké praxe. 
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REAKCE SIUZ, z.s. K JEDNOTLIVÝM BODŮM PŘEDLOŽENÉHO 
DOKUMENTU EKOPLATEB 

 

1. TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY NA ORNÉ PŮDĚ = VÍCELETÉ TRAVNÍ POROSTY NA 

ORNÉ PŮDĚ 
 

Navrhujeme přehodnocení zákazu mulčování na kultuře G – podzimní mulčování je jednoduchý mechanický 

způsob likvidace přestárlých trav a nedopasků, omezuje zaplevelení, šíření chorob a degradaci TTP, urychluje 

dorůstání a zmlazování porostu, likviduje nálet drobných dřevin, přispívá k rychlejšímu růstu na jaře a dřívější 

možnosti pastvy. Vychází-li tento zákaz z některých vědeckých prací, které dokládají negativní vliv mulčování na 

druhovou skladbu, tak je tento předpoklad u této skupiny porostů špatně interpretován.  

 

2. DIVERZIFIKACE PLODIN  
 

Diverzifikaci a větší pestrost krajiny je nezbytné podpořit vytvořením dotačních a odbytových podmínek, pro 

rozšíření spektra ekonomicky jistých a stabilních plodin, které umožní sestavovat širší osevní postupy (propojení 

na zvyšování potravinové soběstačnosti a zvýhodnění plodin, významných pro export).  

 

Podpora precizních technologií, které směřují k rozšiřování osevních postupů a biodiverzity v krajině 

(vrstevnicové obdělávání a střídání plodin, oseté kolejové řádky v režimu řízeného úhoru bez hnojiv a chemie, 

oseté souvratě, doprovodné plodiny, přímé setí do meziplodiny) a začlenění těchto technologií do podmínek plnění 

diverzifikace, bez nutnosti dalšího dělení honů do menších bloků.  

 

Bod: střídání plodin, kdy nelze pěstovat jednu plodinu na témže pozemku dva roky po sobě. Žádáme o diskusi a 

přehodnocení tohoto bodu a navržení technologických řešení např. zařazení meziplodin, setí hlavní plodiny 

společně s doprovodnou plodinou, za kterých by bylo možné tuto podmínku splnit. Osevní postupy jsou běžně 

nastaveny na střídání a rotaci plodin, přesto i v tomto případě vlivem hlavně nepříznivého vývoje počasí, je někdy 

nevyhnutelné na části nebo celé ploše zařadit stejnou plodinu po sobě. 

 

Přesahuje-li podmínka výměry hlavní plodiny 50 % z výměry orné půdy, tak jak je navrženo, znamená to, že nad 

tuto výměru v procentech lze pěstovat hlavní plodinu v následném roce v monokultuře? Bude stanovena podmínka 

zákazu opakovaného pěstování plodiny na témže BP? – poté nemá nastavení logiku. Jakým způsobem dané zadání 

respektuje provádění blokace pozemků? Je potřeba jasně specifikovat budoucí, tedy dlouhodobější, velikost 

souvislé plochy jedné plodiny. Kombinace omezení velikosti souvislé plochy jedné plodiny a diverzifikace bude 

spojena s nemožností blokace půdních bloků v osevním postupu. Omezení blokace PB v osevním postupu (stávající 

odhady) může vést k navýšení nepracovních jízd mezi farmou a PB a mezi PB, včetně shodného nárůstu 

transportních nákladů v rozmezí 20 – 80 %. To se projeví (viz. vzorec pro výpočet emisí CO2, lineární závislost) na 

shodném nárůstu produkce skleníkových plynů. Lze předpokládat, že tento argument bude vznesen přímo na 

komisi v Bruselu, vůči ČR. Jak je tato skutečnost ošetřena? 

 

Podpora produkce bílkovinných krmiv a podpora technologií pro sušení a zpracování sóji a řepky. Pokud hovořit 

o ekologii, tak je nezbytné snižovat závislost na dovozech, které jsou spojeny s nadměrnou ekologickou stopou a 

produkcí skleníkových plynů (doprava a CO2 stopa, ničení pralesů), jako je tomu právě u sóje. Finanční podpora pro 

produkci a zvýšení soběstačnost u bílkovinných krmiv vede současně k rozšíření ploch bobovitých plodin, rozšíření 

OP, biodiverzitu, ŽP a ekonomickou stabilitu.  Dáváme návrh k diskusi o zavedení daňové povinnosti nebo 

uhlíkových kreditů, navázat na aktivity dalších evropských lídrů jako je Francie.  

 



4 
 

Poradenství a výzkum zaměřený na přípravu technologických řešení k očekávaným ukončením povolených 

účinných látek. Problematika rozšíření nových významných chorob a škůdců, na které zemědělci ve svých 

technologiích nejsou připraveni, a je zde riziko nadužívání úzkého spektra zbylých přípravků a zvyšování spotřeby 

POR. 

Návrh k diskusi, vyšší zdanění a uhlíkové kredity na osiva a zemědělskou produkci ze zemí mimo EU, u kterých 

nelze prokázat, že byly pěstovány v souladu s pravidly nastavenými v EU, zajistit konkurenceschopnost a omezit 

zdravotní rizika spojené s kontaminací rezidui přípravků, které nejsou povoleny v EU a mohou být zdraví škodlivé. 

 

Podpora specializovaných osevních postupů s dlouhodobou vizí 

 

Např. finanční podpora technologií pro produkci osiv drobných plodin do meziplodinových a úhorových směsí.  

• Motivace pro pěstitele, specializovat se na produkci osiv s vyšší pracovní a finanční náročností, danou 

nedostatkem povolených registrovaných POR, vyššími nároky na mechanickou kultivaci, preciznost 

sklizně, dosoušení a čištění. 

• Cílem je zajistit si dostatek osiv pro pokrytí potřeby založení neprodukčních ploch. 

• Aktuální produkce osiv meziplodin je nedostatečná v rámci celé Evropy, což se může velmi negativně 

projevit na dostupnosti osiv v roce 2023 po plošném zvýšení neprodukčních ploch.  

• Významná část osiv meziplodin do EU přichází z Ameriky, kde taky vlivem ekologických tlaků dochází 

k vyšší vlastní spotřebě a nedostatečné produkci. 

• Podpora produkce osiv meziplodin bude současně i významnou podporou pro export zemědělské 

produkce se zajímavou přidanou hodnotou. 

• Specializace farem na produkci více druhů meziplodin podporuje rozšíření OP a biodiverzitu. Navrhujeme i 

zvýhodnění množitelských ploch meziplodin v rámci ekoplateb a jejich odečtení od plochy stanovené 

k neprodukčním účelům. 

• Projednat možnost povolení desikace v těchto porostech, které jsou jasně určené k produkci osiv a ne 

potravin, nebo finanční podpora na zajištění technických řešení produkce bez desikace = dvoufázová 

sklizeň, sušení, čistící linky.  

• Omezit závislost na dovozech s vysokou ekologickou zátěží = uhlíkové kredity nebo zdanění spojené 

s vysokou produkcí skleníkových plynů souvisejících s dopravou na velké vzdálenosti a použití přípravků, 

které nejsou povoleny v EU a díky tomu je zajištěna vyšší produkce a nižší náklady, další faktor je 

zneužívání levné pracovní síly.  

 

 

3. NAVÝŠENÍ OBSAHU ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ NA PLOŠE ODPOVÍDAJÍCÍ 

VÝMĚŘE MIN 30% ORNÉ PŮDY V KALENDÁŘNÍM ROCE 

 

Navrhujeme vytvořit funkční systém zaměřený na kompletní zlepšení stavu a zdraví půdy nejen z pohledu 

dotace organické hmoty do půdy, ale celkového přínosu pro půdní úrodnost, zvyšování odolnosti půdy vůči 

nepříznivým vlivům působení počasí, změny klimatu a eroze. 

 

Požadujeme předložení konkrétních případových studií pro různé typy a velikosti farem s navrženým systémem 

a výpočtem bilance požadovaného množství organických hnojiv s definovaným hodnocením přínosů pro půdu a 

přijatelnosti pro plnění zemědělci (kontrola nastavených koeficientů, zohlednění čtyřletých cyklů hnojení 

statkovými hnojivy v OP, zapravení organické hmoty v souladu s DZES atd.). 

 

+ vytvoření tabulky pro bilanci a výpočet celkové produkce organické hmoty, kterou může zemědělský podnik 

uplatnit pro plnění tohoto bodu s přepočtovým koeficientem a výpočtem % dodané organické hmoty v daném 

roce na celkové ploše. 
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V bilanci organické hmoty z posklizňových zbytků započítat všechny pěstované plodiny (sláma a posklizňové 

zbytky všech plodin), včetně meziplodin a doprovodných plodin. Zohlednit nové technologie redukovaného 

zpracování půdy, strip-till, přímé setí do meziplodiny, které vedou ke snížení odbourávání organické hmoty 

omezenou mineralizací. Do bilance živin zohlednit další faktory jako symbiotická fixace pícnin, bobovitých 

meziplodin a doprovodných plodin. 

 

Jak bude hodnocen obsah organické hmoty v půdě? Budou vytvořeny hodnoty pro maximální množství 

organické hmoty, které má půda obsahovat s ohledem na rajonizaci a různé půdní a klimatické podmínky?  

 

a. MEZIPLODINY A NOVÉ NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ MEZIPLODIN 
 

Požadujeme zvýšit důraz, v rámci ekoplateb, na využití a přínos meziplodin především u farem bez živočišné 

výroby, kde hrají klíčovou roli pro udržení půdní úrodnosti. Zvýšení koeficientu meziplodin na 0,3 = motivace 

k investici do osiva meziplodinových směsí a nákladů spojených s jejich založením a vedením porostů až po 

ukončení vegetace.  

 

Meziplodiny jsou naprosto nezastupitelné v suchých oblastech a erozně ohrožených oblastech = podpora 

meziplodin a motivace k jejich pěstování je základ pro boj se suchem a zabránění dalších ztrát organické hmoty 

v suchých a teplých oblastech. 

 

Diskutovat s odborníky nové nastavení podmínek pro pěstování meziplodin. Termíny setí, délka vegetace, druhová 

skladba, způsob založení porostu, možnosti ošetření meziplodin, způsob a termín ukončení vegetace meziplodin. 

 

Termín trvalý půdní pokryv a využití meziplodin, přidat do diskuse k ekoplatbám. Podpora technologií pro přímé 

setí a vytvoření trvalého zeleného půdního krytu má jednoznačně pozitivní efekt pro půdu i lokální klima.  

 

Přínos meziplodin pro ekologii a propojení na ekoplatby:  

• Recyklace živin, omezení jejich ztrát vyplavením a snížení rizika pro životní prostředí, dále symbiotická 

fixace N a zpřístupnění řady živin díky bobovitým druhům.  Možnost redukce spotřeby průmyslových 

hnojiv. 

• Repelentní efekt na škůdce hlavních plodin, podpora rozvoje užitečného hmyzu, potlačení plevelů, 

fytosanitární účinnost. Vede k možné redukci spotřeby POR.  

• Přirozený meliorační efekt hlubokokořenících druhů pomáhá k odvodnění půd, odstranění utužení, 

ochrana proti erozi a lepšímu využití srážek v mimoprodukčním období. 

• Rozvoj mikrobiální činnosti v půdě, podporuje rychlost rozkladných procesů a degradaci posklizňových 

zbytků a redukci patogenů přenosných půdou.  Je zde provázanost na integrovanou ochranu rostlin a 

zlepšení rozkladných procesů v půdě v oblastech zatížených nitrátovou směrnicí, kde není povolená 

aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy.  

• Podpora rozvoje žížal a mykorhizy, z toho plyne lepší využití živin a zvýšení odolnosti půd a pěstovaných 

plodin ke stresu ze sucha. 

• Prokazatelná synergie zapravení organické hmoty meziplodin spolu s hnojivem a posklizňovými zbytky. 

Dusík, fosfor, síra i ostatní živiny přechází do organické formy, dochází k lepšímu využití živin, probíhají 

lépe rozkladné procesy a s tím související eliminace patogenů na posklizňových zbytcích, lépe se 

zabudovává organická hmota do půdy. 

 

b. DOPROVODNÉ PLODINY 
 = ZCELA NOVÝ POJEM PRO MEZIPLODINY 

 

Požadujeme jejich zohlednění a doplnění v nastavení nových podmínek pro meziplodiny. 
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Doprovodné plodiny jsou meziplodiny seté společně s hlavní plodinou (řepka, obilniny, mák) nebo přísevy do 

meziřadí širokořádkových plodin (kukuřice, řepka, soja). Jsou řešením pro regiony, kde nelze včas a kvalitně zaset 

meziplodiny z důvodu pozdní sklizně předplodiny nebo z důvodu sucha, které neumožní založit kvalitní prosty 

v běžném termínu. Jejich výhodou v porovnání na meziplodiny je také dlouhá doba vegetace, kdy mohou růst a 

přispívat k tvorbě organické hmoty. 

 

Doprovodné plodiny seté společně s hlavní plodinou by mohly být řešením pro dodržení diverzifikace plodin 

v případě nutného setí stejné plodiny dva roky po sobě na témže pozemku. 

Přínosy doprovodný plodin: 

• Produkce organické hmoty do půdy, setí s hlavní plodinou, podpora biodiverzity, leguminózy dotují 

živinami hlavní plodinu a snižují spotřebu hnojiv, prokázaná nižší atraktivita vůči hmyzím škůdcům 

umožňuje ekonomickou produkci např. řepky i po ukončení povolení několika významných účinných látek 

insekticidů v krátkém časovém horizontu bez adekvátní náhrady. Konkurence a potlačení plevelů. 

• Snížení spotřeby herbicidů a možnost kombinace páskové aplikace herbicidů a mechanického omezení 

růstu plevelů!  

• Doprovodné plodiny mají významný přínos pro snížení spotřeby POR, hnojiv a zvýšení obsahu organické 

hmoty v půdě. 

• Protierozní funkce, propojenost na DZES a rozšíření do více plodin, aktuálně jen řepka. 

 

 

 
Obr: Pšenice ozimá s doprovodnou vymrzající plodinou hořčice bílá. 

 

  
Obr: Pšenice ozimá s doprovodnou plodinou hořčicí bílou – kořenová hmota. 
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Obr: Pšenice s doporovodnou plodinou – peluška ozimá. 

 

 

 
Obr: Kukuřice s doprovodnou plodinou přisévanou během plečkování. 

 

 
Obr: Strniště kukuřice s podsevem, dva týdny po sklizni kukuřice na zrno. Zelený půdní pokryv může chránit 

půdu celou zimu.  
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c. PRECIZNÍ TECHNOLOGIE:  

 

Hodnocení výživného stavu půdy a obsahu organické hmoty v půdě 

Navrhujeme možnost pro podniky, které využívají precizní technologie a služby pro monitoring výživného stavu 

půd, včetně hodnocení obsahu organické hmoty v půdě, aby na základě doložení laboratorních výsledků, kdy lze 

z časové řady hodnotit narůstající trend obsahu organické hmoty v půdě, plnili podmínky pro zvyšování obsahu 

organické hmoty do půdy, aniž by museli dokládat další bilance dodané organické hmoty.  

 

Finanční podpora pro precizní monitoring výživného stavu půd, a hodnocení obsahu organické hmoty v půdě. 

 

Meziplodiny v precizních technologiích 
Stále nacházíme nové možnosti uplatnění meziplodin v precizních technologiích:  

• Přesné setí meziplodin podle GPS pro strip-till, pásové střídání vysetých druhů meziplodin, rozdělení na 

druhy vhodné pro budoucí meziřadí a druhy vhodné pro pás, kde bude půda zpracována a zaseta hlavní 

plodina. 

• Doprovodné plodiny seté společně s hlavní plodinou. 

• Přísevy doprovodných plodin při plečkování hlavní plodiny (řepka, kukuřice, soja). 

• Přímé setí do meziplodiny a vytvoření podmínek pro celoroční pokryv půdy. 

 

Zapravení meziplodin vs. ponechání rostlinného mulče nebo mělké zapravení meziplodin do půdy.  Zajistí trvalý 

půdní kryt, kořeny meziplodin nahrazují práci pluhu, snížení spotřeby pohonných hmot, nižší produkce CO2, vysoká 

ochrana proti erozi. Neporušená kořenová síť meziplodin, umožňuje lepší zasakování vody a využití srážek. Žádné 

nebo pouze mělké zpracování půdy snižuje riziko kontaminace půd semeny plevelů, při dlouhodobém využívání 

těchto technologií tak přispívají ke snížení spotřeby herbicidů. Naopak hlubší mechanické zapravení meziplodiny 

má za následek redukci počtu užitečných půdních organizmů a mykorhizních hub. 

Příklad: V precizních technologiích přesného setí do širokých řádků (řepka, obilniny, mák) lze díky podsevům 

v meziřadí, které potlačují plevele výrazně snížit celkovou dávku herbicidů, kombinuje se mechanická likvidace 

plevelů a pásková aplikace pouze v řádku hlavní plodiny – technologické řešení pro  OPVZ a redukci POR, snížení 

rizika kontaminace vodních zdrojů a možnost povolení účinných látek, která jsou pro plošné aplikace zakázány.  

 

Doprovodné plodiny a propojenost na DZES protierozní ochrana 

 

V praxi prověřené technologie s možností širokého uplatnění, snadná možnost kontroly viz návrhy v příloze. 

 
Obr. Strip-till cukrovka do vymrzlé meziplodiny. 
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Obr: řepka ozimá s doprovodnou plodinou – vymrzající směs. 

 

KOMPOSTY A KALY  

Finanční podpora pro využití kompostů a kompostovaných kalů = podpora odbytu městských kompostáren, využití 

a spotřeba odpadů. 

 

ROZBORY ORGANICKÝCH HNOJIV 

Finanční podpora nad rámec dotace pro rozbory organických hnojiv pro přesnou bilanci živin a snížení rizika 

kontaminace půd např. těžkými kovy (především ekologické zemědělství). Finanční podpora pro laboratorní 

rozbory půdy v návaznosti i na systémy precizního zemědělství s cílem snížení spotřeby minerálních hnojiv, cílené 

využití hnojiv, snížení ztrát a ekologické zátěže a znečištění ŽP a vodních zdrojů. 

 

4. MIMOPRODUKČNÍ PLOCHY A ÚHORY 
 

Neprodukční plochy vyžadují finanční kompenzaci nad rámec dotační platby (nájmy, daně, cena osiv, založení 

porostu, údržba atd.). 

Zařadit do neprodukčních ploch krajinné prvky, které spadají do péče zemědělského podniku (vodoteče, 

meliorace ad.), ale nezapočítávat tyto plochy v LPIS do orné půdy, aby se nenavýšila plocha nutná pro další 

vyčlenění neprodukčních ploch. 

 

Příklad: Podnik se silnou živočišnou produkcí, který na 1/3 ploch produkuje krmiva (v případě výkrmu prasat se 

jedná o nulový zisk až ztrátovou produkci z produkční plochy krmiv), pokud má vyčlenit další plochu bez 

ekonomické produkce, jen za předpokladu získání ekoplatby, při přepočtu dojde k závěru, že nebude žádat o 

ekoplatbu, aby měl dostatek produkčních ploch pro ekonomický a udržitelný chod farmy. Hledat možnosti a 

motivaci pro tyto podniky, jak splnit požadavek neprodukčních ploch.  

 

Definovat možnosti pro víceleté úhory, tedy dvou až tříleté a dlouhodobé. 

 

MZe přehledné zmapovaní a označení zranitelných oblasti, jako jsou: hranice měst a obcí, vodní zdroje, erozně 

ohrožená místa atd. zde uplatnit povinnost tyto plochy dočasně vyjmout z produkčního procesu a nastavit 

podmínky pro úhorové hospodářství. 

Např. 20 až 30 m pás kolem obcí = přirozená bariera od ošetřovaných porostů, ochrana proti erozním událostem. 

 

Cílené ozelenění, definovat řízené technologie, které povedou k založení úhorových porostů bez dominance 

plevelů a tím spojených rizik (diskuse s odborníky). 
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Zvýšení ekologické funkce krajiny a udržení půdní úrodnosti (konzervace půdy, která v případě potřeby umožní 

rychlé a opětovné převedení na produkční plochu bez zásadního vlivu na výnos a zvýšených nákladů na 

odplevelení). 

! Pozor na neřízené úhory – kdy není možno provádět zásahy do porostů = vysoké riziko rozvoje chorob, škůdců 

a zaplevelujících rostlin. S tím související riziko vyššího zatížení pesticidy na okolních pozemcích a v následujících 

plodinách po ukončení trvání úhoru. 

.  

Požadujeme doplnit u neprodukčních ploch možnost a podmínky pro udržovací seč související s odplevelením a 

udržením estetické funkce krajiny (zaplevelené plochy s masou zaschlé hnijící hmoty nejsou atraktivní, produkce 

pylu, negativní hodnocení veřejností, zvýšené riziko požárů za sucha, rozšíření hrabošů a myší, šíření plevelů do 

zahrad a sídlišť, šíření chorob a škůdců na produkční plochy). 

Stanovení termínu pro úhorové porosty, kdy musí zůstat v klidu bez vstupu do porostu, stanovit termíny možné 

údržby.  

Diskutovat možnosti mulčování, seč a odvoz hmoty pro kompostování nebo zapravení organické hmoty na orné 

půdě, v suchých letech možná seč jako stabilizační prvek pro nedostatek objemných krmiv. 

  

Návrh pro jednoleté úhory a mimoprodukční plochy s využitím precizních technologií  

a) Doplnění mimoprodukčních ploch o kolejové řádky v úhorovém režimu  

• V systému precizních technologií a přesných pojezdů po poli jsou využívány stejné kolejové řádky pro 

všechny plodiny. 

• Osetí 2,5 až 3 m pásů úhorovou směsí, nad kterou se pohybuje aplikační technika a nejsou zde aplikovány 

hnojiva ani pesticidy.  

• Uplatnění v řadě plodin cukrovka, řepka, mák, kukuřice. 

• Rovnoměrné rozptýlení kvetoucích, ekologických ploch do krajiny (zakreslení do map pomocí ČZU Milan 

Kroulík, vzdálenost pásů je dána šířkou ramen postřikovače). 

• Nerušené pravidelně se opakující zóny v produkčních oblastech zvyšují biodiverzitu, množství užitečného 

hmyzu, působí upraveně a malebně v krajině, podporují rozvoj půdní bioty, která se může šířit na zbytek 

pole.  

• Kola postřikovače se pohybují až vedle oseté plochy úhoru. 

• U takto vedených porostů nevyžadovat dělení pozemků do 30 ha. 

• Nastavení hospodaření na úhorech. 

Vymezit období zákazu vstupu do úhorového porostu např. od 1.6. do 15.7., mimo toto období povolit pohyb a 

přejezdy zemědělské techniky přes vymezené pásy – např. pro otáčení kultivačních strojů při plečkování  

 

Příklad: Záběr postřikovače 36m, osetí kolejových řádků medonosným úhorem 3 m, rozchod kol 3 m, čistá 

plocha kvetoucího nerušeného úhoru pod koly postřikovače 2,5 m vedená jako úhor opakující se v porostu po 33 

m. 
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Obr: kolejový řádek v kukuřici v úhorovém režimu 

 
Obr: kolejový řádek v kukuřici v úhorovém režimu 

 
Obr: kolejový řádek v kukuřici v úhorovém režimu 

 

b) Zařazení ochranných pásů a dělených souvratí do mimoprodukčních ploch  

• Osetí souvratí dvěma na sebe navazujícími neprodukčními kulturami. 

• Omezení eroze, zúrodnění utužených souvratí, optimalizace tvaru pozemku.  

• Propojenost na protierozní opatření DZES 5. 

• Pás (o šíři secího stroje) medonosné úhorové směsi + pás (o šíři secího stroje) jetelotrávy nebo vojtěšky. 

• Pás jetelotrávy a vojtěšky slouží k otáčení strojů, kultivační techniky aby se neposouval problém utužených 

souvratí hlouběji do pozemku, využívá se zpevnění a zkypření půdy kořeny vytrvalého porostu. 

• Díky přesnému tvaru pozemku nedochází k překryvům a příčnému výsevu, díky možnosti otáčení na 

zelené souvrati při plečkování nedochází k poškození porostu a ztrátám porostu. 

• Definovat podmínky pro vedení dělených souvratí, povolení mulčování mimo hlavní dobu květu pro 

omezení zaplevelení a rozšíření škůdců (především hraboši), povolení odplevelovací seče v jetelotravním 

nebo vojtěškovém pásu s možností kompostování, jako organické hnojivo na ornou půdu, v případě sucha 

a nedostatku krmiv jako rezerva objemných krmiv. 

• Na honech, kde se uplatňuje široký ochranný pás a osetí kolejových řádků nevyžadovat dělení honů do 30 

ha. 
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Příklad: 9m ochranný pás kvetoucího úhoru + 9 m jetelotráva nebo vojtěška, celkem 18 m pás kolem celého pole 

s významnou funkcí pro úpravu rázu krajiny a rozšíření biodiverzity rovnoměrně po krajině, významný efekt 

především v erozně ohrožených oblastech. 

 

5. DALŠÍ NÁVRHY PRO PLNĚNÍ EKOPLATEB NAD RÁMEC PROJEDNÁVANÝCH 

OPATŘENÍ 
 

a. Ekologické přípravky na ochranu rostlin  
 

Finanční podpora na použití ekologických POR v konvenčním zemědělství, má návaznost na plnění podmínek pro 

snížení spotřeby chemických POR 

Finanční podpora pro testování a vývoj přípravků do ekologického zemědělství 

• Přípravky na bázi bakterií do půdy. 

• Ekologické přípravky na ochranu rostlin. 

• Živé organismy využitelné na ochranu rostlin. 

• Přípravky, které pozitivně ovlivňují, prodlužují nebo zvyšují účinnost chemických POR a nebo vedou 

k redukci jejich dávky na hektar. 

 

b. Podpora precizních technologií  
 

 + zpřístupnění RTK korekčního signálu zdarma = zásadní podpora precizního zemědělství je rozšíření využití RTK 

korekčního signálu s možností jeho uvolnění zdarma. 

Globální družicové poziční systémy spolu s vyspělými navigačními přístroji představují značný přínos pro 

optimalizaci vstupů a minimalizování chyb při práci na poli, efektivní využívání energetických a materiálových 

vstupů, snižování ekologické zátěže krajiny a především využívání nových technologických postupů a plné využívání 

inovačního potenciálu moderních technických prostředků. Pro zajištění řady operací je nezbytná korekce 

autonomního signálu na nejvyšší dosahovanou přesnost s využitím korekčního signálu RTK.  

Přednosti systému spočívají a potřeba podpory RTK GPS systémů lze shrnout do několika bodů:  

• dosahování přesnosti s deklarovanou maximální odchylkou od požadovaného směru v rozmezí 2,5 cm, 

• přesné ovládání pracovních sekcí aplikační techniky a secích strojů s minimalizací překryvů nebo 

neošetřených ploch, 

• opakovatelnost zásahů v čase, kdy pouze RTK korekce dovoluje najetí do požadovaných trajektorií 

s libovolným časovým odstupem, 

• požadavek na vzájemnou součinnost pracovních operací a požadavek na přesné vedení stroje (typické pro 

technologie pásového zpracování), 

• nárůst v uplatňování technologií s výraznou vzájemnou součinností, 

• možnost velmi přesného zaměření hranic pozemků, případně překážek, 

• včasné plánování operací a zajištění požadovaného zaměření stroje na požadovanou pozici, 

• nástup a podpora meziřádkové kultivace porostu, včetně plodin úzkořádkových, kde je nezbytné přesné 

vedení stroje, 

• cílené ošetřování porostu a požadavek na přesnou lokalizaci řádků nebo rostlin, 

• postupný nárůst autonomních strojů a robotických platforem. 

 

c. Finanční podpora na poradenství  

 

pro precizní zemědělství, vypracování optimalizace tvaru a velikosti pozemku (s tím související 

dlouhodobé nastavení velikosti půdních bloků). 
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Zavedení optimalizace tvaru pozemku, vedle produkčních ploch vzniknou plochy s technickou a environmentální 

funkcí = neprodukční plochy, které mohou u některých podniků převýšit i požadované % pro ekoplatby. Návrh: 

zvýšení dotační sazby za každé procento neprodukční plochy na víc. 

 

d. Vyjádření SIUZ, z.s. k dalšímu dělení pozemků na 20 ha bloky 
 

• Dělení produkčních honů do menších bloků neznamená šetrnější způsob hospodaření. 

• U farem využívajících precizní technologie, kde jsou vytvořeny mapy honů, přesné trajektorie přejezdů, je 

třeba přenastavit celý systém – nelze toto nastavení měnit z roku na rok. 

• Zvyšují se náklady a komplikuje se plánování a dodržení zdravých osevních postupů, zvyšuje množství 

nájezdů do pole a s tím související dopravní rizika. 

• Dělením honů narůstá počet souvratí a problémy se posouvají dovnitř půdních bloků – více souvratí 

znamená více utužené půdy, vyšší riziko eroze, snížení produkce, zdraví a úrodnosti půdy. 

• Naopak podpora moderních a precizních technologií je budoucnost pro udržitelné, prosperující a 

ekologičtější zemědělství, čím dříve budou moci farmáři využívat plošně precizní technologie, tím budou 

konkurenceschopnější a česká krajina zdravější. 

 

Součástí přílohy je seznam a popis plošně využívaných precizních technologií členů zemědělského spolku SIUZ, 

z.s. s návrhem pro nastavení ekoplatby a možnosti kontroly. 

 

Závěr 
 

Cílem spolku SIUZ, z.s. je nabídnout řešení, jak propojit zemědělskou politiku s praxí 

tak, aby zajišťovala principy pro udržitelné, ekologicky šetrné a zároveň konkurenceschopné 

zemědělství a utvářela vizi pro funkční zemědělský systém v dlouhodobém časovém 

horizontu. Chtěli bychom dojednat podmínky, které by umožnily plošné uplatnění precizních 

technologií v rámci českých farem. Čím dříve budou moci zemědělci využívat precizní 

zemědělství, tím budou v budoucnu konkurenceschopnější i při dodržení ekologických 

principů. 

 


