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• Owocní stromové, mimo owoce také ten weliký užitek působí, že činí krajiny 

úrodnější a zdravější…. Poskytují rozličné druhy krásného dříví … stromořadí chrání pole 

také před přílišnými wysušujícími wětry a z luk prospěšnau úrodě stinnou pokrývkou.

• Pěstování a ošetřování owocného stromoví odjímá příležitost k zahálce a wyplývajícím 

z ní nepravostem, ožralství, chlípnosti, krádeže….To jest v jiném ohledu také znamenitý 

prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského ducha a srdce.    František Pixa 1848                            

Stromy jsou                                         bezpečím 

pro náš                                         další život





Kulturní krajina Čech a Moravy – je více jak 1000 let  zemědělsky 
využívána. Velkoplošné hospodaření posledních 50 let vytváří 
rozsáhlou kulturní step, která je velmi náchylná k sezonnímu suchu, 
záplavám, vodní i větrné erozi.



number of tropical days (Tmax  more than 30C)

Tropické dni v Česku 
Oteplování doprovázené sezonním suchem a přívalovými srážkami 
bude čím dál častějším jevem v naší zemi.



Zelená klimatizace na úrovni krajiny

• více stromové vegetace přinese 

více srážek na úrovni celé krajiny

povrch se rozpálí povrch je chladnější

ohřátý vzduch proudí 

prudce vzhůru

silné vzestupné proudy rozpouští 

oblačnost a brání srážkám

vzduch se sytí vodní párou, 

ve vegetaci zůstává chladnější vlhký vzduch

vlhčí vzduch vede k 

„zahradnickým deštíkům“, 

srážení rosy, mlhám

méně časté prudké 

deště
pravidelné, mírné 

srážky



Program spolupráce „Milión stromů“ iniciovaný 

jihomoravskou sítí  Místních akčních skupin ČR  má za cíl 

obnovu především ovocných výsadeb v erozí a suchem 

postižené krajině.



Historické mapy a zápisy jsou významný nástroj pro určení ploch výsadeb 

ovocných stromů v krajině - v bývalých alejích, mezích, rozhraních, pastvinách 

a sadech... Výsadbami lze alespoň z části obnovit mozaikovitou krajinu, 

která je ekologicky a klimaticky stabilnější. 

2015

1950



Program „Milión stromů“ byl nastartován  v roce 2016 projektem 

„Aktivizace potenciálu Jihomoravského kraje…“, který vytvořil síť 

spolupráce  pro komunitní výsadby ovocných stromů v krajině jižní Moravy.



 Webové stránky www.milionstromu.cz - sdílený web  

a FB profil „Milion ovocných stromů“ vč. počítadla výsadeb, 

s redakčním systémem.

http://www.milionstromu.cz/


 Příručka pro výsadby ovocných dřevin - pro obce, NNO a 

podnikatele v území každá MAS.



Pracovní skupina SZIF MZE  „Ovocné stromy v krajině a krátké 

dodavatelské řetězce“ stanovila cíle:

1. Vrátit do zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce a tím podpořit 

biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu; 

2. pro šetrné a ekologické produkce zajistit podporu v PRV rozvojem krátkých 

dodavatelských řetězců;

3. podpořit zaměstnanost na venkově s vazbou na sociální zemědělství;



Dřín obecný (Cornus mas) Slíva durancie Oskeruše 

(Sorbus domestica L.)

Moruše bílá (Morus alba)Staré odrůdy hrušní

V každé obci, katastru jsou zajímavé zapomenuté druhy a odrůdy stromů, 

které lze využít v tvorbě funkční zeleně proti suchu, erozi a lenosti. 



• Na území Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Jižních Čech sdílet příklady dobré 

praxe ve výsadbách a údržbě zeleně v krajině a  využití jejich  ekosystémových 

služeb v klimatické změně; 

• V rámci série seminářů vyškolit obce a další subjekty v problematice zakládání a 

péče o zeleň a podnítit komunitní zakládání a kvalitní údržbu výsadeb (ve vazbě na 

podporu z dotačních titulů);

• Ve vybraných lokalitách na Jižní Moravě a Jižních Čechách založit modelové 

výsadby celkem 7000 stromů a keřů a dále je sledovat ve vztahu ke klimatické 

změně. ZPĚT



Komunitní výsadba a péče 

o zeleň je přidanou hodnotou 

programu !



Výsadby do rozsáhlých zemědělských ploch pro trvalé 

meze, biopásy, biokoridory či biocentra.  



Výsadby alejí podél místních komunikací a stezek



Výsadby obecních a školních sadů



Obnovu i další rozvoj funkčních výsadeb v krajině lze v obcích řešit v rámci:

• UPD – obnova cestní sítě, funkčních celků zeleně v krajině i obci,

• USES – biokoridory, biocentra a interakční prvky, 

• KPU – společná opatření – cesty, poldry, meze ...



Výsadby stromů v rámci OPŽP v administraci  MAS:

• Vysadby je možné na základě dokumentace realizovat ve třech opatřeních :

• V zástavbě obce (60% dotace)

• V krajině s protierozní funkcí (80% dotace) 

• V plochách ÚSES - biocentra, biokoridory (80 -100% dotace) 

• Potenciál:  kvalitní výsadbový materiál 150 odrůd 20 ovocných druhů 

• Udržitelnost výsadeb: 10 let

ZPĚT

Založení nebo obnova vegetačních prvků v krajině (včetně interakčních prvků)

Remízy, větrolamy (plošná výsadba stromů a keřů) Kč/ha 1 550 000,00

Travnaté protierozní průlehy a meze s terénními úpravami Kč/ha 900 000,00

Travnaté protierozní zasakovací pásy Kč/ha 80 000,00

Extenzivní ovocné sady Kč/ha 370 000,00

Stromořadí neovocných stromů1) Kč/100bm 40 000,00

Stromořadí ovocných stromů 2) Kč/100bm 20 000,00



Prioritní sortiment jabloní pro výsadbu do krajiny 



Prioritní sortiment hrušní pro výsadbu do krajiny 



Méně známé druhy a odrůdy stromů pro výsadby do krajiny



…. stromy za nás budou dýchat, až my budeme spát.



Za KS MAS JMK Mgr. Vít Hrdoušek 

www. milionstromu.cz 

ZPĚT

Milion ovocných 

stromů 
pro miliony občanů Čech, 

Moravy a Slezska

…přidejte se k nám 


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	 Pracovní skupina SZIF MZE  „Ovocné stromy v krajině a krátké dodavatelské řetězce“ stanovila cíle: 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 



