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Předat našim dětem krajinu 
zdravou a fungující a krásnou

Zastupitelstvo má důležitý úkol 
schválit plán společných zařízení

� cesty

� voda – toky, příkopy, nádrže...

� zeleň – stromy, keře ...

společně tvoříme budoucnost

Poldr ve Slavkově



PROBLÉMY Z  MINULOST I  A  ZLEPŠENÍ  S I TUACE

velké odlesněné svahy

meliorace – vysušení krajiny

odstranění stromů a členitosti

� zatravnění  svahů

� po 30. letech přestávají fungovat 
meliorace

� výsadby ovocných stromů 

Než velké scelené lány je lepší pestrá mozaika s rozptýlenou zelení 



JE TŘEBA VODU ZADRŽOVAT V KRAJINĚ 

*krajina by měla jako houba vodu nasávat 
a pomalu vydávat 
*dlouhé svahy je potřeba rozčlenit 
* jsou potřeba zasakovací průlehy,  poldry 
příkopy, tůně a mokřady

stromové porosty dobře zadržují vodu



OBNOVIT PŘIROZENÁ KORYTA VODNÍCH 
TOKŮ .

- údržba břehových porostů
- nezavážet břehy odpadem

problém 
- stavby v tocích (např. Chronotechna  ...)
- Dúbravský potok – zanesené koryto

Je potřeba odstranit nánosy a obnovit břehové porosty
Rekreační využití – např. stezka podél Klanečnice



CESTNÍ  S Í Ť  – ZPŘÍS TUPNIT  VŠECHNY POZEMKY

Obnovit polní cesty
- řešit odvodn ění a výsadby

•Různé druhy stromů podél cest mohou
rozčlenit, obohatit a zpestřit velké plochy
v minulosti scelené a nahradit odstraněné
dřeviny, které zadržovaly také vodu,
zpevňovaly svahy ...zpevňovaly svahy ...
•Tam kde by to bylo možné mohly by být i
podél cest širší výsadby – nepravidelné,
vícedruhové, s keřovým patrem – zároveň
by výsadby měly fungovat i jako
větrolamy .
•Většinou lze slou čit funkce –
cesta+p říkop+výsadby i jako biokoridory
(kostra krajiny)

cca 50 cest v celkové délce cca 40km 
výsadby je možné doplnit u cca 20km



PESTROST JE BOHATSTVÍ

* nejen pro lidi
* i pro včely
* pro lesní a polní zvěř

CHKO Bílé Karpaty jsou jedinečné právě pestrostí-biodiverzitou 
a zároveň přirovnávány k parkům



� ovoce, ořechy, maso, mléko ...

� V minulosti i zdejší chudá 
půda živila zdejší lidi. Nyní 
dovážíme většinu potřebného 
z daleka

� místní speciality by měly být 

LÁSKA K DOMOVU A RODNÉMU KRAJI  

� místní speciality by měly být 
z místních zdrojůRekreační, oddechová funkce – stále více 

lidí znovu objevuje kouzlo procházek, vyjížděk 
– vznikají odpočívadla, lavičky, obnovují se 
studánky – je příjemné mít cíl, či odpočinout si 
pod stromem ...

při výletě na Javořinu nebo kyselku 
– zažíváme rodný kraj



DOBRÉ PŘÍKLADY Z OKOLÍ
nové jablečné sady cca 40ha v 
sezoně 8 zaměstnanců - Hostětín

Oskeruše - Strážnicko

švestkové sady Žufánek, 
Komňa, Horní Němčí ...

Staré odrůdy Bojkovice, 
genofondový sad Velká nad Veličkou



DĚKUJ I  ZA POZORNOST  A  TĚŠ ÍM SE NA 
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ

Radka Breznická

“KRAJ INU JSME NEZDĚDIL I  
PO NAŠ ICH PŘEDCÍCH,

ALE MÁME J I  
VYPŮJČENOU OD NAŠ ICH POTOMKŮ.”


