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Péče o krajinu a zemědělskou půdu 
je jedním z pilířů žďárských projektů 
na udržitelnost životního prostředí.

Město Žďár nad Sázavou  vlastní 
103 hektarů zemědělských pozem-
ků, které propachtovává 10 pronají-
matelům. Pozemky s ornou půdou 
se nachází severovýchodním směrem 
na Staviště a Vysoké a jižně v oblasti 
lokality Vetla. 

Nyní město ve spolupráci s kraji-
nářkou Lucií Radilovou a Ústavem 
agrochemie, půdoznalství, mikrobio-
logie a výživy rostlin při Mendelově 
univerzitě v Brně připravilo zásady 
regeneračního zemědělství na svých 
zemědělských pozemcích. Mají být 
šetrnější ke krajině, životnímu pro-
středí i ekologii. 

Projekt je reakcí na současné kon-
venční zemědělství. „Dnes zde máme 
de facto chemizované lány mrtvé půdy. 
Chybí v ní žížaly, mikrobi, symbiotic-
ké houby. Půda stále více eroduje a my 
dostáváme stále častěji zprávy o spla-
vech půdy,“ popisuje starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM). 

Snížené retenční schopnosti půdy 
jsou podle něho již silně rezonují-
cí téma a Žďár na fenomén poslední 
doby reaguje přijetím zásad k navrá-
cení charakteristických vlastností 
půdy. 

Potlačilo je komerční zemědělství, 
které je dlouhodobě k přírodě nevlíd-
né.

Záměr dle informace starosty pro-
běhne ve dvou částech. V první fá-
zi musí půda zregenerovat, aby opět 
nabyla ztracených schopností a para-
metrů. Druhým krokem bude ohle-
duplný způsob hospodaření, který 
zajistí míru udržitelnosti stavu.

„Od pachtýřů budeme vyžadovat, aby 
dodržovali nastavená opatření a při-
šli s hospodařením, které bude s naším 
záměrem v souladu. Aby zemědělství 
bylo prováděno šetrným způsobem,“ 

předesílá  žďárský starosta.

Zatmelená půda nefunguje
Současný velký problém zeměděl-

ské půdy leží těsně pod ornicí, kde je 
vrstva zcela zatmelená nevhodným 
způsobem obdělávání a pěstování. 
Proto srážková voda stéká a neproni-
ká do hlubších půdních profilů.

V první fázi regenerace je tedy třeba 
udusanou vrstvu „podorničí“ mecha-
nicky narušit speciální podrývací sou-
pravou. Mělo by jít o jednorázovou 
operaci, výjimečně se může podrytí 
opakovat. Hned poté bude půda ose-
ta vícekomponentovou meziplodino-
vou směsí. Vzniklou vertikální štěr-
binu v půdě využijí hluboko kořenící 
druhy. 

Po sklizni hlavní plodiny zůstanou 
nadále vegetovat na poli vedlejší plo-
diny. Regenerační luční nebo pastevní 
porost bude udržován dalších nejlépe 
pět let a podle potřeby vhodně dosé-
ván, aby se vytvořily správné podmín-
ky pro aktivitu všech druhů žížal. Prá-
vě ony zajistí nejrychlejší propojení 
vodního režimu ornice a podorničí.

Šetrné hodpodaření
Po uplynutí doby pro regeneraci 

půdy se na ní již budou dodržovat sta-
novené zásady jako udržování trvalé-

ho půdního pokryvu vegetací (hlav-
ní plodina bude střídána druhově 
bohatou meziplodinovou směskou).
Na této půdě už se také nikdy nebu-
de hnojit minerálními formami dusí-
ku. Prvek se bude do půdy dostávat 
zejména přes bobovité rostliny. Na 
svých kořenech mají fixátory dusíku 
a hlavní plodiny si je od nich budou 
přebírat. 

Další zásadou je takto zregenerova-
nou půdu již neorat. Orba má totiž 
devastující účinek na půdní symbio-
tické houby a mikroorganismy, které 
v ní žijí a přispívají ke správné funkci. 
Zpětná obnova po orbě trvá až čtyři 
roky.

To, že se půda nebude orat, nezna-
mená, že na ní nemůže probíhat rost-
linná výroba. Dnešní metody a tech-
nologie to umožnují. 

V rámci udržitelnosti hospodaření 
bude obnovována komplexní nabíd-
ka živin v půdě pomocí kompostu. 
Za tři až pět let bude na pole rozme-
tán kompost, který se přes půdní bez-
obratlé (hl. žížaly) dostane do půdy. 

Pro regenerační zemědělství, které 
nastupuje po letech půdní degradace 
a vyčerpání zásob mikroprvků, je to 
operace velmi důležitá.

Návrat remízků a stromořadí
Příznivci poválečného zcelová-

ní lánů po sovětském vzoru by se asi 
divili, kam tato metoda došla. Dnes 

již se naštěstí vrací polní remízky, 
travnaté pásy i polňačky se stromořa-
dím. 

Zachycují vodu, zabraňují erozi 
půdy a snižují tepelný ostrov, který 
holá půda po sklizni vytváří. Jsou pří-
znivé i k drobným živočichům. Měs-
to Žďár se již před lety vydalo tímto 
směrem a přispívá k obnově přiroze-
né vysočinské krajiny.

Jak říká starosta Mrkos, město se 
chce se současnými pachtýři dohod-
nout na daných zásadách, aby oni 
upravili své hospodaření. Pokud 
dohoda nebude možná, město jim 
vypoví smlouvu a pozemek nabíd-
ne zemědělcům, kteří přijdou s návr-
hem šetrného hospodaření. Součas-
ně Žďár pronajímá ornou půdu pěti 
zemědělským společnostem, větším i 
menším družstvům či podnikatelům 
v zemědělství. Výpovědní lhůty jsou 
od 3 do 5 let. 

„Naším cílem není agresivním přístu-
pem bez diskuse toto nastolit. Přechod 
na šetrné hospodaření vnímáme jako 
proces, který postupně zajistí, že sami 
zemědělci začnou k půdě přistupovat 
citlivěji,“ říká starosta Mrkos. Fakt, že 
byl loňský rok deštivý, ještě nezna-
mená, že Česko nevysychá. Pokud by 
přišel pachtýř se zájmem o živočiš-
nou zemědělskou výrobu a orná půda 
by se stala loukou nebo pastvinou, i 
to město připouští jako jednu z cest. 
 -lko-

PŘI REGENERACI polí není orba žádoucí. Ničí symbiotické mikroorganismy, 
které se pak vzpamatovávají roky. Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

V PRŮŘEZU zemědělské půdy je patr-
né zatmelené podorničí.

 Foto: www.agromanual.cz

Žďár sází na regenerační zemědělství

Žížaly v hlavní roli

Město hledá dodavatele stavby 
Centra sociálních služeb, které má 
vyrůst v okraji Dvořákovy ulice, 
naproti hypermarketu. Přestěhuje se 
sem Azylový dům pro muže z Brod-
ské ulice o kapacitě 20 osob. 

Soutěž poběží nyní v dubnu a 
pokud nedojde ke komplikacím v 
pandemické situaci, stavba by mohla 
začít v květnu. 

Předpokládaná cena stavby je 23 
mil. Kč bez DPH. Jak vysvětluje sta-
rosta města Martin Mrkos (Žďár-
ŽM), komise vybere vítězného 
dodavatele na základě posouzení 
nastavených kritérií. 

Těmi bude nabídková cena (má 
váhu dominantní 70 %), záruka na 
dílo (20 %) a doba realizace díla (10 
%).

„Na stavbu jsme obdrželi dotaci z 
IROPu (pozn. red.: evropský operač-
ní program pro regionální rozvoj) ve 

výši 90 % z uznatelných nákladů. Po 
přepočtení je to asi 76 % z celkových 
nákladů, takže dotace pokryje nákla-
dy téměř ze 4/5,“ vítá starosta. Stav-
ba bude realizována v období let 
2021/22. 

Nové centrum přinese klientům 
lepší zázemí, než mají nyní v objek-
tu bývalé svobodárny na Stalingradě. 
Zde azylový dům funguje asi od kon-
ce 90. let a poskytuje zázemí mužům 
v tíživé sociální situaci. Cílem služ-
by je pomoc k začlenění do běžného 
života a motivace k získání zaměst-
nání a bydlení. 

Dle starosty Mrkose bude nové 
centrum splňovat soudobé trendy 
z hlediska architektonického řešení, 
provozované služby i bezpečnosti. 
Uvnitř i vně objektu bude bezpeč-
nostní kamerový systém. Opuštěnou 
svobodárnu v Brodské ulici pak měs-
to přebuduje na obecní byty. -lko-

Stavba sociálního centra 
začne na jaře

Současné dopravní omezení ve 
Strojírenské ulici, v úseku od Finanč-
ního úřadu po Penny market, se kvů-
li opravě povrchů po 17. dubnu změ-
ní v úplnou uzavírku.

Jak informuje starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM), jde o tříetapo-
vou silniční stavbu. První dva úseky 
se opravují v blízkosti firmy Žďas, 
která je i správcem této části komu-
nikace.

Pracuje se v úseku od bývalého 
učiliště (dnes odloučené pracoviště 
SPŠ) po začátek parkoviště Žďasu. 
Probíhá oprava živičných povrchů a 
z části i předláždění žulovými kost-
kami. Další část stavby běží v úseku 
od parkoviště směrem pod železnič-
ní most, kde je vjezd do areálu strojí-
ren. Od 6. do 7. 4. tu dojde k omeze-
ní provozu a následně od 12. do 13. 
4. k úplné uzavírce.

„Poslední část opravované komunika-
ce ve Strojírenské ulici již vlastní město. 

Pracuje se v úseku od odbočky k finanč-
nímu úřadu po křižovatku Strojírenské 
a Barákovy ulice (u odbočky k Penny 
marketu),“ informuje starosta. 

Zde do 13. 4. platí částečné omezení 
provozu. Dělníci vždy v padesátimet-
rových úsecích frézují povrchy a opra-
vují obruby. Provoz je řízen semafory. 
Následná třídenní úplná uzavírka pro 
položení nového asfaltového povrchu 
je v plánu od 17. do 19. 4. Při nepří-
znivém počasí se pokládka odloží o 
týden (od 24. do 26. 4.) 

Jak starosta říká, oprava město nic 
nestojí. „Podařilo se nám se Správou 
železnic vyjednat opravu jako kom-
penzaci za to, že železnice používa-
ly komunikaci ve Strojírenské ul. při 
rekonstrukci železniční tratě,“ uvá-
dí Martin Mrkos s připomíná, jak 
byla ulice zatížena těžkou nákladní 
dopravou, kdy desítky tatrovek tudy 
odvážely hlínu a kamení a naopak na 
stavbu přivážely materiál. -lko- 

Uzavírka ve Strojírenské


