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Zemědělství
Ze zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2018 (Zelená zpráva), kterou zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací
pod gescí Ministerstva zemědělství, uvádí, že průběh počasí z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňuje značnou část
rostlinné produkce. Snížily se zejména výnosy většiny zemědělských plodina a to hlavně v důsledku mimořádného sucha.
Provozní dotace a podpory do zemědělství byly za rok 2018 odhadovány na vyšší úrovni a to zejména vzhledem k dotacím
plynoucím z Programu rozvoje venkova a vypořádání podpor za sucho. Ve struktuře zemědělských podniků pak přetrvává
vysoký podíl velkých právnických osob na obhospodařované zemědělské půdě. Největším problémem v zemědělství je ve
vztahu k životnímu prostředí, kvalita půdy a její vodní režim.
Zaměření a podmínky poskytování podpor pro zlepšení vztahu zemědělství k životnímu prostředí dosud nevyvolávají
potřebné zásadnější změny. Týká se to zejména eroze půdy, vodního režimu krajiny a bio-diverzity.
Podmínky poskytování podpor spolu s podmínkami trhu nepůsobí dostatečně důrazně na zlepšování vztahu zemědělství k
rozvoji venkova, zejména pokud jde o zachovávání či vytváření pracovních příležitostí. To souvisí s celkovým trendem poklesu
živočišné výroby a jiných odvětví náročnějších na množství a kvalitu práce. Obzvláště nízkému zájmu je vystaven sektor
zpracovatelský a potravinářský, resp. veškeré obory poskytující vysokou přidanou hodnotu zemědělským produktům. Na
komplexní rozvoj venkovských oblastí mají nadále značný, často bohužel negativní, vliv tržní a intervenční politiky a
globalizace.
Proti tomu působí pozitivně na zachovávání či vytváření pracovních příležitostí venkova rostoucí podpory diverzifikace
činností v zemědělských podnicích.
Níže položené oblasti na území MAS Opavsko se řadí do řepařské výrobní oblasti s velmi dobrými podmínkami pro
zemědělské hospodaření, výše položené oblasti náleží k výrobní oblasti obilnářské. Nejpříznivější podmínky pro intenzivní
zemědělskou výrobu tak mají především zemědělci v západní a severní části území (v mikroregionu Opavsko Severozápad a
Hvozdnice), kde jsou téměř všechny půdy zařazeny do 1. třídy nejvíce ceněné z hlediska ochrany půdního fondu. Nejhorší
podmínky pro zemědělství naopak mají zemědělci na přechodném území mezi níže a výše položenými oblastmi (jih a východ
území), zejména kvůli značné svažitosti pozemků a nejvyššímu zastoupení lesních porostů.
Hlavními pěstovanými plodinami jsou obilniny, olejniny a cukrovka. V posledních letech nejvíce rostou plochy oseté řepkou
olejnou a mákem, naopak klesají výměry cukrové řepy, brambor a zeleniny.
Data za problematiku zemědělství jsou sledována Českým statistickým úřadem pouze na úrovni kraje. Následující grafy a
ukazatele jsou tedy přepočítány krajským koeficientem na výměru zemědělské půdy MAS Opavsko.
V následujícím grafu můžeme sledovat vývoj osevních ploch jednotlivých zemědělských plodin. Jak bylo uvedeno výše,
největší zastoupení mají osevní plochy obilovin. Rozloha těchto osevních ploch od roku 2014 mírně klesla a to z 10 536 ha
v roce 2014 na 9 923 ha v roce 2019. Druhou nejvíce zastoupenou plodinou v území respektive v Moravskoslezském kraji
jsou pícniny na orné půdě a zastupují zhruba 3 000 ha na celkové zemědělské půdě a osevní plochy této plodiny se v průběhu
sledovaných let zásadním způsobem nezměnily. Podobný poměr osevní plochy v území zaujímá i řepka, v roce 2019 to bylo
celkem 3 022 ha. Ve sledovaném období měla klesající trend osevní plocha kukuřice na zeleno a na siláž a cukrovka technická
zaujímá okolo 1 000 hektarů půdy v území. Nejmenší podíly osevních ploch v území tvoří zemědělská půda určená pro
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luskoviny, brambory a slunečnice, avšak naopak u poslední jmenované plodiny můžeme ve sledovaném období sledovat
velký nárůst osevní plochy a to z 1 ha v roce 2014 na 28 ha v roce 2019.
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Graf 1: Osevní plochy zemědělských plodin k 31. 5., přepočet dat MSK
Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020

Živočišnou výrobu tvoří zejména dojný skot, ve vyšších polohách i masný, dále prasata a drůbež. Objem živočišné výroby
poklesl na méně než 2/3 objemu před rokem 1989 a mnoho hospodářství se stalo přebytečnými. Na druhé straně se hledají
netradiční příležitosti, např. chov pštrosů (Radkov, Štáblovice).
Opět data za stav hospodářských zvířat v jednotlivých obcích MAS Opavsko nejsou sledována, proto v rámci analýzy živočišné
výroby byly použity data z ČSÚ za Moravskoslezský kraj. Jak můžeme vidět v následujícím grafu, nejvyšší jsou ve sledovaném
období stavy drůbeže v roce 2020 celkem 945 422 kusů. Další nejpočetnější skupinou hospodářských zvířat je skot, stav skotu
se od roku 2014 výrazně zvýšil a to ze zhruba 77 tisíc kusů skotu na zhruba 86 tisíc kusů skotu v roce 2020.
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Graf 2: Stavy hospodářských zvířat, 2014 - 2020 MSK
Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020

Z dlouhodobého hlediska se pak snižuje počet prasat určených k hospodaření, za sledované období jejich počet klesl celkem
o 18 455. Stav chovů ovcí zůstal ve sledovaném období prakticky nezměněn a malou část stavu hospodářských zvířat tvoří
kozy a koně.
Všechny větší zemědělské subjekty v oblasti jsou zaměřeny na kombinovanou zemědělskou výrobu – intenzivní rostlinnou
výrobu doplňuje výroba živočišná. Na území MAS hospodaří 102 zemědělských podniků. Většinu území obhospodařují větší
podniky s výměrou mezi 50 – 200 ha. V podnicích se projevuje nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak
technologických, v rostlinné i živočišné výrobě. Tato skutečnost je příčinou zastarávání technologického vybavení
zemědělských podniků a také se odráží ve stavu zemědělských staveb, které ne vždy plně vyhovují moderním požadavkům
welfare a ochrany životního prostředí.
Po roce 1989 prošlo zemědělství velkou vlastnickou transformací. Přesto obhospodařují naprostou většinu zemědělské půdy
právnické osoby. Mezi místní významné a zároveň největší zemědělské farmy patří ZP Otice a.s., ZD Hraničář Loděnice, VOD
Stěbořice, Agrimex Brumovice s.r.o., 1. Hradecká zemědělská a.s., ZAGRA Kyjovice, Jakarta Jakartovice a.s., a Březovská
zemědělská a.s, Zemědělské obchodní družstvo Litultovice, AGRONET Smolkov s.r.o., Zemědělské a obchodní družstvo
Hlavnice, HESAKO zem. výroba s.r.o. a další menší farmy, zejména soukromě hospodařící rolníci.
Dle Registru ekonomických subjektů v MAS působilo v roce 2019 celkem 737 subjektů v oboru zemědělství, lesnictví a
rybářství, dle následujícího grafu se počet těchto subjektů ve sledovaných letech 2014 - 2019 průběžně zvyšoval. Jako
zemědělský podnikatel v území MAS je pak v Registru ekonomických subjektů zapsáno v roce 2019 celkem 298. V počtu
zemědělských podnikatelů můžeme také sledovat nárůst, v roce 2014 působilo v MAS celkem 244 subjektů a v roce 2019
celkem 298 subjektů, nejvíce zemědělských subjektů působilo v území v roce 2017 (celkem 300 zemědělských podnikatelů).

Subjekty působící v zemědělství, lesnictví a rybářství a
zemědělští podnikatelé
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

Zemědělské subjekty

2017

2018

2019

Zemědělští podnikatele

Graf 3: Subjekty působící v zemědělství, lesnictví a rybářství a zemědělští podnikatelé
Zdroj: Český statistický úřad, Data pro Místní akční skupiny 2014 - 2019

Řada farem se dlouhodobě zaměřuje na pěstování konkrétních plodin a vytvořila si tím produktovou značku – v některých
případech lze hovořit o značce regionální (geografické), např. Otické zelí. Několik, především větších farem má přidruženou
výrobu. Zpracování zemědělské produkce je však v této oblasti na dosti nízké úrovni, drtivá většina zemědělské produkce je
prodávána do výkupu či vyvážena za hranice regionu bez další přidané hodnoty. Sídlí zde sice několik pekáren (DAMIX s.r.o.
Kyjovice, Otická pekárna - Knappe Martin, Parní pekárna OKO - Křesťan Miroslav Hradec nad Moravicí, Ing., Raduňská
pekárna, SEMIX Pluso s.r.o.) lihovarů (Lihovar a likérka Velká Polom s.r.o., s.r.o., HerbAlko Štítina) a pěstitelských pálenic
(Radkov, Březová, Dolní Životice, Velká Polom, Budišov nad Budišovkou). Postupně přibývá malých řeznictví a zpracovatelů
masa (Jatka Kůrka s.r.o. Otice, Gebauer Otice, Klemens Melč, Hluchý Větřkovice, Weiss Stěbořice a další). Velká část podniků
zpracovatelského a potravinářského průmyslu sídlí v městě Opavě (mimo území MAS Opavsko), např. Agrana cukrovar
Vávrovice, Opavia atd.). V porevoluční době došlo k zániku opavské mlékárny a pivovaru, v současné době se při zájmu
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spotřebitelů otvírají dveře novým malým potravinářským podnikům (mlékárna Hlavnice, Vítkovská zemědělská, Farma
Magdaléna Štítina, minipivovar Slezan). Objem produkce malých zpracovatelů je však v celkovém množství produkce
potravin zatím zanedbatelný.
Část dnes nevyužívaných provozoven zemědělské výroby je do budoucna pro zemědělství nevyužitelná. Tyto areály tak
představují potenciální plochy pro jiné využití. Také zaměření činnosti zemědělců se může v budoucnosti orientovat i na jiné
oblasti (např. obnovitelné zdroje energie, agroturistika a jiné služby). V méně příhodných polohách je vhodné podpořit
mimoprodukční funkce zemědělství, např. zapojením se do agroenvironmentálních programů a agroturistiky.
Jedním z těchto rozjetých programů je zavedení regionálního značení, které je založeno na konceptu a inspiraci tradicemi,
historií a dokáže rozvíjet kulturní a řemeslné tradice regionu. Místní akční skupina Opavsko ve spolupráci s Asociací
regionálních značek zavedla v letech 2012 – 2014 regionální značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“, která má za cíl
podporovat lokální ekonomiku, místní výrobce a poskytovatele služeb, využití tradic, zvyků a řemesel pro moderní drobné
podnikání na venkově. Značení (certifikace) výrobků, služeb a zážitků poskytuje informace turistům, propaguje region a
výrobcům přináší řadu výhod, zejména jednotnou propagaci výrobků, nové kontakty a možnost účelné spolupráce.
Další možností jak podporovat místní produkci a také spotřebu potravin, které jsou vyprodukované na území Místní akční
skupiny Opavsko je komunitou podporované zemědělství. Komunitou podporované zemědělství je založeno na čtyřech
základních principech a to na partnerství, lokálnosti, solidarity a propojení producentů se spotřebiteli. Je to partnerství mezi
drobným zemědělcem a skupinou zákazníků. Tyto dvě strany se dohodnou na spolupráci, protože chtějí podporovat drobné
zemědělce. Skupina zákazníků například 30 rodin si u tohoto zemědělce předplatí jeho produkty na celou sezónu. Zemědělec
pak zákazníků potraviny dodává pravidelně na určené místo, popř. spotřebitelé pomáhají zemědělci při produkci potravin.
Systém komunitou podporovaného zemědělství integruje produkci potravin s pozitivním environmentálním dopadem a
budování komunity s cílem překonávání společenských propastí s pozitivním kulturním a společenským vlivem (zdroj:
http://www.kpzinfo.cz/). V ČR existuje celkem 6 skupin, které jsou založeny na systému komunitou podporovaného
zemědělství. Na území Místní akční skupiny Opavsko zatím komunitou podporované zemědělství není rozšířeno.

Ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství je moderní formou zemědělské výroby. Jeho smyslem je produkce zdravých a kvalitních potravin
trvale udržitelným způsobem. Do ekologického zemědělství patří zejména postupy zamezující poškozování půdy a široká
podpora biodiverzity v krajině, pracuje také s vyloučením agrochemikálií geneticky modifikovanými organizmy. Ekologický
způsob zemědělství je schopen setrvale zajistit dostatečně vysoké výnosy i v období nepříznivých klimatických změn.
Poskytuje také celou řadu ekosystémových služeb jako je např. zvyšování retence vody v krajině nebo snižování nákladů na
čištění vod, zároveň pak svým přístupem zajišťuje nadstandardní životní podmínky chovaných zvířat. Výsledkem je pak
produkce kvalitních biopotravin bez reziduí agrochemických látek, hormonů nebo léčiv. V České republice je ekologické
zemědělství charakteristické především extenzivním chovem masného skotu, koz a ovcí v zemědělsky méně příznivých
oblastech.
Ekologičtí zemědělci v území MAS Opavsko hospodaří na 6 887 ha plochy. Území MAS Opavsko působí celkem 28 ekologicky
hospodařících subjektů. Tyto subjekty pak chovají formou ekochovů skot, koňovité, kozy a ovce a v jednom případě také
ryby neplemenné. Ekologičtí zemědělci tak tvoří zhruba 9,5 % ze všech zemědělských podnikatelů evidovaných v území MAS.
Tab. 1: Ekologicky hospodařící subjekty v území MAS Opavsko
Katastrální území MAS Opavsko

Počet ekologicky hospodařících subjektů

EKOchovy

Březová

1

skot

Budišov nad Budišovkou

6

skot, koňovití, kozy, ovce

Hlubočec

1

Hradec nad Moravicí

1

skot

Jakartovice

1

skot

Melč

2

skot

Nové Lublice

2

skot, koňovití

Otice

1

skot

Radkov

2

koňovití, ovce, skot

koňovití, skot
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Skřipov

1

koňovití, skot

Sosnová

2

koňovití, skot

Staré Těchanovice

1

skot

Velké Heraltice

1

skot

Větřkovice

1

skot

Vítkov

5

koňovití, ovce, kozy, skot, ryby
neplemenné

Celkem

28

Zdroj: Eagri, http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/

Hlavní zjištění řešeného téma Zemědělství:
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Všechny větší zemědělské subjekty v oblasti jsou zaměřeny na kombinovanou zemědělskou výrobu – intenzivní
rostlinnou výrobu doplňuje výroba živočišná.
Působení velkých zemědělských podniků v území MAS Opavsko.
Zvyšující se počet subjektů v území MAS Opavsko působících jako zemědělský podnikatel v letech 2014 - 2019.
V Ekologickém zemědělství v území MAS Opavsko působí celkem 28 ekologicky hospodařících subjektů.
Hlavními pěstovanými plodinami jsou obilniny, olejniny a cukrovka. V posledních letech nejvíce rostou plochy oseté
řepkou olejnou a mákem, naopak klesají výměry cukrové řepy, brambor a zeleniny.
V živočišné výrobě převládá chov drůbeže a skotu, klesá počet chovů prasat.
Největším problémem v zemědělství je kvalita půdy a její vodní režim
Značnou část produkce v zemědělství z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňují výkyvy počasí v ČR.
Snižování produkce plodin z důvodu dlouhodobého sucha.
Ekologičtí zemědělci tvoří pouze 9,5 % z celkového počtu zemědělců hospodařících v území MAS.

Klimatická změna (adaptace na klimatickou změnu, sucho)
Přirozené oteplování planety je již prokazatelně zrychleno lidskou činností zejména zvýšenou produkcí tzv. skleníkových
plynů. Oteplování klimatického systému – na základě pozorování od roku 1950, které dokládá, že se jedná o změny
bezprecedentní v průběhu desetiletí až tisíciletí.
Očekávané dopady budou, zvýšený výskyt extrémních jevů, změna intenzity srážek, změny v biosféře, změny v koloběhu
uhlíku. Dalším jevem z důvodu dopadů klimatických změn mohou být rovněž značné migrační pohyby. Extrémní jevy budou
mít mnohem větší dopad na sektory, které mají přímou vazbu na klima. To platí pro sektory spojené s vodou a vodním
hospodářství, zejména zemědělství, potravinová soběstačnost, lesnictví, lidské zdraví i turismus.

Projekt Intersucho mapuje stav vody v krajině již od roku 2012 a vydává pravidelné modelace stavu sucha na základě hlášení
expertů pověřených Agrární komorou ČR. Níže uvedená mapka ukazuje hodnoty ve 20. týdnu roku 2020. Na čtyřech
zobrazeních jsou zachyceny ukazatele relativního nasycení půdy na Opavsku - na kolik procent je nasycena půdní vrstva
v hloubce 0-40 cm a v hloubce 0-100 cm a dále ukazatel intenzita sucha - vyjadřuje odchylku půdní vlhkosti od obvyklého
stavu v období 1961-2010 ve stejných půdních vrstvách jako první ukazatel.
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Obr. 2: Relativní nasycení půdy a intenzita sucha v hloubce 0-40 cm a 0-100 cm
okres Opava
Zdroj: www.intersucho.cz
Z mapové situace vyplývá, že půdní profil 0-40 cm je již v okrese Opava z 30-40 % v kategorii snížené dostupnosti půdní
vláhy. Situace je o řád horší v severozápadní části okresu, jihovýchodní část okresu Opava s návazností na okres Vítkov se
stále drží v uspokojivém rozmezí 70-90 % polní kapacity vody. To je zřejmě zapříčiněno vyšší polohou území. U půdního
profilu 0-100 cm je situace o něco málo lepší, ale stále se ukazuje, že jsou vyšší polohy území méně rizikové vůči prosychání
hlubšího profilu než plochy v nížinách. V této hloubce se drží množství půdní vody na 90 % kapacity.
Parametr intenzita sucha (což je srovnání s dlouhodobým stavem), je vztažen opět k výše uvedeným dvěma profilům ukazuje
sníženou úroveň půdní vláhy a počínající sucho na západě území Opavska a Vítkovska v profilu 0-40 cm. Situace je však
mnohem kritičtější v hlubším profilu 0-100 cm, kde je již západ území v kategorii mírné sucho s ostrůvky území v kategoriích
sucho výjimečné až extrémní sucho.
Klimatická změna a z ní vyplývající extrémní jevy počasí si budou vyžadovat opatření s přímým dopadem na prvovýrobu,
zejména na sofistikovanější hospodaření s vodou v krajině, podporu zadržování vody a s tím související zalesňování a
zatravňování ploch, podpora metod pro ochranu půdy, zlepšení životních podmínek zvířat, šlechtění odrůd snášejících sucho
a dalších opatření, která budou příznivě tlumit důsledky této změny.
Hlavní zjištění řešeného téma Klimatická změna:





Podzemní vody v území jsou bez znečištění.
Vysoký potenciál území pro vznik vodních ploch a realizaci opatření k zadržování vody v krajině.
Značné snížení retenční schopnosti území vlivem zásahů lidského faktoru.
V území MAS se vyskytují lokality, kde je extrémní intenzita sucha.
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Půda a její ochrana
Celková výměra zemědělské půdy v území MAS Opavsko je 42 454,1 ha, podílí se tedy 56,42 % na celkové ploše území
(75 240,5 ha). Největší podíl na celkové výměře zemědělské půdy má orná půda (42 %), dále pak trvalé trávní porosty
(11,7%), následují zahrady, (1,96 %) a ovocné sady (0,15 %). Obce Bratříkovice, Hlavnice, Holasovice, Mladecko,
Neplachovice a Otice mají největší podíl zemědělské půdy na celkové výměře (nad 85 %). Obce Mokré Lazce a Skřipov zase
podíl nejmenší (30 a méně %). Nejde však o negativní jev – orná půda je zde zatravňována a zalesňována.
Největší podíl orné půdy má severozápadní část území MAS Opavska (hodnota nad 60 %), tj. oblast města Opavy a obcí u
jeho jihozápadních hranic. Nejmenší podíl takových ploch má jižní část MAS (hodnota pod 30 %), tj. oblast Nízkého Jeseníku.
Podíly jednotlivých druhů zemědělské půdy se v průběhu posledních let téměř nemění.
Tab. 2: Podíly jednotlivých zemědělských půd na celkové výměře území MAS 2014 - 2019
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Celková výměra
(ha)

Orná půda
(%)

Zahrady
(%)

Ovocné sady
(%)

Trvalé trávní
porosty (%)

Zemědělská
půda (%)

75 240,48
74 959,67
75 241,93
75 237,10
75 237,58
75 240,48

42,57
43,29
42,64
42,61
42,59
42,57

1,97
1,91
1,90
1,93
1,95
1,97

0,16

11,73
11,46
11,74
11,74
11,75
11,73

56,42
56,82
56,44
56,44
56,44
56,42

Zastavěné
plochy a
nádvoří
(%)

Ostatní plochy
(%)

Nezemědělsk
á půda (%)

1,31
1,34
1,33
1,32
1,31
1,31

5,84
5,47
5,85
5,84
5,83
5,84

43,58
43,18
43,56
43,56
43,56
43,58

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

Tab. 3: Podíly jednotlivých nezemědělských půd na celkové výměře území MAS 2014 - 2019
Rok

Celková výměra
(ha)

Lesní pozemky
(%)

Vodní plochy
(%)

2014

75 240,48
35,03
1,40
74 959,67
34,98
1,38
2016
75 241,93
35,00
1,38
2017
75 237,10
35,01
1,39
2018
75 237,58
35,03
1,39
2019
75 240,48
35,03
1,40
Tab. 4: Rozdělení orné půdy do výrobních oblastí (k 31. 12. 2018)
2015

Oblast
Okres Opava

řepařská

%

bramborářská

37 603
81 064

55
30

21 897
90 459

MS kraj
Zdroj: Situační a výhledová zpráva, půda, prosinec 2018

Orná půda a její využití
bramborář.%
%
ovesná

32
33

6 270
47 041

9
17

horská

%

výměra celkem

1 618
55 007

2
20

68 387
273 371
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Z hlediska využití zemědělské půdy mají nejmenší zastoupení ovocné sady. Největší zastoupení mají v obci Sosnová (92 %)
a patří společnosti VITAMINÁTOR s. r. o. Většina obcí buď nemá žádné zastoupení ovocných sadů, nebo je jejich výměra
max. 2 ha. Zahrady mají v obcích rovněž malé zastoupení, většinou do 50 ha. Dominuje Hradec nad Moravicí se 103 ha
zahrad, velká část se nachází v zámeckém areálu. Trvalé trávní porosty mají zastoupení v desítkách a stovkách hektarů
v závislosti od obce, a podílejí se tak výrazně na rozloze zemědělské půdy.
Celková výměra nezemědělské půdy v území MAS Opavsko je 32 244,5 ha, podílí se tedy 42,8 % na celkové výměře 74 934
ha. Podíly jednotlivých kategorií zobrazuje tabulka 10.
Tab. 5: Výměra nezemědělské půdy v jednotlivých územních celcích (ha)

26 194,5

1 026,1

Zastavěné
plochy
1 010,1

4 013,5

Nezemědělská
půda
32 244,5

Okres Opava

111 284,0

31 062,1

1 871,8

2 232,4

7 488,1

42 654,4

MS kraj

542 714,8

193 925,7

11 595,0

11 799,7

51 307,6

268 627,9

7 886 779,6

2 666 375,9

164 835,2

132 191,8

707 754,9

3671157,7

Území
MAS Opavsko

Česká republika
Zdroj: ČSÚ, 2019

Celková
výměra
74 934,6

Lesní pozemky

Vodní plochy

Ostatní plochy

Na Opavsku je půda intenzivně zemědělsky obdělávána. Způsob hospodaření je zásadní pro udržení její kvality. Svažitost
pozemků a nedostatek organické hmoty v půdě je příčinou erozních situací. Procento sklonité orné půdy (viz. obrázek 6)
z její celkové výměry je největší v územích Hradce nad Moravicí, Těškovic a Litultovic, naopak nejmenších hodnot nabývá
severní a jižní část území které je převážně nížinného charakteru.
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Erozní smyv se počítá v jednotkách t/ha/rok. Nejnižších hodnot erozního smyvu nabývá území Budišova nad Budišovkou
(2,2), případně Vítkova (max. 5), Litultovic (3 – 4), Holasovic (3,6) a Neplachovic (4,9). Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány
ve východním cípu území MAS (nad 7), dále na území Lhotky u Litultovic (9,3), Mikolajic (10,2) a Hradce nad Moravicí (9,1).
Hodnota za celé území MAS Opavsko činí 5,6 t/ha/rok, což je více, než je průměr celé ČR a také Moravskoslezského kraje.

Obr. 1: Procento sklonité orné půdy z celkové plochy orné půdy
Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování v ArcGis 10.2

Půda je rovněž ohrožena kontaminací cizorodými, většinou chemickými látkami. Podíl kontaminovaných půd byl
zaznamenán v jižní části řešeného území, naopak severní část území má nulový podíl kontaminovaných vzorků půd.
Největších hodnot nabývají území Hradce nad Moravicí (9,4 %), Skřipova (12,2 %), Melče (10 %) a Radkova (9,5 %). Hodnota
podílu celého území MAS Opavska je 3,3 %, což je více než průměr ČR a Moravskoslezského kraje.
Hlavní zjištění téma Půda a její ochrana:









Jsou definovány a monitorovány plochy se sklonem k erozím.
Jsou používány nové technologie k obdělávání pozemků snižující erozi.
Pozemky byly rozděleny tak, aby jejich jedna plodina byla max. v 30 ha bloku.
Zvětšuje se používaná technika na polích.
V území se výrazně snížil chov dobytka a nevrací se tak dostatek organické hmoty do půdy.
Zemědělská půda je obdělávána převážně intenzivně.
Pěstují se plodiny, u nichž je nutno použít mnoho chemických prostředků ochrany rostlin pro jejich úspěšné
pěstování – zůstávají rezidua v půdě.
Zahrady a ovocné sady mají nízké procento zastoupení v zemědělské půdě.
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Lesy a jejich ochrana na území MAS
Plocha lesa zaujímá na území MAS Opavsko celkem 26 194,5 ha z celkové výměry území 74 934,6 ha, což odpovídá 35 %
celkového území MAS Opavsko. Hodnota mírně převyšuje hodnotu lesnatosti ČR. Největší lesnatost vykazuje východní část
území (nad 50 %). Z hlediska obcí jsou nejvyšší hodnoty zaznamenány na územích Skřipova (69,6 %), Mokrých Lazců
(63,8 %) a Vršovic (61,9 %). Naopak nejnižší hodnotu lesnatosti vykazují obce Štítina (0,8 %), Neplachovice (1,2 %) a
Holasovice (1,6 %). Celková hodnota ploch lesů, která je ve vlastnictví obcí, činí 3 142,94 ha.
Lesy v celé ČR jsou napadeny kůrovcovou kalamitou a to se nevyhnulo ani Opavsku nebo Vítkovsku. Kalamitní stav vyžaduje
velké nároky na technologie zpracování odtěženého dřeva a kapacity jsou omezené. V současné době probíhá obnova
lesních porostů, která je z části přirozená a z části řízená. V zastoupení klíčových dřevin již pomalu přestává převažovat smrk
ztepilý a nové sadební plány počítají s vyváženým poměrem jehličnanů a listnáčů 1:1. Současné zastoupení klíčových dřevin
je následující: smrk ztepilý (23,2 %), borovice lesní (0,5 %), buk lesní (25,4%), duby (2,2%). Poškození obnovních porostů se
pohybuje v moravskoslezském kraji nad průměrem republiky.
Tab. 6: Pozemky určené k plnění funkce lesa na území MAS Opavsko
Území

Celková výměra (ha)

Plocha lesa (ha)

Lesnatost (%)

MAS Opavsko

74 934,6

26 194,5

35

Okres Opava

111 284,0

31 062,1

28

542 714,8

193 925,7

35,7

7 886 779,6

2 666 375,9

33,8

MS kraj
ČR
Zdroj: ČSÚ, 2019

Obr. 7: Lesnatost na území MAS Opavsko
Zdroj: EKOTOXA, s.r.o.
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Hlavní zjištění téma Lesy a jejich ochrana na území MAS:






Lesnatost na území je o něco vyšší, než průměrná lesnatost ČR.
Při obnově lesů se počítá s vyšším zastoupením listnáčů než doposud.
U obnovovaných porostů jsou způsobovány značné škody okusem zvěří.
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě není dostatek technických možností na odtěžení napadených stromů.
Kůrovcová kalamita již řadu let decimuje zejména jehličnaté monokultury.

