
ZMĚŇ TO!
Živá krajina



Proč živá krajina?
D

Přestože se může zdát, že ovlivnit naši krajinu je velice obtížné, je hned
několik věcí které můžeme začít měnit již dnes. Můžeme se zaměřit na
naši spotřebu, která ovlivňuje podobu krajiny. Můžeme začít prosazovat
věci na úrovni samospráv obcí a měst. Můžeme budovat přírodě blízké
podoby pozemků, ať již na vlastních pozemcích nebo veřejných
prostranstvích. Můžeme vzdělávat o správném přístupu ke krajině. A co
je na tom nejlepší? Zapojit se může úplně každý!

Ať už jste aktivní jednotlivec, komunita dobrých lidí, volnočasový
kroužek, škola či školka, sdružení, organizace, firma či vedete obec.
Možnost změnit podobu naší krajiny máme v rukou my všichni.

“Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co
můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni, vykořeňovat zlo na
polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou

zemi.” J.R. R. Tolkien



1. Level - SPOTŘEBOVÁVAČ
- Nejideálnějším nákupem jsou lokální biopotraviny. Nakupujte takové zboží.

- Pokud není k dispozici zdroj lokálních biopotravin, je možné nakupovat
lokální potraviny. Navštivte farmářský trh, nebo si najděte na mapě místní
zemědělce.

- Nákupem biopotravin z cizích zemí napomáháte vhodnému přístupu k půdě,
je zde ovšem velká zátěž, v podobě dopravy.

- Nakupujte primární suroviny a z nich pak tvořte vlastní produkty. Péct si
vlastní chleba, tvořit vlastní sýry, kečup, mošt.

- Naučte se potraviny uchovávat – zavařovat, sušit, skladovat.

- Podporujte farmáře se vztahem k půdě. Stačí se podívat na jeho pozemky.

- Nakupujte sezónní produkty (pokuste se omezit jahody v lednu, rajčata v
prosinci)

- Najděte si produkty z přírody (bylinky, plody keřů, ovoce)

Změň to - Zemědělská krajina



2. Level - MILOVNÍK ŽIVÉ KRAJINY

- Zasaďte stromy v krajině (alej, solitér, sad) vždy dbejte na vhodnost druhů.

- Zjistěte, zda ve vašem okolí není KPZ (komunitou podporované zemědělství) a
zapojte se.

- V katastru je mnoho rozoraných mezí a polních cest, které patří většinou do
majetku obce. Zkuste se domluvit, zda by některé z nich šly obnovit.

- . Začněte si část vaší spotřeby potravin pěstovat na zahrádce. Vytvořte si
ekozahrádku.

- Založte remízek.

- Založte květnatý pás.

- Vysaďte křovinné patro.

- Umístěte do krajiny prvky na podporu biodiverzity (budky, samosypná
krmítka, hadník, plazí zídku)

Změň to - Zemědělská krajina



3. Level - ZACHRÁNCE KRAJINY

- Vlastní pozemek pronajmu ekologicky fungujícímu zemědělci.

- Začnu na pozemku sám hospodařit v souladu s přírodou.

- Vytvořím na pozemku místo pro přírodu (květnaté pásy, remízek, keře,
stromy, vodní prvky)

- Najdu ve své blízkosti lidi se zájmem o zemědělství. Rozložte síly a vytvořte
lokální síť zemědělských produktů.

- Vytvořím co nejkratší a nejbližší cesty od místa po pěstování, přes místo
zpracování až na stůl spotřebitele.

- Zkusím nabídnout půdu někomu, kdo by chtěl začít hospodařit s podmínkami
udržitelného hospodářství.

- Založím ve své obci okrašlovací spolek a zasadím se dlouhodobou proměnu
krajiny.

Změň to - Zemědělská krajina



Změň to - Voda v krajině

1. Level - SPOTŘEBOVÁVAČ

- Využívám dešťovou vodu na mytí auta, zalévání zahrady.

- Šetřím vodou při běžné spotřebě – vypínám vodu aby netekla zbytečně.

- Instaluji zařízení napomáhající šetřit vodou, například perlátory.

- Uvědomuji si vodní stopu jednotlivých věcí a podle toho nakupuji.

- Využívám šetrné mycí prostředky v domácnosti.



Změň to - Voda v krajině

2. Level - MILOVNÍK VODY

- Vidím napojení tématu na politické programy - vodu v krajině považuji za
podmínku pro život a tudíž ji vyžaduji jako jednu z priorit při výběru stran a
osobností.

- Snažím se samosprávy upozornit na přírodě blízká opatření změn vodního
režimu v krajině, jakými jsou například mokřady, tůně, poldry, svejly atd.

- Jsem ochoten vysvětlovat problematiku vody přátelům i sousedům.

- Podporuji výsadbu stromů, především původních druhů či ovocných stromů.

- Podporuji šetrné hospodaření na zemědělské půdě.



Změň to - Voda v krajině

3. Level - ZACHRÁNCE VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

- Zasadím se o vytvoření přírodě blízkých opatření, jakými jsou například
mokřady a tůně.

- Podporuji přírodě blízkou revitalizaci vodních toků.



Změň to - Udržitelné lesnictví

1. Level - SPOTŘEBOVÁVAČ

- Recyklujte dřevěné výrobky.

- Využívejte látkové tašky, které dlouho vydrží.

- Upřednostňujte výrobky s eko certifikací.



Změň to - Udržitelné lesnictví

2. Level - MILOVNÍK LESŮ

- Pokud topíte dřevem, vybírejte si dodavatele podle způsobu hospodaření.

- Upřednostňujte využívání českého dřeva oproti exotickým dřevinám.

- Vytvořte remízek na vhodném pozemku.



Změň to - Udržitelné lesnictví

3. Level - ZACHRÁNCE LESŮ

- Podporujte politické uskupení mající v programu udržitelné lesnictví.

- Některé lesy jsou vlastněny obcemi, zkuste podpořit v takovýchto lesích
druhovou rozmanitost výsadbou původních dřevin a keřů.

- Využijte možnosti a zapojte se do výsadby lesů. (Akce za obnovu lesů po
kůrovcové kalamitě).



Změň to - Živočichové v krajině

1. Level - SPOTŘEBOVÁVAČ

- Instaluji krmítko pro ptáky a pravidelně přikrmuji vhodným zrním.

- Instaluji budky ve volné krajině.

- Přikrmuji vodní ptáky (zeleninou, zrním, popřípadě speciálními granulemi)

- Sbírám v lese žaludy, třeba formou hry s dětmi, a předávám je myslivcům.

- Nesekám všechnu trávu najednou, některou nechávám růst déle pro různé
druhy bezobratlých.



Změň to - Živočichové v krajině

2. Level - MILOVNÍK ZVÍŘAT

- Vytvořím místo pro živočichy ve svém okolí a odstraním veškeré nástrahy,
které jim hrozí, ze své zahrady (třeba jezírko se strmými břehy)

- Umístím do krajiny prvky na podporu biodiverzity (po domluvě s majitelem
pozemku).

- Snažím se prosazovat rozmanitost prostředí pro různé druhy živočichů.

- Pokud najdu zraněné zvíře, kontaktují záchrannou stanici a poradím se.

- Vysazuji stromy a keře, které jsou potravou pro živočichy, všude, kde to je
vhodné.



Změň to - Živočichové v krajině

3. Level - ZACHRÁNCE ZVÍŘAT

- Podporuji záchranné stanice volně žijících živočichy jak finančními dary, tak
i dobrovolnictvím.

- Podporuji změny v krajině směrem k přírodě blízkým opatřením a prosazuji
tyto opatření v samosprávě.

- Vytvářím místo pro přírodu. Sám nebo s dalšími ochránci přírody koupíme
pozemek, který uzpůsobíme pro život volně žijících živočichů.

- Tlačím na lokální politiky, aby změnili přístup ke krajině.

- Pomáhám s managmenty na významných územích.



Tato publikace vznikla pro účely Středočeského
ekofestivalu - Udržto s přírodou.

Vznikla za finanční podpory Středočeského
kraje z rozpočtu na EVVO.

TEXT: Mgr. Jakub Vaněk

Ekocentrum Huslík
v roce 2020


