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ÚVOD 

Kvalitní životní prostředí je základní podmínkou existence života na Zemi v jeho 

jakékoliv formě.  

Člověk zasahuje do životního prostředí aktivitami spojenými se zabezpečováním svojí 

každodenní existence, zejména průmyslovou a zemědělskou výrobou, dopravou 

a energetikou, přičemž v převážné většině jde o zásahy negativní, které jsou spojené 

s produkcí emisí, odpadních vod, různých odpadních látek, odlesňováním, záběrem půdy 

apod. Tyto negativní zásahy nelze však realizovat bez omezení, proto existují hranice, které 

nelze překročit.  

Většina zásahů do životního prostředí má dopad i do krajiny, projevují se např. 

kontaminací půdy, vody, ovzduší, úbytkem vody a zdrojů pitné vody, poklesem diverzity 

rostlinných a živočišných druhů a celou řadou dalších. 

Za tím účelem je zpracovávána autorským kolektivem publikace „Tvorba a ochrana 

krajiny“, která by měla poskytnout studentům Fakulty životního prostředí (publikace navazuje 

na osnovy stejnojméného předmětu), ale i dalším zájemcům např. členům agrárních komor 

základní informace o tvorbě krajiny, které by měly přispět k udržení a zlepšení optimálního 

stavu krajiny s cílem dosažení trvalé udržitelnosti. Vychází z ekologických aspektů, ze studia 

podstaty a významu krajiny, popisuje její využití v podmínkách ČR. Zabývá se 

i problematikou zásahů do krajiny, zejména v posledních desetiletích a přispívá tak k ochraně 

krajiny. Tato publikace přibližuje problémy znečištění životního prostředí a může poskytnout 

vědomosti o vzájemných vztazích mezi jednotlivými složkami životního prostředí a může 

přispět k zajištění udržitelného rozvoje. 

 

V Ústí nad Labem, únor 2014 

 

       Jaroslava Vráblíková  
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1 TVORBA A OCHRANA KRAJINY 

Problematika zaměřená na tvorbu a ochranu krajiny je jak z historického hlediska, tak 

i v současném období, aktuální s ohledem na její funkce pro člověka, tak i z hlediska 

vytváření vhodného prostředí pro život.  

Krajina je složitý systém, který nelze pochopit analýzou jejich jednotlivých částí, ale 

pouze zkoumáním vazeb, procesů a principů. Hlavním posláním  člověka by měla být její 

ochrana a provádění promyšlených zásahů do přírody s cílem zlepšit její stav a hodnotu. 

Ochrana krajiny, tj. snaha o zabránění vzniku negativních jevů a o zachování 

ekologické stability krajiny, představuje sérii preventivních opatření na udržení žádaného 

stavu krajiny. Tato opatření mají především konzervační charakter a mají zabránit nežádoucí 

degradaci, tedy porušení krajiny. 

Tvorba krajiny - to jsou promyšlené zásahy do přírody směřující ke zlepšení kvality 

jejích strukturálních elementů, tj. složek a prvků. Zahrnuje záměrně řízené činnosti, které mají 

dlouhodobý preventivní charakter nebo charakter nápravný, při kterých se vytváří nový obsah 

krajiny. Můžeme tedy říci, že tvorba krajiny je i uměleckou disciplínou, protože jejím 

objektem je především estetika krajiny. Představuje výsledky zásahů do krajiny, které kromě 

funkčních požadavků splňují i kritéria estetická (zalesňování, protierozní meliorační úpravy, 

kultivace zemědělských pozemků, parkové úpravy apod.). Jedním z důležitých aspektů tvorby 

krajiny je její souvislost s jinými vědeckými disciplinami zejména projektovými 

a plánovacími v návaznosti na územní plánování, jehož součástí je i krajinné plánování. 

O tvorbě krajiny, popřípadě její ochraně, hovoříme hlavně v posledních desetiletích, 

a to především v důsledku narůstání intenzity úmyslných nebo neúmyslných zásahů člověka 

do krajiny. V průběhu posledních desetiletí člověk tak přecenil pojmy „technika“ 

a „civilizace“, že často vybočuje z reálných hranic a zákonitostí biosféry a vážně narušuje 

svoje životní prostředí a krajinu. Krajina v průmyslově vyspělých státech přestává plnit svoje 

základní funkce, protože se člověk stal „silou“ schopnou měnit přírodní prostředí 

a „činitelem“, jehož působením dochází v měřítku celé planety k porušování ekologické 

rovnováhy krajiny. Komplexní péčí o krajinu je však možné dosáhnout zachování, resp. 

zvýšení její biologické a ekologické rovnováhy. Při ochraně a tvorbě krajiny si musíme 

uvědomit, že ji chráníme před člověkem a pro člověka - tvoříme ji pro nás všechny. Obě dvě 

činnosti jsou tedy skutečným předpokladem rozvoje nejen krajiny, ale i celé společnosti. 

Krajina je výsledkem přírodního vývoje, zvyků a myšlení obyvatelstva, organizace 

a existence společnosti. Teoreticky je propojena s krajinnou ekologií. Je celá řada definic 

pojmu krajina a rovněž máme k dispozici celou řadu termínů pro hodnocení typů krajin, 

několik metod pro hodnocení ekologické stability a ekologicky významných systémů 

v krajině a kategorizace antropického ovlivnění na základě srovnání přírodního a současného 

stavu vegetace. 

Podrobněji analyzujeme kategorii – leso-zemědělské krajiny, která je zastoupena na 

téměř 85% území ČR, včetně její funkce. 



 

9 
 

V české krajině je více než polovina území využívána zemědělstvím, takže v další části 

je stručně zpracován historický vývoj, přehled hlavních systémů produkce a vliv zemědělství 

na ŽP a jeho perspektivy s ohledem na klimatické změny. 

Člověk působí zvláště ve 20. století významné zátěže v krajině. Mezi hlavní patří těžba 

nerostných surovin, ale i průmysl. Na podkladě dlouhodobého výzkumu v oblasti 

Podkrušnohoří je zpracována část rekultivace – revitalizace – resocializace, včetně 

metodických přístupů pro obnovu krajiny, včetně metodiky revitalizačního projektu.  

Další velkou zátěž krajiny způsobují jednotlivé druhy dopravy. Je zpracována 

i aktuální problematika zaměřená na dopravu v krajině, její negativní jevy a znečištění 

ovzduší. 

Rovněž i urbanizace a sídla ovlivňují krajinu. Kromě zátěží krajiny se zabývá 

i pozitivním ovlivněním krajiny, vlivem zeleně v krajině a legislativou ochrany přírody 

a krajiny v ČR. 

Pro existenci lidstva na Zemi je stěžejním úkolem zajistit Udržitelné hospodaření 

v krajině. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR určuje dlouhodobé cíle pro rozvoj 

moderní společnosti pro 3 základní oblasti - ekonomickou, sociální a environmentální. Na 

priority a jednotlivé cíle, které byly vybrány pro krajinu ČR obecně navazují konkrétní 

navrhované postupy i pro krajinu Podkrušnohoří. 
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2 EKOLOGICKÉ ZÁKLADY  

2.1 Definice, obsah a rozdělení ekologie 

Ekologie je jednou ze základních biologických disciplín, která studuje vztahy živých 

organismů k jejich okolí a zahrnuje též vzájemné vztahy mezi živými organismy, tj. je to věda 

zabývající se studiem komplexních funkčních systémů (ekosystémů). Je součástí komplexu 

biologických věd, ale využívá poznatky i dalších exaktních věd – matematiky, fyziky, chemie, 

geologie, geografie, meteorologie, pedologie atd. Je to věda schopná sjednocovat přírodní 

vědy s humanitními. 

První definici ekologie zformuloval německý zoolog Ernest HAECKEL (1834-1919) 

už v roce 1866. Ekologii definuje jako „vědu o vzájemných vztazích organizmů k jeho 

anorganickému i organickému prostředí“. Název je odvozený od řeckého slova „oikos“ (dům, 

obydlí) a „logos“ (nauka, věda), což je věda o okolí. Prostředí představuje souhrn všech 

faktorů – fyzikálních a chemických (abiotické) a organismů (biotické). Pokrokový americký 

ekolog P. E. ODUM (1977) definuje ekologii jako „studium struktury a funkce přírody“. 

Ekologie má interdisciplinární charakter. Zkoumá vztahy mezi živými organismy a jejich 

prostředím a realizuje se na třech základních úrovních, a to v rámci: 

 

 autekologie, která se zabývá studiem jednotlivých organizmů (individuum) 

nebo druhů z hlediska způsobu života a chování ve vztahu k jeho prostředí, 

 demekologie, studuje populaci a její prostředí, 

 synekologie, která se zabývá studiem společenstev a jejich prostředím. 

 

Prostředí organismů označujeme jako monotop (prostředí jedince), demotop 

(prostředí populace) a biotop (prostředí společenstva). Všeobecné prostředí organismů 

označujeme jako ekotop. 

Organizmy (resp. populace, společenstva) se vyskytují v určitém prostředí, které jim 

umožňuje nejlépe vykonávat všechny jejich základní životní funkce. V přírodě jsou určující 

dvě základní média (pevné a kapalné). Podle toho označujeme organismy jako terestrické 

(suchozemské) a akvatické (vodní). Některé organizmy využívají obě média, jsou to tzv. 

amfibické (obojživelné) organizmy. 

2.2 Rozdělení ekologických faktorů a ekosystém 

Prostředí vytváří prostor pro výskyt organismů, ale současně na ně působí různými 

vlivy. Tyto podmínky existence organizmů v prostředí označujeme jako: „ekologické 

faktory“. Ty mohou být abiotické, biotické a antropické. 

Každý organismus má určité požadavky na kvalitu prostředí a jednotlivých faktorů. Ty 

vstupují jako faktory hlavní (resp. limitující), vedlejší, doplňkové, popřípadě náhradní, při 

uplatnění tolerance a ekologické valence organismů. 
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Základní funkční jednotky ekosystému 
Základním přirozeným systémem a jednotkou z hlediska ekologického je ekosystém. 

Definujeme jej jako materiální funkční systém vzájemných vztahů organizmů a prostředí 

v učitém prostoru a čase, který má specifickou strukturu, přeměnu energie a koloběh látek 

s autoregulačním trofickým mechanizmem. 

Pro všechny typy platí stejné zákonitosti, proto i agroekosystém (který je 

nejrozšířenějším ekosystémem v ČR) obsahuje všechny základní prvky a vztahy 

charakterizující ekologické soustavy: 

 vnější prostředí a jeho vlivy 

 organizmy 

 

Organizmy dále členíme na: 

 producenty (vegetace, kulturní plodiny včetně plevelů), 

 konzumenty (hospodářská zvířata, volně žijící živočichové, člověk, škůdci), 

 destruenty (půdní mikroflora, mikro- mezofauna, která se živí mrtvou 

hmotou). 

 

Všechny složky jsou vzájemně propojené v potravní síti. Příklady budou 

dokumentovány na agroekosystému. Kulturní rostliny pěstované v agroekosystémech jsou 

druhově chudé, s malým počtem vnitřních vazeb. Jsou závislé na energetickém doplňku, práci 

člověka a vkladech vložených člověkem na výrobu hnojiv, pesticidů, či zemědělských strojů. 

Funkčnost jednotlivých typů ekosystémů zavisí na celé řadě faktorů, z kterých jsou 

prvořadé klimatické faktory, v úzké vazbě na faktory edafické, neboť je to půda, která  je 

stanovištěm rostlin a předmětem bezprostředního antropogenního vlivu. Obecně můžeme 

základní ekologické faktory rozdělit na : 

 abiotické faktory (sluneční záření, teplota, vlhkost, a základní složky jako  půda, 

voda a ovzduší),  

 biotické faktory (potravní, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy), 

 antropogenní (vstupy člověka, ovlivňování jednotlivých procesů 

v agroekosystémech – pozitivní i negativní). 

 

Abiotické faktory 

Organizmy, jejich populace a společenstva (biocenózy) existují na Zemi v určitých 

definovaných podmínkách abiotických faktorů prostředí tvořících složky biotopu. Mezi 

základní abiotické faktory patří záření (světlo, teplo) a vlhkost (tzv. klimatické faktory), jako 

také charakter – složení substrátu, resp. média (půda, voda, ovzduší). Nejvýznamnějším 

z těchto faktorů je sluneční radiace jako rozhodující vstup energie do biosféry, a tím do všech 

ekosystémů. Sluneční záření nejenže určuje tepelnou bilanci stanoviště, ale je základem pro 

tok energie v atmosféře, hydrosféře i pedosféře. 

Většina slunečního záření se přemění na teplo. Kondukce (vedení tepla) a konvekce 

(promíchávání vzdušných mas) zabezpečuje tepelnou bilanci Země. Z hlediska adaptace na 

různé teploty rozlišujeme u rostlin termofyty (snášejí vysoké teploty), psychrofyty (nízké 

teploty) a kryofyty (okolo bodu mrazu).  
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Vlhkost prostředí je úzce spjatá s teplotou. Bližší nároky na vlhkost prostředí jako: 

hydrofyty (rostliny), hydrofily (živočichové) a xerofyty a xerofily – suchomilné organizmy. 

Vodní prostředí v porovnání s terestrickými ekosystémy má celou řadu specifických 

vlastností, které vyplývají z jeho fyzikálně-chemických vlastností a rozdílů ve složení 

sladkých, slaných a brakických vod a také v rozdílných životních podmínkách ve stojatých 

a tekoucích vodách. Ve vodním prostředí se vyskytují různé skupiny vyšších rostlin v různém 

stupni, adaptované na toto prostředí. Ostatní organizmy jsou zastoupené zejména bentosem, 

planktonem, nektonem, popřípadě neustonem. 

Ovzduší svým složením vytváří vhodné podmínky pro výskyt aerobních organismů. 

Kromě základních faktorů se uplatňuje vliv nadmořské výšky, což podmiňuje spolu 

s ostatními faktory (obsah O2 aj.) různé adaptace organismů. 

Sluneční záření je nejvýznamnějším faktorem, který dodává energii do 

agroekosystémů. Uvádí se, že asi 5% veškeré sluneční energie zachycené rostlinami připadá 

na zemědělský ekosystém, zvláště na výživu člověka. Při fotosyntéze se energie slunečního 

záření v zelených částech rostlin (účast chlorofylu) přeměňuje v chemickou energii, vázanou 

v organických sloučeninách (cukru a škrobu) v rostlinné biomase. Tak umožňují rostliny 

ostatním živým organismům, včetně člověka a živočichů, možnost existence, neboť potřebují 

pro svůj růst a vývoj sluneční energii, uhlík a ostatní biogenní prvky ve formě ústrojných 

sloučenin. Sluneční energie se projevuje intenzitou záření a jeho spektrálním složením. Uvádí 

se, že atmosféra celkem pohltí v průměru asi 40% záření přicházejícího od Slunce k Zemi. 

Na povrch Země se dostává sluneční energie ve formě záření pouze v malém 

množství. Na horní hranici atmosféry neustále dopadá energie slunečního záření, jejíž 

množství kolísá během roku s měnící se vzdáleností Země od Slunce. Střední množství 

energie dopadající na horní hranici atmosféry za 1 s na 1 m
2
 je mezinárodně nazýváno jako 

solární konstanta (So) a má hodnotu 1.367 W.m
-2

. Množství sluneční energie, jež se při 

průchodu atmosférou Země zmenší vlivem absorpce a dopadne na vodorovnou plochu Země, 

se nazývá globální záření. Na povrch Země, ozářený Sluncem, dopadá v průměru pouze 51% 

slunečního záření. Od povrchu Země se dále odrazí 4% solární konstanty zpět do prostoru. 

Povrchem Země je tedy pohlceno pouze 47% solární konstanty.  

Při energetických analýzách se používá pojem fotosynteticky aktivní radiace (FAR), 

což je část dopadajícího globálního záření, která může v rostlinách vyvolat fotosyntetický 

efekt. Pro fotosynteticky aktivní radiaci jsou uváděny různé intervaly vlnových délek, např. 

intervaly 300 - 700 nm, 380 - 710 nm, 380 - 760 nm, 400 - 700 nm aj. Uvádí se, že 

fotosyntéza průměrně fixuje asi 1% slunečního záření dopadajícího na Zemi. 

 

Tepelné záření 

Teplo je energie, která se vyjadřuje v Joulech (J, dříve byla vyjadřována v kaloriích). 

Rozhodujícím zdrojem tepla pro všechny organizmy je slunce. Vhodná teplota je podmínkou 

vývoje organizmů, faktorem pro průběh fyziologických procesů jako i pro celý koloběh 

a dynamiku ekosystémů. Pro růst a vývin plodin je rozhodující suma efektivních teplot, která 

se pohybuje např. u jarního ječmene 1.700 – 2.500°C u ozimé pšenice 1.887 -2.275°C, 

kukuřice 2.500 – 3.000°C. Ve vazbě na další biotické složky je pro vývin kulturních plodin 

důležitá teplota půdy a vzduchu. Teplota určuje vhodný termín výsevu, má úzkou souvislost 
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s vlhkostí a transportem vody. Výše produkce závisí na vyrovnané teplotní a vodní bilanci 

a vychází z nároků jednotlivých plodin. 

 

Biotické faktory 

Existence organizmů není závislá jen na abiotických podmínkách prostředí, jsou tu 

i složité vztahy k ostatním organismům, a to na úrovni jedinců, populací a mezidruhových 

vztahů, jako i složité potravní – trofické vztahy. 

 

Potravní vazby  

Jednotlivé organizmy podle způsobu získávání energie a výživy, tzv. tvorby 

organických látek vlastního těla, můžeme v podstatě rozdělit na tři základní skupiny 

organizmů: 

 autotrofní – schopné vytvářet organické látky vlastního těla z látek anorganických, kam 

patří především zelené rostliny jako organizmy fotoautotrofní (fotosyntetizující) a některé 

skupiny organizmů (bakterie) jako organizmy chemoautotrofní (chemosyntetizující), 

 heterotrofní – které přijímají hotové organické látky a ty jsou schopné transformovat ve 

svém těle, patří sem především živočichové a houby, 

 mixotrofní – tvoří přechodný typ, jsou schopné se živit podle podmínek buď autotrofně 

nebo heterotrofně (některé skupiny bakterií a prvoků), případně některé druhy rostlin se 

specifickým typem výživy (masožravé rostliny). 

 

Potravní – trofické vztahy u autotrofních organizmů úzce souvisí s danými 

abiotickými faktory, při zvýraznění kvality záření, teplotních a vlhkostních podmínek 

prostředí, jako také kvalitou edafických faktorů, obsahu CO2 a minerálních živin, což výrazně 

ovlivňuje samotný proces fotosyntézy a vlastní tvorbu organické hmoty. Tvorba organické 

hmoty (primární produkce) rostlin je podmínkou existence heterotrofních organizmů 

(konzumentů a detritofágů), a to jako zdroj potravy a energie. 

Samotný způsob výživy některých populací rostlin se často může lišit od všeobecného 

modelu autotrofie rostlin a víceméně zasahuje do složitých mezidruhových vztahů, kde se 

vedle prostorové kompetice uplatňuje řád trofických vazeb, či už pozitivního nebo 

negativního charakteru. Z fyziologicky podmíněných trofických interakcí jsou to především: 

symbióza, mykorhiza, hemiparazitizmus (poloparazitizmus), lichenizmus 

a saprofytizmus. Zvláštní ekologický typ představují tzv. ,,masožrové rostliny“ (mixotrofy). 

 

U živočichů z hlediska trofického rozlišujeme dva základní typy a to: 

 biofágy – kteří se živí výhradně potravou v živém stavu a to rostlinnou, herbivorní – 

fytofágy a živočišnou, karnivorní – zoofágy. Při požírání rostlinné, resp. živočišné potravy 

je označujeme jako fyto- resp. zooepizity, na úrovni parazitů rostlin resp. živočichů jako 

fyto- resp. zooparazity, 

 nekrofágy – kteří se živí odumřelou rostlinnou nebo živočišnou potravou. Kromě dvou 

hlavních typů fagie rozeznáváme další tzv. specializované formy výživy heterotrofů, kam 

patří zejména symbiontofagie, trofobióza a kanibalizmus. 

 



 

14 
 

V agroekosystémech jsou realizovány potravní vztahy organizmů nejen autotrofním 

systémem (např. zemědělské plodiny, plevele), ale i heterotrofním systémem (konzumace 

krmiv hospodářskými zvířaty), kdy dochází ke konzumaci vyprodukované fytomasy, z které 

se jen část vrací do koloběhu látek a energie. V půdním systému je mineralizovaná a opět 

přístupná pro konzumenty.  

 

Vnitrodruhové vztahy 

Podmínkou existence biologických druhů v přírodě je vzájemný, dočasný nebo trvalý 

vztah mezi jedinci v populaci. Vzájemné vztahy jedinců stejného druhu se projevují různými 

mechanizmy, které jsou důležité pro utváření struktury a funkce biocenózy. Vnitrodruhové  

vztahy mohou být prospěšné, kladné (synergické) nebo naopak neprospěšné, záporné 

(antagonické). 

Kladné vztahy jsou charakteristické při středních populačních hustotách a zabezpečují 

reprodukci a přežívání druhů. Při vysoké populační hustotě převládají vztahy negativní 

(vnitrodruhová kompetice – konkurence), které vyvolávají stresové zátěže vedoucí ke 

snižování početnosti druhů. 

Při vnitrodruhové konkurenci v průběhu růstu ovlivňuje hustota současně růst a vývoj 

jedince, celkovou biomasu (výnos) populace a mortalitu populace. 

Tyto vztahy ovlivňuje člověk např. v agroekosystémech. Jsou charakterizovány 

výrazným omezením kompetičních vztahů (plodiny v monokulturách). Člověk reguluje 

agrotechnikou v agroekosystémech prostorové uspořádání jednotlivých kulturních rostlin, 

především regulací výsevu a sponem, v průběhu vegetace pak úpravou počtu jedinců 

(zelenina, řepa). 

 

Mezidruhové vztahy  

Vzájemné vztahy jedinců populací dvou různých druhů dělíme především podle 

způsobu uskutečňování vzájemných vazeb, přičemž vycházíme především z toho, že růst, 

vývin nebo přežití populace je mezidruhovým vztahem ovlivněné kladně (+), záporně (-) nebo 

zůstává nedotknuté (0). 

Na základě uvedených vazeb, mezi základní mezidruhové vztahy zařazujeme 

neutralizmus, kladné (synergické) vztahy, záporné (antagonické) vztahy. Neutralizmus 

(neutralita) je vztah, při kterém populace dvou různých druhů mají možnost vzájemné 

interakce, ale vzájemně se neovlivňují. Kladné jsou takové vztahy, při kterých se existence 

dvou druhů chrání jejich soužitím v určitém prostoru, popřípadě jeden druh je oproti druhému 

druhu zvýhodněný. Patří k nim zejména symbióza. Záporné jsou takové vztahy, při kterých 

dochází k poškození nebo až k likvidaci jedné ze zúčastněných populací. Patří k nim zejména 

kompetice, predace a parazitizmus. 

Kulturní rostliny (např. luskovino-obilné směsky, trvalé travní porosty) jsou 

v agroekosystémech agrotechnicky i pěstovatelsky člověkem regulovány. Problémové jsou 

otázky plevelných společenstev nebo populací v kulturních rostlinách, kde je snahou 

agrotechniky tyto společenstva likvidovat (i za použití herbicidů), respektive omezit jejich 

kompetiční charakter v různých růstových fázích. Divoce rostoucí plevele jsou přesto součástí 

rostlinných společenstev polních i lučních ekosystémů (zejména v ekologickém zemědělství 

je uváděno jejich pozitivní působení na agroekosystém). 
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Produkce ekosystémů 

Produkci definujeme z hlediska ekologického jako množství biomasy na jednotku 

plochy nebo objemu za určitý časový úsek. Vedle primární produkce (produkce 

fotoautotrofních organizmů) rozlišujeme také sekundární produkci vytvořenou na úrovni 

heterotrofních organizmů (živočichů). 

Termínem primární produkce rozumíme nejen proces, ale také rychlost tvorby 

fytomasy a to na úrovni: 

 hrubé produkce – PB, která odpovídá vlastnímu výkonu fotosyntetického aparátu 

rostlin, 

 čisté produkce – PN, po odpočítání ztrát biomasy dýcháním – respirací – R. 

 

Vývoj ekosystémů 

Struktura společenstva v ekosystému není nikdy úplně stabilní. V průběhu určitého 

časového období se mění početnost (abundance) populací, jejich hustota (denzita), rozmístění 

a uspořádání (disperze), frekvence, velikost biomasy, druhová diverzita (rozmanitost) apod. 

V podstatě všechny tyto změny můžeme rozdělit do těchto skupin: 

 adaptační, periodické změny jako krátkodobé, rytmicky se opakující, kam patří 

zejména: cirkadiální (denní) periodicita, lunární periodicita, sezónní - fenologická 

periodicita. Náhlé, extrémní změny jsou vyvolané změnou vnějších podmínek tzv. 

disturbancí. Mají různé časové vymezení a nevyskytují se periodicky, ale náhodně 

(např. záplavy, požáry, erupce aj.).  

 Změny dlouhodobé, vyvolané komplexním působením vnějších faktorů a samotnými 

životními pochody fytocenóz, rozpoznáváme jako změny cyklické (např. vývoj lesů, 

jejich růst, reprodukce aj.). 

 

Ekologická sukcese je vývojový proces provázaný zásadními změnami základních 

charakteristik společenstva (změny dominance, stratifikace atd.). 

Ekologická sukcese se realizuje přes jednotlivá sukcesní stádia (řady, stupně) 

v různém časovém rozpětí, která díky své homeostázi zůstávají po určitou dobu zdánlivě 

nezměněna. Podle charakteru a vlastností osídlovaného substrátu nebo prostředí rozeznáváme: 

 primární sukcesi, to je osídlování stanovišť, doposud neporostlými fytocenózami (např. 

erupční plochy, haldy výsypek, písčité duny, odkrytá matečná hornina aj.), 

 sekundární sukcesi, obnovování vegetace, společenstva na vytvořeném pevném 

podkladě, se zásobou edafických skupin a diaspór (např. po požáru, neobdělávané 

zemědělské půdy aj.). 

 

První stádium, kterým sukcese začíná, se nazývá iniciální, konečné terminální 

stádium, které končí tzv. klimaxem jako ustáleným ekosystémem. 
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3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1 Pojem, význam a rozdělení životního prostředí 

Životní prostředí (ŽP) v nejširším slova smyslu je prostředí, které poskytuje 

podmínky pro základní projevy a biologické funkce živého organismu. Je chápáno z různých 

aspektů. Jedná se o dynamický komplex přírodních, umělých a sociálních složek světa, které 

jsou v bezprostřední interakci s člověkem. Je částí světa s kterou je člověk ve vzájemné 

interakci, kterou využívá, ovlivňuje ji a které se přizpůsobuje.  

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí uvádí: „ŽP je všechno, co vytváří přirozené 

podmínky existence organizmů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje“. 

Původní biofyzikální prostředí člověka se skládalo z přírodního prostředí. S vývojem 

lidstva docházelo postupně ke stále větším a těsnějším interakcím. Člověk a jeho společnost 

se vyvíjeli pod vlivem přírodního prostředí. Toto prostředí bylo stále více ovlivňováno 

činností člověka, takže postupně ztrácelo přírodní charakter, a i když převažovaly přírodní 

prvky, stávalo se postupně více prostředím umělým. Dynamika ŽP spočívá v tom, že se 

jednotlivé jeho složky stále více vyvíjejí podle přírodních a společenských zákonů. Současný 

stav ŽP je výsledkem jeho dosavadního rozvoje. Z prostředí člověk získává vše důležité pro 

život a naopak člověk zpětně na prostředí působí.  

Životní prostředí, jako složitý systém, je tvořen složkami, které jsou jeho základními 

strukturálními jednotkami. Složky ŽP člověka můžeme dělit na: 

 přírodní – voda, ovzduší, horniny, půda, flora, fauna, ráz krajiny, klimatické 

podmínky, 

 umělé – obce, města, stavby, komunikace, průmyslové areály, dopravní prostředky, 

 sociální – společnost, společensko-kulturní poměry, mezilidské vztahy, sociální 

poměry, rodinné poměry, apod. 

 

Životní prostředí lze definovat jako „komplexní vícesložkový systém vytvořený 

a určený fyzikálním, chemickým a biologickým prostředím (biosférou) a sociálním 

prostředím (společností), ve kterém člověk žije a realizuje svoje biologické, materiálové, 

sociální a kulturní potřeby“. 

 

Rozdělení životního prostředí 

Rozdělení životního prostředí není jednotné a zpravidla bývá podřízené záměru, který 

příslušný autor sledoval. 

Noskovič (2003) rozděluje ŽP člověka na: ŽP člověka jednotlivce, ŽP skupiny, ŽP 

lidstva. 

ŽP jednotlivce tvoří hmotná realita, se kterou je jedinec ve vzájemném kontaktu, na 

kterou bezprostředně působí a která působí na jedince, přičemž nezáleží na tom, či si toto 

působení jedinec uvědomuje či nikoliv. 

ŽP skupiny je zpravidla širší než ŽP jednotlivce. Skupiny lidí mohou mít velmi 

rozdílný charakter, rozsah, mohou být různě organizované. Nejčastěji chápeme skupiny lidí 
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žijících v organizovaných vzájemných vztazích v určitém prostoru (rodina v bytě, 

zaměstnanci v závodě, obyvatelé města, státu apod.). Daný prostor zastává v tomto případě 

i funkci ŽP pro skupinu jako celek. 

ŽP lidstva zahrnuje všechny hmotné podmínky života člověka, zejména celé přírodní 

bohatství Země, včetně ostatních živých organizmů a jejich prostředí. Tím splývá 

s potenciálním ŽP života na Zemi, tj. s biosférou. ŽP lidstva zahrnuje také produkty lidské 

práce. 

Podle činnosti člověka rozdělují Jonáš (1982), Streďanský (1997) ŽP na: 

 pracovní prostředí – určené nebo využívané pro práci, 

 obytné prostředí – určené nebo využívané pro bydlení, 

 rekreační prostředí – určené nebo využívané pro rekreaci ve všech jejích formách. 

 

Péče o životní prostředí 

Cílem péče o životní prostředí je zachovat nebo zlepšit jeho kvalitu s ohledem na 

všechny organizmy při dodržování všech zásad trvale udržitelného života. Takto chápaná 

péče o životní prostředí se označuje termínem environmentalistika. 

Péče o ŽP vymezuje jeho ochranu a tvorbu. Ochrana ŽP zahrnuje činnosti, kterými se 

předchází znečišťování nebo poškozování ŽP, nebo se toto znečišťování omezuje 

a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale také ochranu ŽP jako celku. Ochrana se soustředí 

na zásady rozumného hospodaření a využívání přírodních zdrojů. Proto se ochrana ŽP dělí na: 

 obecnou ochranu prostředí (ochrana ovzduší, půdy, vody, lesa), 

 speciální ochranu přírody (významné části přírody – rostliny, živočichy, chráněná 

území), 

 ochranu kulturních památek (díla, která mají historickou, kulturní a uměleckou 

hodnotu). 

 

Tvorba ŽP je cílevědomá lidská činnost organizovaná na vědeckých základech, 

zaměřená na optimalizaci přírodních i umělých složek krajiny. Tvorbu člení Noskovič (2003) 

na: 

 tvorbu (technickou) umělého prostředí (urbanismus, stavební činnost, investice), 

 tvorbu biotechnických struktur zemědělské krajiny (územní a biologické 

plánování, hospodářsko-technické úpravy pozemků, komplexní úprava povodí, 

meliorace, speciální kultivace a rekultivace), 

 tvorbu (biotickou) struktur vysoké rozptýlené dřevinné vegetace v krajině 

(ozeleňování, krajinářsko-sadovnické úpravy). 

 

Podle převládající lidské činnosti můžeme životní prostředí rozdělit na 3 základní 

druhy: 

 obytné, 

 pracovní, 

 přírodní – rekreační. 
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Člověk jako každý jiný organizmus je se svým životním prostředím stále propojen. Je 

jím ovlivňován kladně nebo záporně. Na druhé straně má schopnost toto prostředí sám kladně 

nebo záporně měnit. Pozitivně může působit na své okolí (úprava prostředí, krajinářské 

úpravy, meliorace apod.), negativně může narušovat přírodní rovnováhu, ničit ekosystémy, 

nadměrně čerpat přírodní zdroje a ovlivňovat těžbou, průmyslovou a další antropogenní 

činností. 

3.2 Přírodní zdroje 

Přírodní zdroje (označované také jako zdroje biosféry) můžeme definovat jako 

součásti nebo složky přírody, které člověk využívá pro uspokojování svých potřeb. 

Hlavní druhy přírodních zdrojů jsou: 

 sluneční záření, 

 půda, 

 voda (povrchová, podzemní, půdní), 

 ovzduší, 

 nerostné bohatství, 

 rostlinstvo, 

 živočišstvo. 

 

Některé z přírodních zdrojů se vyznačují energetickým potenciálem, jsou označovány 

jako primární zdroje energie. Je možnost výroby sekundární energie, zejména elektrické 

z primárního zdroje. 

Primárními zdroji energie jsou následující přírodní zdroje: sluneční záření (sluneční 

teplo v atmosféře, hydrosféře, litosféře), teplo Země (geotermální energie), jaderná energie, 

voda (energie vodních toků), vítr (větrná energie), paliva, nekonvenční zdroje.  

Všeobecné přírodní zdroje se rozdělují na nevyčerpatelné a vyčerpatelné. 

Nevyčerpatelné přírodní zdroje jsou k dispozici v obrovském množství a jejich využívání 

s ohledem na trvání lidské společnosti je minimální v porovnání se spotřebou jiných zdrojů.  

I když jsou k dispozici ve velkém množství, je potřebné jim věnovat pozornost. 

Nevyčerpatelné přírodní zdroje nemůže člověk trvalým využíváním vyčerpat, může je však 

poškodit a znehodnotit (např. vodu, vzduch). 

Vyčerpatelné přírodní zdroje zahrnují materiály, které nelze v současné době nebo 

v době porovnatelné s existencí a vývojem člověka a lidské společnosti obnovit. Jsou 

výsledkem dlouhodobého vývoje přirozených struktur, ať už organických nebo 

anorganických. Tyto přírodní zdroje mohou být člověkem vyčerpané nebo trvale 

znehodnocené, např. fosilní paliva. Opatření na jejich ochranu jsou vlastně opatření 

k maximálnímu racionálnímu využívání. 

Udržitelné přírodní zdroje lze charakterizovat vysokou úrovní využitelnosti. 

Obnovitelnost probíhá jen v podmínkách ekologické rovnováhy, např. úrodnost půdy, čistota 

vod apod. Mezi obnovitelné přírodní zdroje patří rostlinstvo a živočišstvo. Je však potřebné, 

aby jejich využívání bylo cílevědomě plánované a racionálně uskutečňované. 
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Neudržitelné přírodní zdroje nelze v současném rozsahu a kvalitě do budoucnosti 

zachovat. Jestliže jsou vyčerpané, nelze je obnovit, a proto je potřebné prodloužení jejich 

využívání pro další generaci. V podstatě jde o nerostné bohatství. 

Nahraditelné přírodní zdroje lze nahradit jinými, bohatšími, anebo doposud méně 

vyčerpávanými zdroji, a tak oddálit čas jejich vyčerpání, např. vícenásobným využíváním – 

recyklací (např. u kovů - železo, měď, cín, hliník a mnoho dalších). 

Nenahraditelné přírodní zdroje jsou po jednorázovém použití trvale znehodnoceny 

a nelze je znovu vytvořit. Jejich zásoby na Zemi jsou omezené, a proto je jejich využívání 

možné jen regulací jejich exploatace. Typickými zástupci jsou fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní 

plyn). 

 

3.3 Zemské sféry 

Naše Země je jedna z planet sluneční soustavy. Je složitým systémem - geosystémem, 

který představuje otevřený systém vzájemně se podmiňujících nižších geosystémů - geosfér. 

Zemské sféry jsou tvořeny – biosférou, litosférou, pedosférou, atmosférou 

a hydrosférou, jak je znázorněno na obr.1. 

Termín biosféra poprvé v roce 1875 použil Suess, když navrhl doplnit rozlišování 

zemských sfér o sféru živé hmoty. Biosféru definoval jako „obal obklopující Zemi, 

představující tu část pevné zemské kůry (litosféra, pedosféra), vodního obalu (hydrosféra) 

a ovzduší (atmosféra), ve které je možný život“. 

Vernadský (1960) charakterizoval biosféru jako „zvláštní obal Země, ve kterém je 

život“. Zdůraznil obrovskou geologickou úlohu živé hmoty. Podle tohoto autora na zemském 

povrchu není chemické síly, která by trvaleji působila a měla větší vliv než živé organismy 

jako celek. 

Základním procesem v biosféře je akumulace a přeměna sluneční energie v živé 

hmotě. Z chemických prvků mají nejvýznamnější úlohu kyslík, vodík, uhlík a dusík, které 

tvoří 96,5% živé hmoty. Hmotnost živých organismů na Zemi se odhaduje na 10
14

 – 10
15

 t. 

Přibližně 90% této hmoty tvoří rostlinstvo. Hmotnost lidí na Zemi se odhaduje na 2.10
8
 t. 

Hranice biosféry vymezuje hranice existence života. Hranice stability biologických 

soustav jsou určené teplotou, tlakem, fázemi prostředí, jeho chemizmem a světelnou energií. 

Analýzy uskutečněné již Pasteurem, Omelianským a dalšími potvrzují, že živé organismy 

mohou existovat v rozmezí teplot o rozsahu 433°C, přičemž horní hranice dosahují až 

+180°C, dolní až -253°C. Pro zelené rostliny jsou tyto hranice značně užší (+80°C až -60°C). 

Tlakové hranice se pohybují od několika setin MPa do 800 MPa (kvasinky). Hranice záření je 

určena jeho vlnovou délkou. Velmi krátké ultrafialové záření nedovoluje rozšíření živých 

soustav, záření s vlnovou délkou rovné 0,3 nm zabíjí všechny formy života. Hranice 

vymezené dlouhými vlnami – infračerveným zářením, nejsou známé. 

Chemizmus prostředí umožňuje taktéž značné šíření biologických soustav. Potvrdila 

se možnost života v čistě minerálním a anaerobním prostředí. Vývoj biologických soustav je 

však možný jen v podmínkách zabezpečení výměny vzduchu (respirace). Absolutní většina 

živých soustav může existovat jen v prostředí, kde je možná takováto výměna (Noskovič, 

2003). 
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Biosféra jako vrstva rozprostírající se kolem planety má plošný rozsah 5,1.10
8
 km

2
, 

zasahuje do výšky 8 km troposféry, proniká světovým oceánem do hloubky 3,8 až 10 km 

a trhlinami v zemské kůře se šíří do hloubky 3 až 4 km. 

 

Obr.1 Umístění biosféry mezi geosférami (cit. Hanes J. a kol., 1992) 

 
 

 

Člověk, který je nejmladším prvkem biosféry, se stal největším spotřebitelem všeho, 

co se v historickém vývoji biosféry vytvořilo a vytváří. Není však jen spotřebitelem, stává se 

také aktivním prvkem, který je schopný svojí racionální činností regulovat energetické 

procesy ve vývoji biosféry. Pro část biosféry, ve které se uplatňuje lidská činnost, se používá 

termín noosféra. Noosféra (termín použil Teilhard de Chardin) je moderní biosféra vznikající 

přeměnou biosféry silou lidské inteligence, ve které se přírodní krajina často mění, degraduje 

nebo je nahrazována zemědělskými, městskými nebo příměstskými ekosystémy. 

 

 

Litosféra 

Litosféra je vnější pevný obal Země. Je tvořena zemskou a oceanickou kůrou a její 

mocnost je variabilní od 1,6 km pod oceány, až po cca 150 km pod kontinenty. Je tvořena 

horninami 3 základních typů: usazenými (8%), vyvřelými (65%) a přeměněnými 

(metamorfovanými, 27%). Pro ilustraci uvádíme i složení jednotlivých vrstev Země (viz obr. 

2). 
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Obr. 2 Složení jednotlivých vrstev Země (cit. Prax, Jandák, Pokorný, 1995) 

 
 

 

Pedosféra  

I když biosféra sahá do výšky několika desítek km a do hloubky 1-2 km v litosféře, 

život většiny rostlin, živočichů i mikroorganizmů se soustřeďuje především na pedosféru. 

Půda je hlavním místem hromadění biogenních prvků a vody, které jsou nezbytné pro 

zachování a obnovu života. Je bezprostředním zdrojem živin pro rostliny (C, N, biogenní 

prvky), které se uvolňují a z organické i minerální části půdní hmoty poskytují formu 

přístupnou rostlinám. Pedosféra zásobuje rostliny vodou. Rostliny jsou hlavním zdrojem 

výživy živočichů a lidstva. 

Půda je neoddělitelnou součástí systému a biologického oběhu látek a energií (viz obr. 

3). 

 

Obr. 3 Systém a biologický oběh látek a energií (cit. Vráblíková, Vráblík, 2006) 
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4 HYDROSFÉRA, VÝZNAM A FUNKCE VODY 

Hydrosféta tvoří nesouvislý vodní obal Země. Zahrnuje vodu oceánů, moří, 

povrchových vod, souše (jezera, vodní nádrže, řeky), v širším slova smyslu i půdní vodu, 

podzemní vodu, vodu vázanou v ledovcích, sněhu a vodu v živých organizmech  

Voda je základní složkou biosféry, nejvýznamnější součástí přírodního bohatství, je 

nepostradatelná pro rostliny, živočichy a člověka. V přírodě se vyskytuje v různém 

skupenství. Původ a vývoj hydrosféry je úzce spojený s vývojem ostatních částí Země. Mezi 

hydrosférou, atmosférou, pedosférou, litosférou a biosférou dochází neustále k výměně vody, 

která způsobuje změny chemického a izotopového složení vod. 

Nepřetržitá cirkulace vody (oběh vody) je vyvolaná sluneční energií a zemskou 

gravitací. Velký oběh vody se uskutečňuje mezi oceánem a pevninou. Malý oběh vody vzniká 

nad oceány. 

Vody v přírodě podle původu dělíme na: 

 srážkové, 

 povrchové, 

 podpovrchové. 

 

Srážková (atmosférická) voda 

Srážková voda je stálou součástí atmosféry, kde se vyskytuje ve třech formách: 

 ve formě par jako vlhkost ovzduší, 

 ve formě kapek nebo zrnek a krystalků tvořících oblaka, 

 ve formě atmosférických srážek, které padají na zem. 

 

Pod pojmem srážková voda se rozumí voda v kapalném nebo tuhém skupenství, která 

při kondenzaci vodních par přechází z ovzduší na zemský povrch. V závislosti od teploty 

a stupně nasycení vzduchu parami může jít o srážky: 

 kapalné (déšť, rosa, mlha), 

 tuhé (sníh, ledovec, jinovatka, ledovka). 

 

Atmosférická voda je nejčistším druhem přírodní vody, avšak průchodem ovzduším se 

znečišťuje. V atmosférické vodě se rozpouštějí plyny, které tvoří normální složení vzduchu 

(kyslík, dusík, oxid uhličitý a vzácné plyny) a plynné polutanty ovzduší (oxid siřičitý a sírový, 

oxidy dusíku, amoniak a jiné). Z tuhých látek obsahuje atmosférická voda částečky prachu, 

dýmu, rostlin, mikroorganizmů atd. 

 

Povrchová voda 

Je voda odtékající nebo zadržovaná v přírodních a umělých nádržích na zemském 

povrchu. Vzniká ze srážek, z výronů podzemní vody a z roztávání ledovců. Převládajícím 

zdrojem povrchové vody jsou srážky. Vodní útvar přijímající vodu z určitého prostředí se 

nazývá vodní recipient. Vzniká buď přirozenou cestou, nebo uměle, zásahem člověka. Voda 

v recipientu se buď pohybuje, nebo je bez pohybu, stojatá. Podle toho se rozlišují: 
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1. Vody stojaté 

 přírodní (moře, oceány, jezera, močály), 

 umělé (rybníky, přehradní nádrže). 

2. Vody tekoucí 

 přírodní (potoky, řeky), 

 umělé (kanály, průplavy). 

 

Podle lokality se povrchové vody dělí na: 

 povrchové vody kontinentální, 

 vody mořské. 

 

Podpovrchová voda 

Vyskytuje se pod zemským povrchem ve všech formách a skupenstvích. 

Podpovrchová voda je v profilu vázána chemicky a mechanicky (fyzikálně). Chemicky 

vázaná voda (voda konstituční, krystalická) je z hydrologického hlediska nevyužitelná. 

Mechanicky vázaná voda se vyskytuje jednak v pásmu nasycení jako podzemní voda, jednak 

v pásmu provzdušnění jako půdní voda. 

 

Půdní voda 

Je část podpovrchové vody (bez ohledu na skupenství), která nevytváří souvislou 

hladinu a nevyplní všechny póry. Vyskytuje se v provzdušněném (aeračním) pásmu, kde jsou 

póry vyplněné vodou i vzduchem. Podle sil, které při působení převládají, se rozlišuje 

gravitační, kapilární a adsorpční půdní voda. 

 

Podzemní voda 

Je část podpovrchové vody, která vyplňuje dutiny zvodnělých hornin bez ohledu na to, 

zda vytváří nebo nevytváří souvislou hladinu, a část vytvářející souvislou hladinu v půdě. 

Podle mineralizace (celkového množství rozpuštěných tuhých látek) a obsahu plynů se dělí 

podzemní vody na obyčejné a minerální. 

Obyčejné podzemní vody jsou vody s nízkým obsahem rozpuštěných látek, plynů či 

mikroorganizmů, které nesplňují žádné z kritérií pro minerální vodu. Jde o vodu, která se 

objevuje při běžných zemních pracích. Zásoby podzemní vody se doplňují prosakováním 

atmosférické a povrchové vody propustnými vrstvami (infiltrací), dále kondenzací vodních 

par v půdě a kondenzací par z magmatu. 

Minerální podzemní vody v širším smyslu chápeme jako vody, které se od 

obyčejných podzemních vod odlišují svým chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi. 

Tyto vody obsahují víc než 1000 mg∙l
-1

 rozpuštěných tuhých látek nebo víc než 1000 mg∙l
-1

 

rozpuštěného oxidu uhličitého. Je to způsobené zvláštními okolnostmi při oběhu podzemní 

vody. 
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Význam a funkce vody 

Voda patří k základním složkám životního prostředí člověka a je také podmínkou 

existence života na naší planetě. Je nevyhnutelnou součástí všech rostlinných a živočišných 

ekosystémů. Žádný fyziologický proces nemůže probíhat bez její účasti a pomoci. Nedostatek 

vody vyvolává zpomalení všech základních procesů a v konečném důsledku může způsobit 

smrt jedince. V přírodě a v životním prostředí člověka plní voda následující funkce. 

Biologická funkce vyplývá ze skutečnosti, že voda je nezastupitelná při tvorbě 

biomasy, zabezpečuje výživu lidstva a všech dalších živých organizmů. Pro některé druhy 

rostlin (vodní rostliny, řasy) a živočichů je voda přímo životním prostředím. 

Zdravotní funkce spočívá v tom, že voda je nezastupitelná pro osobní a veřejnou 

hygienu, uplatňuje se v rekreaci a klimatizaci. 

Pedogenetická a krajinotvorná funkce se podílí na půdotvorném procesu jako jeden 

z pedogenetických faktorů a zároveň ovlivňuje výrazně krajinný prostor. Přímo i nepřímo 

ztvárňuje zemský povrch. Patří mezi nejvýznamnější krajinotvorné prvky, protože je silným 

mechanickým činitelem při abrazi a transportu tuhých suspendovaných a rozpustných částic. 

Ovlivňuje všechny fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. 

Jako estetický a kulturní činitel se podílí na tvorbě přirozené a kulturní krajiny, 

přispívá ke zkrášlení krajiny na kulturní. 

Ekonomická a energetická funkce spočívá ve využití v zemědělské a průmyslové 

výrobě, v energetice a dopravě. 

Politická a vojensko-strategická funkce souvisí např. s tím, že mnohé vodní toky 

tvoří hranice mezi státy. 

 

 

Vodní zdroje 

Hlavním zdrojem vody našich toků jsou atmosférické srážky. Dlouhodobý průměrný 

srážkový úhrn za hydrologický rok v České republice je 752 mm, což na ploše 78.866 km
2
 

představuje objem vody 59.307 km
3
. Ze srážek asi 35% odteče jako povrchová voda do toků. 

Podzemní vody reprezentují významnou položku celkové vodní bilance. 

Nejvýznamnější množství dokumentovaných využitelných zdrojů zásob podzemních vod je 

vázané na sedimenty svrchní křídy (využitelná zásoba je 18.663 l/s), kvartérní sedimenty 

(využitelná zásoba je 12.365 l/s) a dále na horniny krystalinika (využitelná zásoba je 7.731 

l/s). 

Obyvatelé ČR jsou zásobováni ze 42% z podzemních zdrojů vody, 32% dostává vodu 

z povrchových zdrojů a 26% je pokryto smíšenými zdroji. Spotřeba vody na osobu za den činí 

přibližně 83 litrů. 

Také půda obsahuje velké objemy vody. Tento vodní zdroj zabezpečuje vodou 

rostlinný kryt. Vydatnost, resp. zásoby vody v půdě nejsou na území České republiky plošně 

monitorované. 
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Znečištění hydrosféry 

Znečištěním (kontaminací) povrchových a podzemních vod nazýváme každou změnu 

fyzikálních, chemických a biologických vlastností v porovnání s jejím přirozeným stavem. 

Znečištění může částečně omezit současné využívání vodních zdrojů, zhoršuje podmínky pro 

vodní organismy, případně zvyšuje nároky na technologickou úpravu vod. Znečištění vod 

podle hlediska času rozdělujeme na: 

 havarijní, 

 trvalé. 

 

Havarijní, které je nečekané, může mít katastrofální ekologické následky (havárie aut, 

poruchy ropovodů, produktovodů, vypouštění odpadních vod apod.). 

Trvalé znečištění je způsobované především odpadními vodami: 

a) z průmyslu chemického, strojírenského, hutnického, potravinářského, které 

obsahují  

 anorganické látky s toxickými účinky jako jsou např. těžké kovy, 

kyseliny, zásady apod., 

 organické látky s toxickými účinky jako jsou ropné látky, pesticidy, 

ftaláty atd., 

b) ze zemědělství – silážní šťávy, hnůj, močůvka, průmyslová hnojiva, ropné 

produkty. 
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5 ATMOSFÉRA 

Atmosféra je vzdušný obal Země, který odděluje povrch naší planety od vesmírného 

prostoru. Název má původ z řečtiny - atmos (pára, plyn, dým) a sphaira (koule, kulová 

plocha). Složení: dusík (78,09%), kyslík (20,95%), argon (0,93%), oxid uhličitý, neon, 

helium, metan a další. Obsahuje také nečistoty (přírodní, antropogenní), vodu ve všech 

skupenstvích, ionty, mikroorganismy. 

 

5.1 Stratifikace atmosféry 

Atmosféra představuje rezervoár plynů podstatných pro život. Poskytuje ochranu před 

slunečním a kosmickým zářením. Zabezpečuje pro všechny živočichy a rostlinstvo ochranu 

před výkyvy teplot. Zabezpečuje také šíření zvuku. Teplota vzduchu se v atmosféře s výškou 

poměrně výrazně mění, přičemž dochází ke značným zlomům v jejím průběhu (Noskovič, 

2003). 

Troposféra 

Je nejvýznamnější vrstvou pro život organismů. Jedná se o spodní vrstvu atmosféry 

dosahující do výšky průměrně 11 km (7-18 km - závisí na zeměpisné šířce, ročním období, 

synoptické situaci; způsobeno rotací Země a jejím zploštěním). Teplota vzduchu s výškou 

klesá o 0,65°C na 100 m. Díky tomu dochází k vertikálnímu promíchávání vzduchových mas. 

Obsahuje téměř všechnu atmosférickou vodu, což je zásadní pro tvorbu počasí (průběh 

fyzikálních procesů). 

Navazující tropopauza je 100-2.000 m silná vrstva, vyrovnávající rozdíly vlastností 

troposféry a stratosféry. Teplotní minimum tropopauzy dosahuje -63°C. 

 

Stratosféra 

Výskyt ve výšce v rozmezí 20-50 km. Od výšky 20-25 km teplota začíná růst až 

k horní hranici stratosféry, kde dosahuje hodnoty 0°C. Perleťové oblaky (podobné druhům 

cirrus, altocumulus lenticularis) jsou složené z velmi malých kapiček přechlazené vody; 

výskyt ve střední stratosféře. Příměsi z troposféry zde zůstávají velmi dlouho. 

 

Ozónosféra 

Nejvyšší koncentrace ve výšce 20-25 km. Obvyklé množství ozónu v atmosféře 

odpovídá vrstvě o tloušťce 3 až 4 mm, z toho se 80-90% vyskytuje ve stratosféře. Absorbuje 

UV složku slunečního záření. Dochází k narušování ozónové vrstvy rozkládáním ozónu 

zářením o vyšší vlnové délce a rozkladem radikály H, OH, NO a Cl (Br). 

 

Látky poškozující ozónovou vrstvu 

Látky působící negativně na ozónovou vrstvu jsou částice s nepárovým elektronem - 

radikály chloru, bromu (iontové sloučeniny, ionty nejsou schopny napadnout molekulu 
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ozónu). Freony a halony jsou látky nerozpustné ve vodě (srážky by je odstranily), nereaktivní, 

chemicky stabilní. Do stratosféry se dostávají difusí. 

Mezosféra 

Navazuje na stratopauzu ve výšce 50 km nad zemským povrchem. Horní hranice 

dosahuje do výšky 80 km. Teplota vzduchu s výškou klesá až k -90°C (závisí na poloze 

a ročním období – severní polokoule -40 až -50°C v zimě, -80 až -90°C v létě). Výskyt 

zdánlivé oblačnosti („stříbřité oblaky” tvořené kosmickým nebo vulkanickým prachem). 

 

Termosféra 

Vrstva navazuje na přechodnou mezopauzu a výška horní hranice se uvádí 500-600 

km (někdy i 700 km - hladina, kde se nejčastěji vyskytují polární záře). Teplota vzduchu 

s výškou opět roste a dosahuje až stovek °C. Teplota je silně závislá na slunečním záření. 

 

Exosféra 

Je tvořena prakticky již jen vodíkem a dosahující do 20 až 30 tisíc km. Zde již přestává 

plynný obal Země rotovat s planetou a tato výška je tak pokládaná za horní hranici celé 

atmosféry. 

 

5.2 Znečišťování ovzduší 

Čistý vzduch je takový, který nezpůsobuje žádné nepříjemné nebo škodlivé účinky na 

rostlinstvo, živočišstvo i člověka krátkodobě ani dlouhodobě. Vzduch vždy obsahoval kromě 

základních složek některé znečišťující příměsi z kosmického prachu, lesních požárů, 

vulkanické činnosti apod. (lokálně a časově omezené). Jednou z nejohroženějších složek 

přírodního prostředí je ovzduší, což je způsobeno zejména industriální činností člověka, 

spojené zejména s rostoucí spotřebou všech druhů fosilní energie a produkcí velkého 

množství různých emisí a vede k výraznému zvýšení znečisťování atmosféry. Zdroje 

znečišťování lze rozdělit na dvě skupiny: 

a) přírodního původu – odhaduje se, že 90% všech látek znečišťující ovzduší 

pochází z přírodních zdrojů jako je eroze půdy, hornin, činnost vulkánů, 

přírodních požárů apod. 

b) antropogenního původu – průmysl, energetika, doprava, spalovny, výtopny 

apod. 

 

Rozsah znečištění 

 

Lokální 

Do stovek km od zdroje; města, průmyslové aglomerace, okolí velkých podniků apod. 

V lokálním měřítku mají v ovzduší rozhodující úlohu látky, které jsou nejvíc zastoupené, 

přičemž nezáleží na průměrné době setrvání v ovzduší. 
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Regionální 

Větší oblasti nebo celé kontinenty. V regionálním měřítku mají hlavní význam látky, 

které mají průměrnou dobu setrvání v atmosféře nejméně desítky hodin až několik dní a týdnů 

- jsou tak přenášené vzdušnými proudy na velké vzdálenosti. Nejvýznamnější škodlivinou 

v regionálním měřítku je SO2. 

 

Globální 

Znečištění celé atmosféry. V globálním rozměru znečišťují ovzduší ty látky, jejichž 

zdroje jsou masivní a zároveň průměrná doba životnosti v ovzduší je dlouhá - měsíce, roky. 

Typickou škodlivinou je CO2, freony apod. 

 

 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Znečištěné ovzduší označuje takový stav atmosféry, kdy zde jsou přítomné složky, 

které nepříznivě ovlivňují životní prostředí na kratší nebo delší dobu. Atmosférické příměsi 

rozdělujeme na přírodní a antropogenní. 

 

Přírodní polutanty 

Až 80 - 90% všech znečišťujících látek pochází z přírodních zdrojů jako je eroze půdy, 

zvětrávání hornin, vulkanická činnost, přírodní požáry, biologické procesy a rozprašování 

mořské hladiny. Např.: CO2 – desorpce z oceánů, rozklad mrtvé organické hmoty; N2 (NOx, 

NH3) – mikrobiální rozklad, denitrifikace; H2S, SO2 – mikrobiální rozklad mrtvé organické 

hmoty, vulkanická činnost. 

 

Antropogenní polutanty 

Energetika a s ní spjaté elektrárny, teplárny, výhřevny a kotelny představují 

v průmyslových krajinách největší zdroj znečišťování ovzduší. Spalování paliv uvolňuje do 

ovzduší CO2, CO, SO2, NO, NO2, uhlovodíky, aldehydy, saze, popílek, těžké kovy apod. 

Chemický průmysl, černá a barevná metalurgie, výroba stavebních hmot, 

potravinářský průmysl apod. dávají různorodé složení emisí závisející na charakteru výroby. 

Do ovzduší uniká pestrá paleta uhlovodíků, organické sloučeniny, amoniak, halogeny, těžké 

kovy apod. 

V množství produkovaných emisí dominuje zejména automobilová doprava s produkty 

spalování pohonných směsí - CO2, CO, saze, uhlovodíky, oxidy dusíku apod. Emise ovšem 

vznikají i u dalších typů dopravy - letecké, železniční a vodní. 

Znečišťování ovzduší je spojeno s odpadovým hospodářstvím, a to speciálně se 

spalováním komunálního a průmyslového odpadu, provozováním skládek odpadů, 

kompostáren, čistíren odpadních vod, kalových polí, krematorií apod. Bakteriální rozklad 

organické hmoty produkuje metan, amoniak, sulfan a zapáchající organosirné sloučeniny. 

Větrná eroze způsobuje rozptyl průmyslových hnojiv a pesticidů při jejich aplikaci, 

emise z objektů živočišné výroby, hnojiv, emise ze zemědělských a lesních mechanizmů 

apod. 
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Kdyby neexistovaly přirozené procesy samočištění ovzduší, podobně jako u vod, jeho 

složení by se změnilo tak, že pro člověka by se stala přízemní vrstva, ve které se pohybuje, 

nedýchatelná. 

 

 

Látky znečisťující atmosféru 

Prostřednictvím emisí dochází ke znečišťování ovzduší vnášením jedné nebo více 

znečišťujících látek. Množství emisí se měří u konkrétního zdroje v konkrétním čase. 

Transmise se dostávají do ovzduší unášením částic vzdušným proudem. Imise udávají 

úroveň znečištění, hmotnostní koncentraci znečišťující látky v ovzduší nebo její depozici na 

zemský povrch za jednotku času. Důsledek emise se měří v okolí zdroje (volně v atmosféře). 

V určitých lokalitách mají imise negativní vliv na půdu, půdní kryt i živočišstvo. 

 

 

Samočistící procesy 

 

Odstranění znečišťující látky z ovzduší 

Sedimentací pomocí gravitace se oddělují tuhé nebo tekuté znečišťující látky. 

Rychlost sedimentace závisí na velikosti a hmotnosti znečišťujících látek a na rychlosti 

proudění. Nejúčinnějším faktorem jsou atmosférické srážky, protože větší nebo menší 

částečky znečišťujících látek mohou kapky deště zachytit a odstranit je z ovzduší. 

Absorpce a adsorpce mají velký význam při plynných exhalátech a jsou druhou 

možností samočistících procesů. Vodní plochy, půdy a živé organizmy mají schopnost vázat 

značné množství plynů, např. CO2. 

 

Změna znečišťující látky na neškodnou 

Znečišťující látky v ovzduší v důsledku fotochemických a chemických reakcí, 

případně jejich kombinace, mění svůj charakter a tím se mění také jejich účinek na životní 

prostředí. Vznikají tři případy - jejich účinky se zvyšují, snižují nebo se stávají indiferentní. 

Např. vznik škodlivější látky než jsou její prekurzory: troposférický ozón, který vzniká ve 

spodní troposféře fotochemickými reakcemi uhlovodíků a oxidů dusíku. 

Procesy difúze a rozptyl, které zmenšují koncentraci škodlivin, závisejí na fyzikálních 

a meteorologických činitelích atmosféry. 

 

Ekologický dopad znečištěného ovzduší na živé systémy 

Účinky: 

 chronické - dlouhodobé působení škodlivých látek s nízkou koncentrací nebo hladinou 

toxicity  

 akutní - krátkodobé působení toxických látek s vysokou koncentrací a účinností  

Některé škodlivé účinky jsou známé a prokazatelné, jiné však vznikají ve složitých 

vazbách a jsou předmětem intenzívního bádání. 
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6 PODSTATA, VÝZNAM A TYPY KRAJINY 

Obecně lze říci: „Krajina je výsledkem přírodního vývoje, zvyků a myšlení 

obyvatelstva, organizace a existence společnosti.“ 

Termín „krajina“ (Landschaft, landscape) byl zaveden jako zeměpisný pojem, 

popisující část zemského povrchu s jeho charakteristickými přírodními a kulturními prvky a s 

jeho charakteristickou scenérií. Koncem 18. století byl tento termín zaveden i jako ekologický 

pojem. V současné době je chápán jako základní pojem v geografii. Jeho jednoznačná 

definice dosud prakticky neexistuje. 

 

 Zákon č. 114/92 Sb.: 

„Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.“ 

 DEMEK (1974): 

„Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek kvalitativně se 

odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice, svérázný vzhled, 

individuální vnitřní strukturu, určité chování (fungování) a specifický vývoj.“ 

 FORMAN, GODRON (1993): 

„Krajina je heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se 

ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných formách opakuje.“ 

 „Krajina je konkrétním pojmem používaným na označení určitým způsobem ohraničeného 

území v přírodě, tedy prostředí, ve kterém člověk spolu s ostatními živými organizmy naší 

Země žije a na které působí svou aktivní činností. V širším slova smyslu je krajina vlastně 

„příroda menších rozměrů“. 

 „Krajina značí část území vnímanou obyvateli, jehož charakter je výsledkem působení 

přírodních, anebo lidských činitelů a jejich vzájemných vztahů.“ 

Z ekologického hlediska lze krajinu charakterizovat skladbou a vlastnostmi (znaky) 

ekosystémů, které je utvářejí v hranicích komplexních formací (biomů). 

6.1 Krajinná ekologie 

Krajinná ekologie je ekologie, chápaná v rámci krajinného systému, která zasahuje do 

nejrůznějších oborů (dle potřeb). Specifickým rysem krajinné ekologie je její soustředění se 

na horizontální vztahy mezi prostorovými jednotkami určitého území (souvisí tedy 

s geografií). Je součástí synekologie (= zabývá se studiem biocenóz a jejich organizací, 

studiem ekosystémů a jejich biochemických cyklů a toku energie; předpona syn- označuje 

spolu, dohromady). Je integrující disciplínou mezi obory směru přírodovědného, 

společenskovědního a technického. Krajinná ekologie umožňuje odkrývat a interpretovat 

možnosti, které příroda nabízí a limity, kterými je toto využívání omezeno (např. ekologická 

stabilita krajiny). Je to výzkumné odvětví, které studuje a předpovídá vznik, vývoj, chování a 

prostorovou organizaci přírodních územních jednotek, především topické a chorické dimenze 

jako celostních útvarů. 
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Zabývá se: 

 vztahy a procesy v krajině, 

 prostorovými vazbami, 

 ekologickou interpretací leteckých snímků. 

 

Tabulka č.1: Definice krajiny dle oborů (Semorádová E.,2001). 

Obor: Definice pojmu krajina: 

Obecně Vizuálně vnímaný topografický celek s výraznými společnými rysy. 

Geografické 

Geneticky stejnorodý územní celek uvnitř přirozených hranic s určitou 

strukturou a s určitým charakterem vzájemných vztahů jednotlivých 

uvažovaných složek. 

Ekologické 
Soubor ekosystémů na určitém území, které jsou k sobě v určitých 

interakcích. 

Demografické 
Území obývané určitou populací lidí, která má společné demografické 

znaky. 

Historické Území, které se po určitou dobu vyvíjelo politicky i kulturně shodně. 

Ekonomické 
Území, které prodělalo určitý hospodářský vývoj a má do budoucna 

sloužit k určitému hospodářskému zaměření. 

Urbanistické 
Území, které se mělo zahrnovat do komplexní úpravy určitého životního 

prostředí (aglomerace, soubor aglomerací). 

Správní 
Nikdy není vlastní jednotkou, ale pouze synonymem pro určité území či 

jeho část. 

Hygienické Území s vymezenými podmínkami pro člověka. 

 

6.2 Krajina jako předmět studia 

Krajina je otevřeným systémem, ve kterém probíhá neustálá výměna látek a energie 

s jeho okolím. Charakteristika vychází z krajinné ekologie, která je interdisciplinárním 

výzkumným odvětvím. Studuje a předpovídá vznik, vývoj, chování a prostorovou organizaci 

přírodních územních jednotek použitím ekosystémového nebo geosystémového přístupu 

(biotické, abiotické, sociální, ekonomické a technické faktory). 

 Ekosystémový (biocentrický) přístup studuje procesy a vztahy jako interakce ekosystémů 

v prostoru, vychází z ekologie. 

 Geosystémový (biotické, abiotické, sociální, ekonomické a technické faktory). 

 Polycentrický geosystémový - studuje procesy v krajině, interakce jednotlivých krajin 

a sfér (atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry). 
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Vztahy v krajině se odehrávají ve třech směrech: 

 Topická dimenze - na krajinu se nahlíží jako na ekosystém s relativně nízkou horizontální 

heterogenitou a vysokou heterogenitou vertikální (např. toků látek). 

 Chorická dimenze - studují se vztahy s převažující horizontální orientací mezi 

jednotlivými prvky mozaiky biotopů. 

 Globální dimenze - studují se globální ekologické děje a vztahy v rámci celé Země. 

 

6.3 Krajinné plánování 

Objekt plánování – krajinu, chápeme jako dynamický a heterogenní soubor systémů 

skládajících se z přírodních a člověkem vytvořených složek. Krajinný prostor je území, 

ve kterém se uskutečňuje produkční proces kultur a plodin. Můžeme jej definovat jako část 

biosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry, která má svoji určitou typickou strukturu určenou 

vzájemnými vazbami prvků, které jsou charakteristické pro rozsáhlá území. 

Výrobní území definujeme jako plochu, na které se realizuje zemědělská výroba. Je 

situovaná do určité výrobní oblasti a zpravidla se člení na menší části – území osevních 

postupů. 

 

Úlohy krajinného plánování 

 Stanovení limitů a potenciálu krajiny z hlediska jejího využívání člověkem zahrnuje 

následující zásady: 

 stanovení zásad prostorové organizace krajiny na základě jejích vlastností, struktury 

a potenciálu, 

 komplexní řešení funkčního využívání krajiny v souladu s rozvojem lidské 

společnosti, 

 určení věcné a časové koordinace činností, které ovlivňují rozvoj krajinného prostoru, 

 vytváření podkladů pro další plánovací činnosti, které se uplatňují v koordinaci 

územního plánování, 

 vymezuje základní směry výhledového rozvoje krajiny, stanoví územní diferenci 

krajiny, 

 na základě územní diference řeší a navrhuje její optimální využívání a uspořádání, 

 vymezuje území, která vyžadují zvláštní ochranu z hlediska přírodních nebo kulturně 

historických kvalit, a navrhuje způsoby ochrany a využívání tohoto území, 

 vymezuje území narušené přírodními pochody a entropickou činností a navrhuje nutné 

asanační a rekultivační zásahy, 

 řeší zvyšování životní úrovně obyvatelstva, ochranu a tvorbu životního prostředí 

v regionálním, případně globálním rozsahu. 
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6.4 Hlavní znaky krajiny 

Struktura 

Každá krajina má obecnou základní strukturu. Krajina se skládá ze základních 

plošných jednotek (plošek čili biotopů či ekotopů, tj. nejmenších územních jednotek, které 

tvoří prostředí pro určité organismy, pro rostlinná a živočišná společenstva), koridorů 

a základní krajinné matrice. Chceme-li zkoumat dění v krajině, musíme zkoumat toky 

energie, látek a druhů organismů. Každá krajina, představující konkrétní část povrchu naší 

Země (krajinné sféry), má svoji vnitřní skladbu a vnitřní organizaci, tj. „strukturu krajiny“. 

Struktura je zákonité prostorové uspořádání kvalitativních a kvantitativních jevů a vlastností 

krajiny, spojujících se do komplexních ekologických nebo funkčních celků. Strukturální 

elementy představují skupinu kvalitativních a kvantitativních jevů, které mohou být různé 

velikosti a stálosti. Jsou výsledkem působení přírodních, resp. antropogenních sil v krajině. 

Dávají krajině určitý charakter. Prostorové diferenciace poskytují základní rozlišovací 

kritéria, která prostor na povrchu Země jednoznačně definují a jsou pro kategorizaci krajiny 

všeobecně platné. 

Člověk strukturu svojí činností výrazně ovlivnil a nadále ovlivňuje. Z praktických 

důvodů rozeznáváme tři specifické, vzájemně však provázané struktury krajiny: 

 Primární (prvotní, původní) struktura je tvořená systémem převážně fyzicko-

geografických strukturálních elementů, které člověk zatím relativně málo změnil. 

Označované jsou termínem „krajinné složky“ - tedy základní dynamické a materiální 

systémy, čili konkrétní komponenty abiotického (horniny, ovzduší, půda, voda) 

a biotického původu (vegetace, živočišstvo a člověk) spojující se do jednotného systému. 

 Sekundární (druhotná, současná) struktura, která vzniká na podkladě prvotní struktury 

dlouhodobým spolupůsobením člověka a přírodních faktorů. Tvořená je přírodními 

elementy Země, ale i materiálními výtvory člověka. Vyjadřuje fyziognomii (vzhled) 

krajiny a tvoří ji strukturální elementy označované termínem „krajinné prvky“, které 

můžeme seskupit do šesti základních skupin. 

 Terciární (socioekonomická) struktura je tvořena souborem vybraných 

socioekonomických jevů, které se realizují jako zájmy rozvoje jednotlivých odvětví 

v krajině. 

 

Matrice krajiny 

Matricí se rozumí nejrozsáhlejší, největší, nejspojitější, nejucelenější a dominující 

krajinná složka, která hraje v dynamice krajiny rozhodující úlohu (tvoří prostředí pro plošky 

a koridory, má největší vliv na dynamiku krajiny). Matrice má vyšší stupeň spojitosti než 

všechny ostatní typy krajinných složek. 

Koridory 

Koridory jsou úzké pruhy země, které se liší od krajinné matrice na obou stranách. 

Vznikají jak vlivem přírodních procesů (narušením, např. povodní, podél vodních toků, 

vlivem živočišných druhů atd.), tak vlivem antropogenních činností (silnice, železnice, polní 

cesty atd.). Každý koridor má vlastní charakteristiky (šířku, spojitost, křivolakost, úžiny, 
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mezery, uzly). Tyto vlastnosti řídí důležité funkce koridorů jako vodiče i překážky pohybu 

společenstev, vody i živin. 

Plošky 

Velikost, tvar a povaha okrajů plošek čili biotopů či ekotopů (tj. plošných částí 

povrchu, které se vzhledem liší od svého okolí a tvoří prostředí pro určité formy života) jsou 

důležitými charakteristikami těchto nejmenších stavebních jednotek krajiny. Tesserou je 

myšlena nejmenší, velmi omezená jednotka prostředí, prostor, kde se vyskytuje velmi 

redukovaná populace, často omezená na jediné individuum nebo elementární skupinu. 

Ekoton 

Je přechodná zóna mezi dvěma a více různými společenstvy (biotopy). Je zde 

obyčejně vyšší počet druhů , neboť jsou zde často druhy obou hraničních společenstev. 

Typizace 

Každá krajina má svůj zvláštní charakter, specifické rysy a vlastnosti, kterými se 

odlišuje od jiných krajin. Může mít znaky a vlastnosti, které jsou společné pro několik 

krajinných celků. Lze seskupovat stejné krajinné celky do základních krajinných typů, skupin 

a sérií. Rozlišovací kriteria platná pro kategorizaci krajiny jsou: 

 Fyziognomie krajiny (vzhled) je podmíněna stavem hmotných a energetických složek 

a jejich vývojem v čase a prostoru. 

 Organizace krajiny je charakterizována vzájemnými vztahy prvků krajiny a jejich 

uspořádáním v rámci určitých hranic. 

 Struktura a vlastnosti krajiny (krajinný typ). Strukturu krajiny tvoří její stavebně - 

strukturní elementy, které mají určitou formu, uspořádání a jsou mezi sebou vzájemně 

spojené. Odrazem, resp. výsledkem působení určité organizované struktury jsou vlastnosti 

krajiny. 

 

6.5 Typy krajiny 

Na podkladě vzhledu krajiny, její organizace, krajinných typů, a na základě 

vzájemného působení přírodního prostředí a činnosti člověka rozlišujeme typy krajiny: 

 PŘÍRODNÍ (naturální)  

 KULTURNÍ (antropogenní) 

Obě dvě skupiny krajinných typů nabyly svůj vzhled a vlastnosti dlouhodobým 

vývojem, v procesech, na nichž se podílely přírodní i socioekonomické zákony. V posledním 

období se však nejdůležitějším činitelem stupně přeměny, jako i vývoje a tvorby krajiny, stal 

člověk, jehož maximální vliv na krajinu spočívá v procesu její kultivace. 

Proces kultivace je usměrňovaný přírodními podmínkami, úrovní kulturního rozvoje 

společnosti, hospodářskou situací závislou od úrovně výrobních sil, společenským pořádkem, 

početností populace a dosaženou životní úrovní. 
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Skupina přírodních krajin (původní, přirozená, nekultivovaná) 

 

Původní krajina 

Původní krajina (prakrajina) je taková, ve které se neobjevují stopy lidské činnosti, 

případně jsou zanedbatelné. Historicky nejstarší typ krajiny - vznikl a dále se vyvíjí 

především dlouhodobým působením přírodních faktorů. Krajina se geologicky, 

geomorfologicky a vývojově ustálila, nadále se však měnila klimaticky a pedologicky, proto v 

ní docházelo k velkým změnám ve složení a výskytu rostlinstva a živočišstva. Je nehostinná 

nebo jen málo využívaná pro zemědělství, lesnictví či sídla. V současnosti původní krajina 

pokrývá jen nepatrnou plochu povrchu Země. Její reálný obraz poskytují např. vysokohorské 

oblasti, ledovce apod. 

 

Přirozená krajina 

Vznikla z původní krajiny dlouhodobým spolužitím člověka s přírodou. Často je 

možné ztotožnit ji s původní krajinou. Zásahy člověka se neprojevují rušivě, závislost na 

přírodních podmínkách je velká. V současném období ji reprezentují hlavně pralesy, tajga, 

step, tundra, poušť, hospodářsky využívané původní lesy apod. 

 

Nekultivovaná krajina 

Představuje původní nebo přirozenou krajinu ovlivněnou obvykle dočasným obydlím 

člověka budovaným z přírodního materiálu. Vliv člověka na tuto krajinu není trvalý, po 

vyčerpání zdrojů potravy pro dobytek člověk tuto krajinu opouští a ponechává ji dalšímu 

přirozenému vývoji (kočování). 

 

 

Skupina kulturních krajin (kultivovaná, devastovaná) 

 

Kulturní krajina 

Vznikla a vyvíjí se spolupůsobením přírodních a socioekonomických pochodů. Je 

protipólem přírodní krajiny, ze které vznikla v procesu její kultivace, tedy intenzivním 

působením člověka na prostředí, které ho obklopuje. Představuje krajinu silně ovlivněnou a 

přetvořenou člověkem podle jeho potřeb. Člověk postupně přešel od extenzivního zemědělství 

a řemeslné malovýroby až k průmyslově vyspělým, vysoce organizovaným společnostem. 

Termín „kulturní“ krajina není úplně vhodný, protože v mnohých případech člověk vytváří 

zcela nekulturní krajinu. Podle stupně intenzity zásahu člověka a možnosti regenerace krajiny 

do původního rovnovážného stavu, rozlišujeme následující typy kulturní krajiny: 

 DEVASTOVANÁ 

 KULTIVOVANÁ 

o Vyvážená 

o Antropogenní  

Kulturní krajina devastovaná 

Má úplně narušenou biologickou rovnováhu. Devastační procesy zasahují biologickou 

podstatu krajin a znehodnocují produktivitu krajiny, její hygienickou a estetickou hodnotu, 
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a tím také její vhodnost jako životního prostředí člověka. Regenerace do původního stavu už 

není možná, a tak musí člověk zničenou a zpustošenou krajinu přebudovat za pomoci 

složitých technických a biotechnických opatření. Takto rozsáhlé úpravy můžeme nazývat 

tvorbou krajiny (např. rekultivace krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí). Výsledkem 

zásahů člověka do jím zničené krajiny je krajina zcela nového charakteru s novými 

vlastnostmi a funkcemi. 

 

Kulturní krajina kultivovaná vyvážená 

Vyvážená krajina (vlastní kulturní krajina), ve které se rozvíjí hospodářská činnost 

člověka v souladu s přírodními podmínkami. Přírodní zdroje jsou v ní racionálně využívané, 

proto přítomnost člověka nenarušuje její biologickou rovnováhu. 

 

Kulturní krajina kultivovaná antropogenní 

Pokud hospodářská činnost člověka negativně ovlivňuje přírodní podmínky krajiny 

v důsledku nadměrného čerpání přírodních zdrojů, dochází k narušení biologické rovnováhy. 

To je zřetelné, takže dochází ke změnám sekundární struktury krajiny, avšak její obnovení je 

ještě možné, ať už přirozenou - biologickou nebo technickou cestou. 

 

Podle intenzity využití člověkem rozdělujeme krajiny na: 

 

 Extenzivní kultivované krajiny 

Přítomnost a aktivní činnost člověka se začíná uplatňovat trvalým osídlováním území 

a rozvíjením zemědělské činnosti s cílem využití produkce biomasy. Člověk kácí lesy, 

zúrodňuje půdu a obhospodařuje pozemky, přičemž rozumně, v souladu s přírodními 

podmínkami, využívá existující přírodní zdroje. Je zde lesní a pastevní krajina s výskytem 

původních druhů, s převahou několika preferovaných druhů (lesní dřeviny, traviny). Součástí 

hrubě zrnité krajiny je řídká síť liniových koridorů komunikací. 

 

 Intenzivní kultivované krajiny 

Hospodářská činnost je již rozvinutá. Tyto krajiny člověk v průběhu několika generací 

přetvořil zemědělstvím, lesnictvím, průmyslem, dopravou, sídlišti apod. Oproti původní 

krajině, získala novou kvalitu. Převažují zde zemědělsky obdělávané geometrické plochy, 

které tvoří matrici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě 

blízkých ekosystémů. Krajina je většinou jemně nebo středně zrnitá a má hustou síť liniových 

koridorů. 

 

Podle účelu využití krajiny člověkem a podle převládajícího druhu činnosti v krajině 

rozlišujeme následující subtypy kulturní krajiny (Noskovič, 2003): 

 

1. Lesní krajina 

Je kultivovaná krajina a krajina zachované přírody, ve které převládá skupina lesních 

krajinných prvků. Tak jako ji známe dnes, je výsledkem dlouhodobého a komplikovaného 

vývoje lesa. Často se v ní vyskytují prvky technické krajiny. 
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2. Zemědělská krajina 

Je charakteristická převahou agrocenóz, které jsou odkázané na lidskou péči. Tento typ 

krajiny vznikl druhotně a je hospodářsky velmi významný, protože zabezpečuje výživu 

obyvatelstva. 

 

3. Technická krajina 

Je krajinou, ve které se soustřeďují průmyslové objekty, obytné stavby, komunikace 

a jiná technická díla, která v krajině mají převahu. Rozdělujeme ji do těchto kategorií: 

a) Průmyslová krajina - je produktem průmyslové revoluce a spadá do zóny průmyslu 

a těžby nerostných surovin. 

b) Sídelní krajina - vyvíjela se rovnoměrně s růstem počtu obyvatelstva a změnami jeho 

ekonomických aktivit.  

c) Rekreační krajina - představuje nový typ krajiny, vyvinutý ve druhé polovině 20. století. 

Musí splňovat všechny podmínky pro plnění rekreační funkce krajiny.  

 

4. Umělá krajina 

Vznikla změnou přirozených ekologických funkcí určitého územního celku, např. 

vysušováním a obhospodařováním dna moří nebo tvorbou lidských sídel na vodní hladině. 

 

Uvedené hodnocení krajiny podle druhu činnosti v krajině považujeme za využitelné 

i v podmínkách ČR. 

 

Formy typizace krajiny 

Forman a Godron (1993) vyčleňují 5 základních krajinných typů podle intenzity 

antropogenní přeměny: 

 přírodní (původní), 

 extenzivně obhospodařovaná, 

 intenzivně obhospodařovaná, 

 příměstská, 

 městská. 

Základní krajinné typy se zásadně liší v horizontální struktuře, produktivitě 

příslušných ekosystémů, cyklech minerálních živin a druhové rozmanitosti. 

 Příměstská krajina 

Hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch (rezidenční bydlení, 

služby), obdělávaných ploch, zbytků izolovaných přirozených ekosystémů a hustou sítí 

koridorů. Jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace. Vysoké množství 

introdukovaných druhů a pěstovaných kultivarů nalezneme v užitných i okrasných zahradách. 

 Městská krajina 

Matrici tvoří hustá až kompaktní městská zástavba s převahou umělých nepropustných 

povrchů („betonová nebo asfaltová poušť“). Původní reliéf, půda i biota jsou potlačeny, 

zbytkové nebo introdukované enklávy typu parků jsou zcela obhospodařovány člověkem. 

 



 

38 
 

Čtyři základní funkční typy naší současné krajiny jsou: 

 

1. Lesní, luční a skalní krajina 

Je tvořená zachovalými lesními komplexy, vysokohorskými loukami (u nás v nepatrné 

míře v Krkonoších a Hrubém Jeseníku) a pásmem skal nad 1.800 m n.m. (na Slovensku 

v Tatrách). 

 

2. Zemědělsko – lesní krajina 

Je tvořená subtypy krajiny lesně polní (Českomoravská vrchovina), lesně luční 

(podhůří) a lesně rybniční (Třeboňsko). 

 

3. Zemědělská krajina 

Je rozdělená na subtypy s výraznou převahou orné půdy (intenzivně obdělávané nížiny 

a pahorkatiny), s převahou nebo významným podílem travních porostů (některé vrchoviny 

a podhůří), dále s významným podílem sadů a vinic (jižní Morava, České středohoří), 

chmelnic (Žatecko) a rybníků (Českobudějovicko, Jindřichohradecko). 

 

4. Urbanizovaná a technizovaná krajina 

Jsou do ní zařazeny rozsáhlé obytné a výrobní plochy v sídlech, plochy devastované 

těžbou (Podkrušnohoří) a možná diskutabilně také velké umělé vodní plochy (např. Lipno). 

 

Dále je možné krajinu rozdělovat podle následujících kritérií: 

 Krajinné typy podmíněné podnebím a přirozenou vegetací (tj. klimabiomy)  

 tundra, tajga a lesní krajiny, step, aridní krajiny 

 Krajiny výrazně ovlivněné reliéfem 

 vrchoviny a hornatiny 

 Krajinné typy vymezené podle stupně uzavřenosti a otevřenosti scenérie 

 uzavřené „bocage“, „semi – bocage“ a otevřené „openfields“ 

Seznam typů krajin podle využití: 

 Krajiny bez vymezeného pokryvu 

 Krajina horských holí (alpinský vegetační stupeň) 

 Lesní krajiny 

 Lesozemědělské krajiny (pro střední Evropu je charakteristická) 

 Rybniční krajiny 

 Urbanizované krajiny 

 Zemědělské krajiny 

 

Na základě intenzity antropického vlivu dle Skleničky (2003) lze kulturní krajinu dále 

diferencovat na následující subkategorie: 

a) vlastní kulturní krajina (krajina kultivovaná) – rovnováha mezi působením 

antropogenních a ostatních faktorů je zachována. V plné míře přetrvává 

i autoregulační schopnost na jednotlivých úrovních ekosystémů. Obdobou této 

subkategorie v krajinně-ekologickém pojetí je harmonická kulturní krajina, v níž 
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plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy vhodně rozloženými 

plochami ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 

Harmonická kulturní krajina zaujímá cca 1/2 až 2/3 území ČR (v závislosti na 

subjektivním posouzení této rovnováhy jednotlivými autory). 

b) narušená kulturní krajina – antropické vlivy ve větší míře narušují stabilitu přírodních 

složek. Přesto je zachována autoregulační schopnost ekosystémů a jejich schopnost 

restaurace. 

c) devastovaná krajina – dochází k těžkému narušení autoregulačních schopností 

a náprava je možná jen za předpokladu značných energetických vstupů 

a ekonomických prostředků. 

 

6.6 Vývoj ve využívání krajiny 

Hlavní hybnou silou změn kvality a struktury krajiny se stala tržní ekonomika, 

významně ovlivněná restitucí pozemkového majetku, transformací velkých zemědělských 

družstev a privatizací státních statků. 

Zemědělský sektor jako klíčový faktor formování naší krajiny byl nucen se rychle 

přizpůsobit nově nastoleným podmínkám. Výrazně se snížila celková produkce, naopak se 

však zvýšila produktivita výroby. V důsledku došlo k výrazným změnám ve struktuře 

využití území. 

Jedná se na jedné straně o územně omezený nárůst rozlohy orné půdy, zejména 

v zemědělsky produktivních oblastech (odpovídající intenzifikaci zemědělství na úkor jiných 

složek krajiny), na straně druhé o úbytek orné půdy, který má v zásadě dvě příčiny: 

 bytové i nebytové zástavby, výstavby průmyslových areálů a dopravní infrastruktury, 

 v podhorských a horských oblastech dochází k převodu orné půdy na trvalé travní porosty, 

k postupnému zarůstání v rámci sekundární sukcese. 

 

Pozitivním trendem posledních dvou desetiletí je fakt, že zemědělská výroba stále 

více neplní jen funkci producenta potravin pro obyvatelstvo a surovin pro potravinářský 

a lehký průmysl, jejichž výroba se významně snížila, ale vystupuje i v roli „pečovatele“ 

o krajinu, kladoucího důraz na její mimoprodukční funkce. Tomu odpovídá zvyšující se 

zájem o ekologicky šetrné výrobní postupy, které jsou finančně podporovány vládní dotační 

politikou či společnou zemědělskou politikou Evropské unie (CAP – Common Agriculture 

Policy). 

Stěžejní politický nástroj v této oblasti představuje podpora agroenvironmentálních 

programů (AEO), které jsou směrovány především k nápravě negativních změn vodního 

režimu v krajině, odstraňování různých typů eroze půdy, zvyšování ekologické stability 

krajiny a zachování biodiverzity na zemědělské půdě. 

Největší objem prostředků z AEO je v současné době uvolňován na: 

 ošetřování travních porostů (přibližně 60% plochy), 

 ekologické zemědělství (v současné době se uplatňuje na téměř 8 % zemědělského 

půdního fondu a předpokládá se další růst), 

 pěstování meziplodin a zatravňování orné půdy. 
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V protikladu je však stálý tlak tržního prostředí na zvyšování produkce na jednotku 

plochy s cílem snižování nákladů na výrobu zemědělských komodit (intenzifikace). 

Zatravňování orné půdy či zalesňování travních porostů v horských a podhorských lokalitách 

je nejvýraznějším rysem změn využití země po roce 1990. 

Trvalé travní porosty jsou v posledních letech preferovaným způsobem využívání 

zejména podhorské a horské krajiny, který z hlediska přírodních a ekostabilizačních prvků 

krajiny vhodně nahrazuje neefektivní produkci potravin. 

Silný společensko-ekonomický tlak na krajinu se projevuje i změnou životního stylu 

lidí, zvýšením mobility či restrukturalizací hospodářství - dochází k dynamickému rozvoji 

významných hospodářských, politických a kulturních center země, kde je často běžné 

nekontrolovatelné vyjímání ploch ze zemědělského půdního fondu a rozšiřování zastavěné 

a ostatní plochy v jejich zázemí, často v blízkosti významných komunikačních tahů. 

Mnohé pozemky zemědělské půdy jsou využívány nepravidelně nebo leží po více let 

ladem, čímž postupně ztrácejí produkční schopnost (a často se pak spontánně stávají lesem). 

Změny ve využití krajiny po roce 1990 potvrzují dlouhodobý trend zvětšujících se rozdílů 

mezi regiony na základě jejich socioekonomických a přírodních charakteristik. V krajině 

probíhající protichůdné procesy, tj. intenzifikace (zastavění a další zornění) i extenzifikace 

(zatravňování, zalesňování), se většinou projevují společensky i ekologicky negativně, což se 

mj. projevuje na zastoupení přírodních a ekologicky stabilizačních prvků v krajině. 

V úrodných oblastech, nížinách a urbanizovaných územích se podíl přírodních biotopů 

pohybuje v rozmezí 0-15%. Podíl stoupá v oblastech, které jsou označovány často jako 

neúrodné (oblasti ve vrchovinných a horských polohách, popřípadě jinak hůře dostupné 

a vylidňující se území). 

Celkem logicky je proto většina zejména velkoplošných chráněných území 

lokalizována právě zde, na druhé straně je jenom málo takových území v intenzifikované 

krajině. Mezi těmito dvěma pomyslnými póly vývoje, neustále se od sebe strukturou 

a intenzitou využití ploch vzdalujícími, leží oblasti přírodně a společensky „průměrné“, které 

zaznamenávají relativně nejmenší změny charakteristik krajiny. 

Lze předpokládat, že právě zde se bude v budoucnu zásadně rozhodovat o příští 

podobě zemědělské politiky a v jejím důsledku i o podobě krajiny jako celku. Zatímco 

o produkčním charakteru úrodných oblastí a nížin a o vylidňování nejvyšších vrchovin a hor 

bylo již v podstatě rozhodnuto v minulosti, do budoucna lze očekávat, že to budou ostatní 

horské, vrchovinné a také další odlehlé oblasti, které budou nejčastěji zatravňovány 

a zalesňovány. 

Příměstská území budou naproti tomu zastavována s výrazným tlakem na celkovou 

urbanizaci, která svým vlivem významně ovlivňuje celé území státu. V důsledku nevratného 

zvyšování podílu ploch s jednostranným využitím (urbanizace) a snižování podílu ploch 

s možností víceúčelového využití se zemědělsky využitelná půda, vzhledem k celosvětovému 

nárůstu populace, stává strategickým kapitálem, jehož úbytek může mít do budoucna 

významný negativní efekt na naši soběstačnost. 
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6.7 Funkce krajiny 

Možnost krajiny plnit nějakou funkci vyplývá zejména z jejích vlastností. Funkční 

potenciál tvoří základní, účelovou a hodnotovou vlastnost krajiny. Vyjadřuje schopnost 

krajiny poskytovat určité možnosti a předpoklady pro její nejrozmanitější využívání lidskou 

společností. Krajinný potenciál zahrnuje komplexní nabídku všech hodnot, které má krajina 

k dispozici. V jádru se dělí do dvou základních funkcí - produkční, mimoprodukční. 

 Mimoprodukční funkce 

Je funkcí životního prostředí člověka. Protože je to právě krajina, která je na povrchu 

Země prostorem představujícím životní prostředí člověka. Z tohoto hlediska má krajina 

sloužit k obývání, k reprodukci lidského rodu a k rekreaci. Proto musí splnit určité konkrétní 

požadavky kvality krajinného prostředí, které úzce souvisí s estetickými, zdravotními 

i kulturními hodnotami krajiny. 

 

 Produkční funkce 

Je funkcí zdroje materiálních hodnot používaných pro rozvoj společnosti. Krajina 

poskytuje člověku především přírodní zdroje pro obživu, těží se z ní nerostné suroviny, 

využívá se hydroenergetický potenciál, získává se z ní dřevo. V takovémto, exploatačnímu 

zájmu obětované krajině, se obvykle na kvalitu a estetiku krajinného prostředí nepřihlíží. 

Dochází v ní k porušení ekologické rovnováhy, což je doprovázeno nepříznivými okolnostmi 

omezujícími další rozvoj nejen života, ale i lidské práce. 

 

Tyto dvě základní funkce krajiny se vzájemně ovlivňují a působí na sebe. Vzhledem 

k tomu, že je každá krajina jiná a jiné jsou i potřeby společnosti, vyvinuly se funkce nové: 

 výrobní (krajina je základem činnosti lidí), 

 obytná (v krajině člověk žije, obývá ji), 

 rekreační (po práci člověk v krajině odpočívá). 

Výrobní a obytná funkce jsou většinou bezprostředně spjaté a vytvářejí určitou 

typickou krajinu, která neplní jen jednu, ale minimálně dvě funkce – polyfunkční. 

Rekreační funkce vyplývá přirozeně z přírodních podmínek, je umocňovaná výtvory 

lidské společnosti (zvyšují hodnotu krajiny, dělají ji přitažlivější). Krajinu s turistickými 

aktivitami sloužícími k rekreaci označujeme jako monofunkční. 

Vzájemným prolínáním funkcí můžeme odvodit jejich různé kombinace tak, aby 

charakterizovaly konkrétní krajinu ve všech jejích funkcích (např.: obytno-výrobní, obytno-

rekreační, obytno-výrobně-rekreační, aj.). Pořadí jednotlivých funkcí se stanovuje podle jejich 

důležitosti v krajině. Využití krajiny vyplývající z jejích vlastností může ve velké míře 

ovlivnit člověk a vyvolat tak napětí mezi požadavky na krajinu a schopností krajiny tyto 

požadavky splnit. Jedná se o vzájemný výskyt faktorů přírodních (podnebí, půda, vegetace, 

terén) a kulturních (technika, ekonomika, vzdělání, plánování). 
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Ekonomické a ekologické funkce 

Prvotní funkcí je funkce přírodní. Sekundárními jsou potom funkce společensko-

ekonomické a kulturní. Potřeba zachování životaschopného a životodárného prostředí proto 

klade na krajinnou ekologii požadavek integrovaného pojetí funkcí krajiny, které usiluje 

o vytváření rovnováhy mezi funkcemi přírodními a společenskoekonomickými. Navzájem se 

překrývají, tzn., že jsou mezi sebou navzájem konkurenční. Přírodní funkce v sobě zahrnují 

procesy geologické, biologické, hydrologické a klimatické. Mezi funkce společensko-

ekonomické řadíme funkce hospodářské (zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba, 

průmysl, energetika, doprava), dále funkce sídelní a rekreační. Mezi kategorie funkcí 

kulturních lze řadit ochranu přírody a historických cenností, estetické funkce a funkce 

psychické (možnost uvolnění při pobytu v přírodě). 

Environmentální ekonomie se v současnosti snaží rozšířit princip, podle něhož jsou 

životní prostředí, neboli příroda a její systémy chápány jako multifunkční aktiva ve smyslu, že 

lidstvu poskytují široké spektrum ekonomicky cenných funkcí a služeb agregovatelných do 

čtyř skupin (Turner a kol., 2001): 

 jsou zásobárnou přírodních zdrojů obnovitelných i neobnovitelných, 

 mají schopnost asimilovat odpady z lidských činností (odpadiště), 

 jsou množinou přírodních krajinných statků a přírodních krás (prostředí pro 

život), 

 představují systém podpory života na Zemi (podmínka pro život). 

Ekonomické funkce 

Přírodní prostředí poskytuje zdroje pro výrobu a spotřebu, které se obecně nazývají 

přírodními zdroji (chápanými jako vstupy do výroby a spotřeby). Příkladem mohou být 

ložiska nerostných surovin, zemědělská půda, lesy, vodní zdroje, ale i zvířecí populace. 

Životní prostředí je rovněž prostředím, do kterého jsou emitovány a ukládány odpady 

z lidských aktivit. 

Ekologické funkce 

Krajinářské služby přírody plynou přímo do spotřeby v podobě prostředí pro život, 

přírodních krajinných útvarů či rekreačních oblastí. A konečně příroda je podmínkou 

a zdrojem života, její ekosystémy plní vůči společnosti důležitou životodárnou funkci. 

Potlačování přírodních funkcí krajiny ve prospěch funkcí druhotných má velmi často 

za důsledek řadu negativních změn přírodního prostředí, a jejich zpětný negativní odraz na 

skupině funkcí tzv. společenskoekonomických. 

 

Při detailnějším členění ekologických funkcí přírody můžeme v souladu 

s R. S. Grootem (Functions of Nature, Wolters-Noordhoff, 1992) rozlišit 37 funkcí přírody 

(integrovaných do 4 skupin), pokrývajících širokou paletu ekologických, sociálních, 

kulturních, vědeckých a ekonomických hodnot, zajišťovaných přírodními ekosystémy: 

 Regulační funkce 

Ve smyslu ochrany proti škodlivým kosmickým vlivům, ochrany lokální a globální 

energetické bilance, regulace chemických látek v atmosféře, regulace chemických látek 

v oceánech, regulace místního a globálního klimatu, regulace prevence odtoků a záplav, 
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zachycování vody v půdě, prevence eroze půdy a kontroly sedimentace, půdotvornosti 

a udržování půdní úrodnosti, zachycování solární energie a produkce biomasy, ukládání 

arecyklace organické hmoty, uskladnění a recyklace živin, ukládání a recyklace 

antropogenních odpadů, regulace biologických kontrolních mechanismů, zachovávání 

přírodních útvarů, zachovávání biologické (a genetické) diverzity. 

 Produkční funkce 

Zahrnuje produkci kyslíku, vody, potravin a výživných nápojů, genetických zdrojů, 

lékařských zdrojů, surovin pro oblečení a domácí tkaniny, surovin pro bydlení, konstrukce 

aprůmyslové použití, biochemikálií (kromě energetických a lékařských), paliv a energií, 

krmiv (suchá krmiva pro zvířata), hnojiv a okrasných zdrojů. 

 Nepřímé funkce 

Myšleno zejména jako prostor pro lidská obydlí a sídla, kultivace čili obdělávání půdy, 

konverzi energie, rekreaci a turistiku a neméně pro ochranu přírody. 

 Informační funkce 

Zajištění estetických informací, zajištění duchovních a náboženských informací, 

zajištění informací o historii, zajištění kulturních a uměleckých inspirací, poskytování 

vědeckých a vzdělávacích informací. 

 

6.8 Ekologická stabilita krajiny 

Ekologická stabilita krajiny představuje schopnost odolávat vnitřním nebo vnějším 

vlivům a udržovat si takový stav, při kterém nedochází ke změnám její kvality, 

kvantitativních, strukturálních a funkčních vlastností. Pokud dojde k porušení, hovoříme 

o ekologické labilitě. 

 

Druhy stability: 

 

 Konstantnost 

Je stav, kdy ekologický systém sám od sebe nekolísá nebo jen v zanedbatelném 

rozsahu. 

 Cykličnost 

Jako cyklický se označuje takový ekologický systém, jenž kolísá sám od sebe ve 

významných pravidelných cyklech. 

 Rezistence 

Ekologický systém je odolný vůči narušení zvenčí, působení cizího faktoru nezpůsobí 

významné změny (získaná rezistence některých hmyzích škůdců vůči určitým pesticidům). 

Rezistentní typ ekologického systému uchovává své struktury a funkce až po určitou hranici 

téměř dokonale, ale při jejím překročení se hroutí jako sklo. 
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 Resilience 

Ekologický systém se působením cizího faktoru mění, ale po odeznění rušivého vlivu 

se působení autoregulačních mechanismů navrací k původnímu stavu (vznik spontánních 

porostů pionýrských dřevin na exploatačních holosečích v přirozeném lese). Resilientní typ 

ekologického systému se mění už při relativně nízké intenzitě působení, ale uchovává si 

dlouho schopnost rychle se navracet do výchozího stavu jako guma. 

 Dynamická rovnováha krajiny 

Výchylky okolo měnících se podmínek vyrovnává dynamická rovnováha. Konečným 

výsledkem změn takovéto dynamické rovnováhy je vždy určitá stabilita ekologického 

systému, která se navenek projevuje jako jeho odolnost vůči rušivým vlivům. Protikladem je 

ekologická labilita. 

 Ekologická labilita 

Představuje neschopnost ekologického systému přetrvávat při působení cizího vlivu 

zvenku nebo neschopnost vrátit se po případné změně do původního výchozího stavu. 

Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují přírodními procesy 

z vnitřních zdrojů ekosystému tzv. autoregulačními mechanizmy. 

 

Rovnováha krajiny 

Homeostáze neboli stálost je stav, při kterém hlavní činné prvky a hlavně řetězce 

vzájemných vazeb jsou autoregulačními udržované v rovnováze. Krajina se jeví stálou, 

protože zde panuje určitá rovnováha mezi vznikem a zánikem (hmoty, vazeb, atd.). Navenek 

je vše v těchto ekologických systémech shodné. 

Odolnost krajiny je schopnost zachovávat si svou strukturu a funkci při měnících se 

podmínkách. Když je určitý krajinný systém odolný vůči vlivům nebo se po určité změně 

vrací do původního stavu, označujeme ho jako stabilní. 

 

Biodiverzita 

Jinými slovy ji lze vyjádřit jako rozrůzněnost či různorodost života v přírodě. Existuje 

několik definic, protože jde o složitý víceúrovňový jev. Podle Světového fondu ochrany 

přírody je to „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, 

včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“. 

Rozlišujeme biodiverzitu na třech úrovních: 

 genetickou (genová variabilita v rámci celého druhu nebo populace), 

 druhovou (rozmanitost na úrovni druhů), 

 ekosystémovou (rozmanitost na úrovni společenstev nebo ekosystémů). 

Autoregulace krajiny 

Homeostáza (ochrana stavu) zahrnuje spontánní koordinaci těch procesů látkové 

výměny, které udržují v živých systémech dynamickou rovnováhu. 

Homeorhéza (ochrana plynutí) ve své koncepci přímo počítá s pohybem živých 

soustav po vývojové trajektorii (na rozdíl od homeostázy, která se ubírá směrem do klidových 

stavů). Úlohou autoregulačních mechanismů není v pojetí homeorhézy návrat k určitému 

bodu, ale zabezpečení plynulého pohybu po dosavadní trajektorii (Míchal, 1991). 
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Autoregulace je schopnost živých systémů řídit svoje životní procesy a přizpůsobovat 

se změněným podmínkám životního prostředí. Základem autoregulační schopnosti 

ekosystému jsou: 

1. adaptibilita jednotlivých organismů, populací a společenstev, 

2. vyvážené mezidruhové vztahy ve společenstvu, 

3. kruhové propojení producentů, konzumentů a rozkladačů zpětnými vazbami 

v biologickém látkovém koloběhu. 

Nejdůležitějším autoregulačním mechanismem všech systémů bez výjimky je zpětná 

vazba (Míchal, 1991). Člověk vstupuje do procesu zpětné vazby a přidává sem, a současně na 

druhé straně odebírá vlastní energii (zemědělství, lesnictví, stavitelství, průmysl, těžba). 

 

Obr.4 Systém zpětné vazby včetně postavení člověka 

 

 
 

Zdroj: http://www.uake.cz/frvs1269/kapitola2.html 

 

Změny v ekologické rovnováze 

 Únosné 

Lze předpokládat spontánní návrat k ekologické rovnováze daného ekosystému 

(změny nepřesahují meze jeho ekologické stability). 

 Kritické 

Ekosystém jeví znaky stresové reakce - začíná pásmo ekologické lability. 

 Katastrofické 

Ekosystém jeví příznaky zhroucení. 
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 Zanedbatelné 

Nevzniká pochybnost, že se nevymykají z endogenních fluktuací a cykličnosti v rámci 

ekologické rovnováhy daného typu ekosystému. 

 

Limity pro udržení stability krajiny 

Abiotické limity 

Vyplývají z reálných typů abiotických komplexů tvořených reliéfově-geologicko-

substrátově-půdně-hydrologicko-klimatickými prvky krajiny. V další fázi se doplní 

ekologickými a hygienickými limity. 

 

Biotické (ekologické) limity 

Plynou z ekologické významnosti prvků krajiny resp. ekosystémů. Jsou dány různými 

ekologickými funkcemi důležitými pro zachování a udržení bioty, genofondu, biodiverzity 

a ekologické stability území. Ekologická významnost se promítá do souboru nelegislativních 

limitů a omezení pro vybrané aktivity a využívání území. 

 

Kulturně-historické limity 

Vyplývají z výskytu kulturně-historických památek a z jejich kulturně-historické 

významnosti. Vylučují, či usměrňují aktivity narušující existující ráz památek, nebo území 

s jejich kulturními a estetickými, ale i přírodními hodnotami. 

 

Eko-sociologické limity 

Jsou limity vyplývající z ochrany přírody a přírodních zdrojů, jde především 

o legislativní předmět limitů a omezení na území, ale i o limity a omezení vyplývající 

z dalších norem a předpisů. Tyto limity podporují biotické (ekologické), ale i kulturně-

historické hodnoty a představují významný argument při návrzích na lokalizaci aktivit 

v krajině. 

 

Hygienické limity 

Jsou dané různými normami a předpisy, které určují přípustný obsah škodlivé látky 

v jednotlivých složkách životního prostředí (resp. přípustnou intenzitu působení stresového 

faktoru - hluk, vibrace) např. CO2 v ovzduší, fenolů ve vodě, hluku v prostředí apod. Jde 

o jevy provázející mnohé výrobní aktivity. 

 

Limity vyplývající z konkrétních podmínek řešeného území 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, 

využití území a opatření v území. Limity zatížení území z hlediska ochrany složek životního 

prostředí a zachování ekologické stability. Zásady a limity využití a uspořádání území určují 

účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území a jsou závaznými 

podmínkami realizovatelnosti záměrů územního plánu. 
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6.9 Ekologicky významné systémy krajiny 

Převažují zde ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou (ES). Vyznačují se 

trvalostí bioty a ekologickými podmínkami umožňujícími existenci druhů přirozeného 

genofondu krajiny. Mezi ně lze zařadit např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových 

monokultur, remízek uprostřed polí apod. 

Soubor v krajině EXISTUJÍCÍCH ekologicky významných segmentů krajiny 

(EVSK) nazýváme kostra ekologické stability (KES) (Buček, Lacina, 1995). Vymezování 

KES je prvním krokem při vymezování ÚSES. 

 

Dělení EVSK 

Ekologicky významné krajinné prvky 

Zaujímají malá území (1 ar - 10 ha). Na území se vyskytují stejnorodé ekologické 

podmínky zahrnující obvykle jeden typ společenstva, např. izolovaná skála s přirozenou 

vegetací, skupina stromů i mohutný solitér v bezlesé zemědělské krajině. 

Ekologicky významné krajinné celky 

Rozsáhlejší plochy (10-1.000 ha) s rozmanitými ekologickými podmínkami, které 

umožňují přítomnost více společenstev, např. zaříznutá údolí horních a středních toků řek. 

Ekologicky významné krajinné oblasti 

Rozlehlé území nad 1.000 ha, jehož rozmanité ekologické podmínky přináší tedy 

i rozmanitá společenstva. Patří sem většina CHKO a všechny rozsáhlé lesy s přirozenou 

vegetací. V rámci oblasti je účelné vymezovat menší území s výrazně odlišnými společenstvy 

jako ekologicky významné krajinné prvky, popř. celky. 

Ekologicky významná krajinná společenstva (např. liniová) 

Ve většině případů mají úzký protáhlý tvar a charakterizuje je typická převaha 

ekotonů. Nejhustší síť liniových prvků je v ČR tvořena břehovými porosty, významné jsou 

meze, kamenice, agrární terasy, aleje, stromořadí apod. 

 

6.10 Analýza struktury krajiny 

S analýzou krajiny souvisí pojem využívání krajiny (land use), který obsahuje dvě 

základní složky: biofyzikální a socioekonomickou. Jedná se o pojem dynamický, který 

zahrnuje aktuální či historický stav krajiny, a zároveň hodnotí krajinu z hlediska jejího 

potenciálního stavu (vhodnosti pro jednotlivé způsoby využívání).  

Plochu, která je relativně homogenní ve všech svých atributech, nazýváme krajinná 

jednotka (land unit). K jejímu popisu slouží krajinné charakteristiky, které se dále dělí na 

primární a složené. Primární krajinné charakteristiky lze označit jednoznačným explicitním 

termínem nebo hodnotou (např. pH, sklon svahu). Složené charakteristiky jsou tvořeny 

několika dílčími a nelze je vyjádřit jednou absolutní hodnotou (např. druhová diverzita, HPJ). 

Krajinné charakteristiky samy o sobě nevyjadřují vhodnost území pro konkrétní způsob 
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využití, proto je nutné jejich sloučení do krajinných vlastností. Hodnota každé krajinné 

vlastnosti je určena souborem primárních a složených charakteristik s rozdílnou váhou vlivu 

vzhledem k jejich povaze a hodnotě.  

Základní rámcové land use typy jsou svým vymezením příliš široké, proto se 

doporučuje využívat tzv. land utilization typy, které jsou více specifické. Land utilization 

typy se používají především pro účely zemědělských aplikací.  

Aktuální kombinace land use typů v daném čase označuje pojem land cover. Používá 

se především k detailnějšímu hodnocení úrovně krajiny, při návrzích krajinářských opatření 

a managementu. Land cover bývá zpravidla vyjadřován jako kombinace tří dílčích atributů 

krajiny: land use, struktury krajiny a charakterem porostů. Tyto dílčí atributy se nejprve 

vyhodnotí jako samostatné vrstvy, poté dojde k jejich průniku a následnému promítnutí do 

finální landcover vrstvy.  

6.10.1 Klasifikace vhodnosti krajiny pro její využívání 

Vhodnost krajiny může být chápána třemi základními způsoby. Může být definována 

jako schopnost krajiny přizpůsobit se konkrétnímu způsobu využití. Z hlediska ochrany 

krajiny ji můžeme chápat jako popis krajinných charakteristik a vlastností, které danou 

jednotku předurčují pro konkrétní způsob využívání. Zároveň ji můžeme charakterizovat jako 

schopnost krajinné jednotky poskytnout potenciál pro určitý způsob využívání. Důležitou 

podmínkou je v tomto případě zachování trvalé udržitelnosti.  

V rámci tohoto termínu lze rozlišit čtyři odlišné specifikace: 

 Přirozená vhodnost – vyjadřuje potenciál krajiny, který je daný jejími 

vlastnostmi. Vlivy člověka se neuvažují. 

 Aktuální vhodnost – vhodnost krajiny odpovídající stavu v okamžiku 

hodnocení. 

 Potenciální vhodnost – odráží možnost změn stavu krajiny vlivem 

antropogenních aktivit. 

 Podmíněná vhodnost – krajinná jednotka je vhodná pro konkrétní způsob 

využívání, pokud jsou splněny určité podmínky. 

 

Účely, pro které je vhodnost krajiny hodnocena, mohou být odlišné z hlediska 

kvalitativního (využívání krajiny) a kvantitativního (intenzita zemědělství).  

 

Stanovení plošných a liniových prvků 

Krajinu můžeme rozdělit na plošné a liniové prvky. Plošné prvky (plošky) mohou mít 

přirozený i antropogenní původ a jsou typické tím, že u nich nepřevládá žádný rozměr. 

Liniové prvky dělíme na koridory liniové (silnice, živé ploty, železnice) a koridory pásové, 

což jsou veškeré koridory, které mají okrajový efekt (vodní toky).  

Stupeň spojení všech uzlů koridory se nazývá spojitost (konektivita) sítě. Je jedním 

z ukazatelů jednoduchosti či složitosti sítě. Existuje několik metod výpočtu, avšak pro potřeby 

cvičení použijeme metodu výpočtu gama a alfa indexů.  
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Spojitost podle gama indexu je poměrem počtu spojů v síti k maximálnímu možnému 

počtu spojení v této síti, přičemž maximální možný počet se určí spočítáním existujících uzlů. 

Gama index je dán matematickým vztahem (1) a může nabývat hodnot 0-1 (hodnota 0 značí 

krajinu bez uzlů, hodnota 1 značí vzájemnou propojenost všech uzlů). Po vynásobení stem 

zjistíme, z kolika procent je daná síť propojena. 

 

γ =  =          (1) 

 

L = počet spojů    V = počet uzlů 

 

Alfa index je mírou oběhovosti (cirkulativity) sítě a charakterizuje přítomnost oběhů, 

které spojují uzly. Oběhy jsou smyčky umožňující alternativní cesty toků. Alfa index je 

poměrem skutečného počtu oběhů v síti k maximálnímu možnému počtu oběhů v této síti. 

Stupeň cirkulativity je dán rovnicí (2) a může opět nabývat hodnot 0-1 (0 – síť bez oběhů, 1 – 

síť s maximálním možným počtem oběhů). Stejně, jako tomu bylo v případě indexu spojitosti, 

i zde se konečný výsledek vynásobí stem a zjistí se procentuální oběhovost dané sítě.  

 

α =           (2) 

 

L = počet spojů    V = počet uzlů 

 

Alfa index lze považovat za alternativu výpočtu spojitosti sítě, jelikož oběhovou je 

také způsob spojení. Spojitost a oběhovost jsou měřeny gama a alfa indexy a značí stupeň 

složitosti sítě.  

6.10.2 Koeficient ekologické stability 

Krajina je tvořena souborem složek, které dohromady tvoří krajinnou matrici. Pokud je 

v krajině realizována jakákoliv činnost, která má vliv na její ráz a funkčnost, je nutné 

vyhodnotit positivní a negativní důsledky, k čemuž slouží koeficient ekologické stability.  

Pro výpočet koeficientu existuje řada metodik, všechny však vychází ze stejného 

principu, a to z vyhodnocení poměru ekologicky stabilních a nestabilních (labilních) složek 

krajiny. Jako stabilní bývají většinou označovány prvky ekologicky příznivé, jako labilní 

potom ty, které nějakým způsobem zatěžují životní prostředí.  

 

Metodika podle Miklóse (1986) 

Metodika podle Miklóse nevychází, na rozdíl od ostatních metodik, z rozdělení ploch 

na stabilní a nestabilní, ale diferencuje jejich ekologickou významnost použitím číselných 

koeficientů. Koeficient může nabývat hodnot 0-1 a bývá vyjadřován následujícím vzorcem 

(3). Koeficienty významnosti pro jednotlivé složky jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
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 =          (3) 

 

pni – výměra jednotlivých ploch    p – výměra zájmového území 

kpni – koeficient ekologické významnosti ploch 

 

Tabulka č.2: Koeficient ekologické významnosti pro jednotlivé složky. 

Krajinná složka Koeficient ekol. významnosti 

Pole 0,14 

Louky 0,62 

Pastviny 0,68 

Zahrady 0,50 

Ovocné sady 0,30 

Lesy, vodní plochy, mokřady 1,00 

Lada 0,62 

Vinice 0,30 

Skály 0,40 

Liniová společenstva 0,40 

Ostatní 0,10 

 

Metodika podle Agroprojektu (1988) 

Metodika podle Agroprojektu využívá dělení krajinných segmentů do skupin podle 

stupně jejich kvality, který je charakterizován stupněm ekologické stability (SES). Stupeň 

ekologické stability značí významnost krajinného segmentu pro konkrétní ekosystém. Škála 

stupně významnosti prvku pro území a jeho ekologickou stabilitu se pohybuje v rozmezí 0-5, 

přičemž: 

 0 – bez významu 

 1 – velmi malý význam 

 2 – malý význam 

 3 – střední význam 

 4 – velký význam 

 5 – velmi velký význam 

 

Celkový stupeň ekologické stability se vypočítá jako vážený průměr ploch 

jednotlivých krajinných složek (4).  

 

SES =          (4) 

 

Fi = plocha prvku     F = celková plocha území 

SESi = stupeň významnosti prvku 
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Jednotlivé krajinné složky a jejich klasifikace podle SES jsou uvedené v kapitole 

6.10.4 Klasifikace složek podle stupně ekologické stability.  

Vlastní výpočet koeficientu ekologické stability podle metodiky Agroprojektu se poté 

provádí podle vzorce (5). Jelikož je stupnice pro výpočet Kes pětibodová a SES pracuje se 

šestibodovou, uvažují se do kategorie E v rámci stupně ekologické stability hodnoty 1 a 0.  

 

 =          (5) 

 

A = % plochy o 5. stupni kvality   D = % plochy o 2. stupni kvality 

B = % plochy o 4. stupni kvality   E = % plochy o 1. stupni kvality 

C = % plochy o 3. stupni kvality 

 

Metodika podle Agroprojektu vyhodnocuje výsledný koeficient ekologické stability 

podle následujících kritérií uvedených v tab. 3. 

 

Tabulka č. 3: Hodnocení stability krajiny podle metodiky Agroprojektu. 

Hodnota Kes Charakteristika krajiny 

≤ 0,1 Devastovaná krajina 

0,1 – 1,0 Narušená krajina schopná autoregulace 

1,0 Vyvážená krajina 

1,0 – 10,0 Krajina s převažující přírodní složkou 

≥ 10,0 Krajina přírodní nebo přírodě blízká 

 

 

Metodika podle Rohona (1995) 

Principem této metodiky je podrobná analýza krajiny na jednotlivé segmenty, které se 

označují pojmem geoekologická stanoviště (GES). Základním hlediskem při posuzování 

těchto stanovišť je hodnocení funkce, kterou plní v posuzované krajině. V rámci GES 

rozlišujeme následující stanoviště: 

 TTP – louky, pastviny 

 LP – lesní porosty 

 V – vodní ekosystémy: 

o Vp – vodní plochy v zemních nádržích (rybníky, jezera) 

o Vn – vodní plochy vybetonované nebo stabilizované 

o Vt - vodoteče 

 OP – orná půda 

 AP – antropogenizované plochy (zástavba, komunikace, skládky) 

 RZ – rozptýlená zeleň (mimoletní zeleň) 

 Za – zahrady 

 MO – mokřady, údolní nivy 

 CH – chmelnice (v provozním stavu) 

 OS – ostatní plochy 
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Vlastní koeficient ekologické stability se potom vypočítá jako poměr prvků stabilních 

k nestabilním (6). V této metodice není stanovena žádná škálová stupnice. Čím vyšší hodnota 

Kes vyjde, tím je krajina stabilnější a kvalitnější. Hodnoty koeficientu se mohou pohybovat 

v rozmezí 0 - ∞, v reálu však nabývají hodnot 0-50.  

 

 =      (6) 

 

H-TTP = Σ TTP * HTTP    H-V = Σ V * HV 

H-LP = Σ LP * HLP    apod. 

 

H = funkční hodnota GES 

 

Kategorizace GES podle funkčnosti: 

 1 – GES neplní svoji funkci a je nutná jeho obnova 

 2 – GES plní svoji funkci pouze omezeně z hlediska krajinotvorného nebo 

kvalitativního 

 3 – GES plní svoji funkci omezeně v důsledku změněné kvality 

(z krajinotvorného hlediska je vyhovující) 

 4 – GES plní svoji ekologickou funkci 

 

 

Metodika podle Míchala (1991) 

Koeficient ekologické stability podle metodiky Míchala představuje poměrové číslo 

a vyjadřuje poměr stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků, aniž by uvažoval jejich 

funkční hodnotu. Mezi stabilní ekosystémy řadíme: 

 LP – lesní půda 

 VP – vodní plochy a toky 

 TTP – trvalé travní porosty 

 Pa – pastviny 

 Mo – mokřady 

 Sa – sady 

 Vi – vinice 

Jako nestabilní (labilní) ekosystémy Míchal uvažuje: 

 OP – orná půda 

 AP – antropogenizované plochy 

 Ch – chmelnice 

 

Poměr těchto ploch se poté vyjádří následujícím vzorcem (7). Stejně jako tomu bylo 

v předchozích případech, i zde značí vyšší hodnota koeficientu stabilnější a kvalitnější krajinu 

(Tab. 4).  

 

Kes =        (7) 
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Tabulka č. 4: Hodnocení stability krajiny podle metodiky Míchala. 

Hodnota Kes Charakteristika krajiny 

< 0,1 Maximální narušení přírodních struktur; základní ekologické funkce 

trvale a intenzivně nahrazovány technickými zásahy 

0,1 – 0,3 Nadprůměrně využívané území (zřetelné narušení přírodních struktur); 

základní ekologické funkce soustavně nahrazovány technickými zásahy 

0,3 – 1,0 Intenzivně využívané území; oslabení autoregulačních pochodů – 

labilita, vklady dodatkové energie 

1,0 – 3,0 Vyvážené krajina; technické objekty v souladu s přírodními strukturami 

> 3,0 Stabilní krajina, převaha přírodních struktur 

 

Území České republiky bylo z krajinářsko-ochranářských důvodů rozděleno na tzv. 

bioregiony, pro které byl proveden výpočet koeficientu ekologické stability. Hodnoty se 

pohybují mezi 0,2 (převaha antropogenizovaných ploch) – 13,2 (převaha lesních ekosystémů), 

přičemž průměrná hodnota je přibližně 1,8.  

6.10.3 Změny v krajině 

Krajina České republiky prošla od roku 1990 řadou zásadních změn ve využívání, 

které se odrazily v přeměně nebo zániku tradičních struktur a funkcí. Změny využití krajiny 

vedly k odlišným dopadům na heterogenitu krajinného pokryvu. Změny struktury krajiny, 

jako např. fragmentace, heterogenita a konektivita krajinných plošek, doprovází změny 

krajinných funkcí, včetně ekologických, čímž dochází ke změnám biodiverzity na všech 

organizačních úrovních. 

Pro potřeby cvičení budeme uvažovat podíl ploch na celkové rozloze, intenzitu změny 

ploch mezi dvěma časovými horizonty a index vývoje ploch za určité časové období.  

Podíl ploch představuje podíl rozloh dané krajinné složky k celkové územní jednotce 

(8). Nabývá hodnot 0-100, přičemž nejvyšší hodnota značí, že krajina je tvořena pouze jednou 

složkou. Čím vyšší je hodnota indexu podílu ploch, tím je daný typ složky v krajině vzácnější.  

 

Pk =  * 100          (8) 

 

Rk = rozloha dané složky    Rc = celková rozloha územní jednotky 

 

Intenzita změny ploch vyjadřuje procento ploch, na kterých došlo mezi dvěma 

časovými horizonty ke změně využití (9). Index opět nabývá hodnot 0-100 a vyšší hodnota 

značí větší počet změn, ke kterým v krajině v průběhu daného období došlo. Nevýhodou 

tohoto indexu je, že neregistruje dílčí změny.  
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IZ =  * 100        (9) 

 

P1i = rozloha složky v počátečním roce sledování 

P2i = rozloha složky v konečném roce sledování 

R1 = celková rozloha krajinné jednotky v počátečním roce sledování 

R2 = celková rozloha krajinné jednotky v konečném roce sledování 

 

Index vývoje ploch se vypočítá jako poměr rozloh jednotlivých složek v konečném 

roce sledování a v počátečním roce sledování (10). Je-li jeho hodnota vyšší než 100, došlo na 

dané územní jednotce k nárůstu dané složky. Pokud je rovný 100, rozloha složky se v průběhu 

sledovaného časového období nezměnila.  

 

Iv =  * 100          (10) 

 

Rk1 = rozloha složky v počátečním roce sledování 

Rk2 = rozloha složky v konečném roce sledování 

 

Antropické ovlivnění 

Koeficient antropického ovlivnění charakterizuje míru ovlivněného území člověkem 

a zároveň určuje relativní stupeň ekologické stability. Při jeho výpočtu dochází ke srovnání 

přirozeného a stávajícího stavu ekosystémů. Znázorňuje poměr plošného zastoupení 

přírodních a přírodě blízkých ekosystémů k přírodě vzdáleným a umělým ekosystémům (11). 

Mezi přírodní až přírodě blízké lze zařadit lesní porosty, vodní plochy, trvalé travní porosty, 

případně i nelesní stromovou a křovinnou vegetaci. Přírodě vzdálené a umělé ekosystémy jsou 

charakterizovány značným vlivem člověka. Jedná se o orné půdy, zastavěné plochy, zahrady, 

sady a vinice. Kategorizace jednotlivých ekosystémů je součástí kapitoly 6.10.5.  

 

Kaov =          (11) 

 

Na základě výsledků hodnotíme krajinu podle míry antropogenního ovlivnění (Tab. 5). 

Průměrná hodnota koeficientu v České republice se pohybuje okolo 1,0. Čím vyšší je intenzita 

antropické ovlivnění, tím nižší má krajina stupeň ekologické stability. 

 

Tabulka č. 5: Antropické ovlivnění krajiny. 

Hodnota Kaov Stupeň ovlivnění 

< 0,40 Velmi silné 

0,41 – 0,80 Silné 

0,81 – 1,20 Průměrné 

1,21 – 2,00 Slabé 

> 2,00 Velmi slabé 
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6.10.4 Klasifikace složek podle stupně ekologické stability  

Typ aktuální 

formace vegetace 
Klasifikace 

Význam pro 

ekologickou 

stabilitu 

Zpřesňující charakteristika 

Pole 
Orná půda 1 Intenzivně využívané a každoročně orané 

zemědělské pozemky 

Vinice 
a - maloplošné 

b - velkoplošné 

2 

1 

Vinice na úzkých terasách 

Vinice na orné půdě včetně drobné držby 

Louky a pastviny 

a - přírodní 

b - přirozené 

 

 

c - polokulturní 

 

d - kulturní 

5 

4 

 

 

3 

 

2 

Subalpinská, vysokohorská luční společenstva 

Extenzivní s přirozeně rostoucími druhy, 

s chráněnými či významnými rostlinami, často 

charakteru neobdělávaných lad 

S významným podílem přirozeně rostoucích 

druhů 

Intenzivní louky a pastviny, trávníky 

Sady 

a - maloplošné 

 

b - velkoplošné 

c - velkoplošné 

3 

 

2 

1 

Zatravněné sady v drobné držbě či na úzkých 

terasách 

Zatravněné intenzivní sady 

Intenzivní sady na orné půdě 

Zahrady 

a - maloplošné 

b - zahrádkářská 

kolonie 

3 

2 

Drobná držba s doprovodnou vegetací 

Intenzivní zahrady a sady, drobná držba 

s chatami a zahradními domky 

Lada 

a - přirozená 

 

 

b - přírodě blízká 

 

c - ruderální 

4 

 

 

3 

 

2 

Postagrární stepní lada, opuštěné lomy, 

pískovny a hliníky s přirozeně rostoucími druhy 

rostlin a živočichů 

Postagrární stepní lada, opuštěné lomy, 

pískovny a hliníky s podílem rumištních druhů 

S převahou rumištních a plevelných druhů 

Mokřady 

a - zachovalé 

 

b - přírodě blízké 

5 

 

4 

Stabilizované mokřady všeho druhu včetně 

prameništních společenstev 

Např. na antropogenních pokleslinách, na 

zhutnělých substrátech 

Vodní toky a vodní 

plochy 

a - přírodní 

 

 

b - přírodě blízké 

 

c - upravené 

 

 

 

d - umělé I 

 

 

e - umělé II 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

S přirozeným dnem a břehy, s plně vyvinutými 

a stabilizovanými vodními a břehovými 

společenstvy 

S přírodě blízkou úpravou břehů a dna, 

s vyvinutými vodními a břehovými 

společenstvy 

S opevněním břehů nebo trvale narušovanými 

břehovými společenstvy, s mírně narušenými 

společenstvy vlivem stabilně snížené kvality 

vody (čistoty) 

S nepropustným opevněním břehů i dna a 

s narušenými společenstvy, s vodou stabilně 

středně znečištěnou 

Zaklenuté vodní toky silně znečištěné, 

s degradovanými břehovými společenstvy či 

bez doprovodu a života v toku 

Skály 

a - přirozené 

b – narušené 

 

c - silně narušené 

5/4 

 

 

3 

Intaktní společenstva, narušovaná např. 

sešlapem 

 

Iniciální stádia např. opuštěných lomů 
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Liniová společenstva 

a - přirozená 

 

b - přírodě blízká 

c - ruderální 

4 

 

3 

2 

S původními druhy bez plevelných a rumištních 

druhů 

S malým podílem plevelných a rumištních 

druhů 

S převahou plevelných a rumištních druhů 

Lesy 

a - přírodní, 

přirozené 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

2 

Porosty s přirozenou a přírodě blízkou 

dřevinnou skladbou 

Smíšené porosty původních i nepůvodních 

dřevin (např. borové porosty s dubem, smrkové 

porosty s bukem apod.), stanoviště vhodné 

monokultury původních druhů dřevin 

Nepůvodní monokulturní stanoviště (smrčiny 

v nižších polohách, akátiny, kulturní bory 

apod.) 

Exhalační holiny v oblastech imisní katastrofy 

(pásma ohrožení A, B), plochy lesních školek a 

semenných plantáží 

Intravilán  0 Zastavěné plochy, komunikace s asfaltovým a 

betonovým povrchem 

 

6.10.5 Kategorizace antropického ovlivnění na základě 

srovnání přírodního a současného stavu vegetace 

Kategorie Změny ekotopu Změny vegetace Typ aktuální vegetace 

I. původní Beze změny Beze změny Některá společenstva 

nepřístupných skal 

II. přírodní Beze změny, případně jen 

nepřímé vlivy na úrovni 

globálních změn 

(znečištěním ovzduší apod.) 

Stabilní autoregulační 

klimaxová společenstva 

se zachovaným 

přírodním druhovým 

složením i prostorovou 

strukturou 

Pouze fragmenty převážně 

lesních biocenóz na extrémních, 

hospodářsky nevyužívaných 

stanovištích 

III. přirozená Velmi pozvolné změny 

podmíněné nepřímými vlivy 

(např. znečištění ovzduší ze 

vzdálených zdrojů, mírná 

změna dynamiky 

vlhkostního režimu půd 

vyvolaná 

vodohospodářskými 

úpravami v jiné části 

povodí) 

Původní druhové 

složení, mírně změněná 

struktura 

Lesní porosty s přirozenou 

dřevinnou skladbou 

IV. podmíněně 

přirozená 

Mírné změny reliéfu a 

fyzikálních vlastností půd 

způsobené málo intenzivní 

hospodářskou činností, jejíž 

vlivy už dříve ustaly 

Po ukončení přímých 

vlivů jsou lokality 

zvolna osídlovány 

původními druhy 

vegetace 

Rozptýlená trvalá vegetace na 

agrárních terasách a valech, 

travinobylinná lada 

V. přírodě blízká Mírně reverzibilní změny, 

zejména půdních vlastností, 

vyvolané změněnou 

biocenózou 

Silně změněný vzájemný 

poměr původních druhů 

a příměsí neofytů; 

v případě změny 

fyziognomického typu 

vegetační formace (lesy 

na louky) sem patří jen 

ty, které spějí přirozenou 

Lesní porosty s dřevinami 

přirozené skladby, trvalé travní 

porosty s převahou přirozeně 

rostoucích druhů, břehové 

porosty 
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sukcesí ke klimaxovému 

stádiu 

VI. přírodě 

podmíněně 

vzdálená 

Silnější reverzibilní změny 

půdních vlastností, vyvolané 

silně změněnou biocenózou, 

případně i vlivy znečištění 

prostředí (působením 

fytotoxických imisí) 

Zachován 

fyziognomický typ 

vegetace, ale v druhové 

skladbě převažují 

nepůvodní druhy, 

případně porosty 

s výrazným podílem 

původních druhů, ale 

silně ovlivněné 

znečištěním prostředí 

Lesní porosty s výraznou 

převahou nepůvodních dřevin 

VII. přírodě 

podmíněně blízká 

Ireverzibilně výrazně 

změněný reliéf a půdy, ale 

přímé antropické vlivy 

ustaly 

Po ukončení přímých 

antropických vlivů spěje 

biocenóza samovolně do 

takového stavu, který by 

byl v rovnováze se silně 

změněným ekotopem 

Opuštěné deponie odpadů 

průmyslové a zemědělské 

výroby, výkopy, haldy, v první 

fázi osidlované převážně 

ruderální vegetací 

VIII. přírodě 

vzdálená 

Výrazná změna půdních 

vlastností, částečně i reliéfu, 

je trvale udržována 

Zemědělské a zahradní 

kultury charakteru 

trvalých vegetačních 

formací, závislé na 

periodicky se 

opakujících lidských 

zásazích 

Sady a zahrady, vinice, kulturní 

trvalé travní porosty, parky 

s převahou nepůvodních druhů, 

hřbitovy, sídla vesnického typu, 

zahradní části měst 

IX. přírodě cizí Výrazná změna půdních 

vlastností, částečně i reliéfu, 

je trvale udržována 

Nestabilní formace 

užitkových neofytů, 

zcela závislé na lidských 

zásazích (přísun živin a 

energie) 

Agrocenózy 

X. umělá Inverzibilní změna reliéfu, 

půdní profil překryt 

Bez chtonofytické 

vegetace 

Zastavěné plochy, komunikace 

s umělým povrchem, lomy v 

provozu 

 

6.11 Atlas krajiny ČR 

Atlas krajiny ČR představuje první komplexní atlasové dílo v historii samostatné 

České republiky. Atlas vznikl jako výsledek veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí 

ČR v rámci projektu, jehož řešitelem byl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví, v.v.i., ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami. 

Jeho hlavním přínosem jsou analytické a syntetické mapy, které umožňují náhled na velmi 

složitý a křehký systém, krajinu.  

Atlas krajiny ČR je zpracován na 332 stranách a obsahuje 1 137 číslovaných objektů, 

z nichž je 906 mapových a 767 nemapových prvků (grafy, tabulky, obrázky apod.). 

V základním měřítku 1:500.000 je zpracováno 41 map. Nejčetnějším měřítkem s 342 

položkami je měřítko 1:2.000.000. Jak již bylo zmíněno, kromě mapových prvků jsou zde 

zařazeny i nemapové prvky dosahující 767 položek. 

Atlas krajiny ČR je rozdělen do osmi základních kapitol: 

1. Krajina – předmět studia. Tato kapitola se zabývá pojetím krajiny jako celku 

a historickými a současnými dokumenty o krajině. Rozmanitost mapové tvorby 

je znázorněna od roku 1518 po současnost. 
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2. Geografická poloha. Zde jsou publikovány přírodní a ekonomické poměry 

Evropy, dále fyzickogeografická mapa a mapa administrativního členění ČR.  

3. Historická krajina. V této kapitole se dozvíme o formování státu a správy 

území, o procesech změn v krajině i přírodních rizikách. Je zde zachycen 

i mimo jiné vývoj státního území, zaměstnanosti, využívání krajiny, přírodní 

a antropogenní rizika.  

4. Přírodní krajina. Kapitola pojednává o jednotlivých složkách krajinné sféry, 

jako je např. ovzduší, vodstvo, půda, flóra a fauna. Zároveň tu jsou zmíněny 

typy přírodní krajiny (celkem 271 typů). 

5. Současná krajina. Tato kapitola pojednává o obyvatelstvu, sídlech a osídlení, 

ekonomických aktivitách ve vztahu ke krajině a způsobech využívání krajiny.  

6. Krajina jako dědictví. Šestá kapitola se věnuje ochraně přírodní krajiny 

a kulturního dědictví a vyzdvihuje přírodní a kulturní významnost krajiny. Jsou 

sem zařazeny mapy ochrany přírody a krajiny, přírodních zdrojů 

a památkových objektů, jako jsou zvláště chráněná území, evropské lokality 

Natura 2000 a chráněné i nechráněné památky. 

7. Krajina jako prostor pro společnost. Sem patří především přírodní 

a antropogenní rizika, kvalita životního prostředí a limity a potenciály krajiny. 

V závěru je potom prezentován možný vliv globálních změn klimatu na 

vegetační stupně, je poukazováno zejména na předpokládaný úbytek bukového 

a smrko-jedlového vegetačního stupně.  

8. Krajina v umění. Tato poslední kapitola obsahuje 45 maleb a grafik předních 

českých malířů krajiny. 
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7 VYUŽITÍ LESO - ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY 

Lesy jsou nejrozšířenější typ vegetace na zeměkouli, s největším přímým využitím 

sluneční energie a koloběhu látek. Jsou producentem kyslíku a významným faktorem 

regenerace klimatu. 

V ČR je dominující krajinou složkou (krajinou matricí) lesozemědělská krajina, je 

tvořena polemi (zemědělskou půdou) a lesy. Rozsah lesní krajiny tvoří 34% našeho území. 

Historicky převládaly na našem území lesní ekosystémy, ale s rozvojem zemědělství 

v  19. století se jejich rozsah snižuje. V současnosti zaujímá zemědělská půda 54% území. 

7.1 Lesní krajina a její funkce 

Výměra lesních porostů dosahuje k 1.1. 2014 2.663.731 ha a od 90. let minulého 

století se postupně zvyšuje. Les tvoří nenahraditelnou součást životního prostředí 

s celospolečenským prostředím. Za lesní krajinu se označuje skupina stromů s existencí 

vnitřního prostředí, společenstvo mající určitou míru autoregulačních, samoudržovacích 

procesů. Dynamické společenstvo populací nejen botanických druhů dřevin, ale i křovitého 

a bylinného podrostu včetně druhů živočišných, druhů hub a lišejníků a mikroorganizmů. 

Les jako fytocenóza má své vnitřní prostředí představující zvláštní režim: světelný, 

tepelný, vlhkostní, aerodynamický a hydrodynamický. Vnitřní prostředí lesa nastává 

samozřejmě od určité velikosti lesa (nemá jej skupinka 20 lesních stromů uprostřed pole). Les 

představuje významný biotop. Významným ekologickým faktorem lesa je existence jeho 

vnitřního prostředí, ale také jeho kontinuita (tj. nepřetržitost v trvání lesa na daném 

místě). Kontinuita lesa má význam ve smyslu genetickém, populačním a v druhové diverzitě. 

Les je odrazem ekologických podmínek geografických, orografických a topických. 

Obr.5 Lesní krajina - Český les 

 
Zdroj: Atlas krajiny ČR 2009, foto: Jan Vondra 
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Socioekonomický pohled charakterizuje les jako marginální část krajiny, kde není 

možno pěstovat plodiny a chovat hospodářská zvířata, avšak mající hodnotu jako pozemek 

samotný, jako pozemek porostlý stromy o určité hodnotě. 

Les lze definovat jako společenstvo, porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové 

patro. Rozloha takového společenstva je větší než 1.000 m
2
 (tj. hlouček stromů o průměru 

cca 35 m). 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou dle Zákona o lesích č. 289/1995 Sb. 

„pozemky s lesními porosty a plochy na nichž byly lesní porosty odstraněny např. za účelem 

obnovy, zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné 

vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací. políčka pro zvěř 

(pokud nejsou součástí ZPF).“ 

Funkce lesa rozlišujeme na produkční a mimoprodukční. Antropocentrické pojetí 

vztahu člověk a les vychází z podstaty, že lesy slouží člověku výhradně podle jeho aktuální 

poptávky. Člověk o jejich účinnosti a hodnotě výhradně společensky rozhoduje. Hodnocení 

a oceňování lesů je dosud jen záležitostí lesního pozemku a dřevní produkce na něm (vyhl. 

č. 81/1996 Sb.). Les byl dříve chápán jen jako produkční plocha (energetické a konstrukční) 

dříví, ostatní funkce nebyly akcentovány, byly chápány jako samozřejmé. V současnosti 

(např. v Evropě) společnost preferuje mimoprodukční funkce. Lesní půdní fond je stále 

významnější v oblasti ochrany a tvorby ŽP (např. půdoochranná funkce), dále je třeba 

zdůraznit z mimoprodukčních funkcí lesa jejich zdravotně rekreační funkci zejména v okolí 

měst. Hodnotově je mimoprodukční funkce srovnatelná s funkcí produkční. 

Tabulka č.6: Funkce lesa vycházející z principu užitkovosti (Šefl, 2010). 

Základní funkce Hlavní funkce Dílčí funkce 

Hospodářská Produkční 
Dřevní 

Nedřevní (sběr hub, plodů) 

Ekologická 

Stabilizační (Reprodukční) 

Vodohospodářská 

Retenční (zadržování vody) 

Retardační (zpomalení) 

Akumulační (nahromadění) 

Kondenzační (kapalnění par) 

Infiltrační 

Detenční (držení) 

Desukční (snižování množ. vody 

v půdě pomocí transpirace) 

Vodoochranná 

Půdoochranná 

Protierozní 

Protideflační (proti odnosu p. částic) 

Protisesuvná 

Protilavinová 

Břehoochranná 
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Tabulka č.6 POKRAČOVÁNÍ: Funkce lesa vycházející z principu užitkovosti (Šefl, 2010). 

Základní funkce Hlavní funkce Dílčí funkce 

Ekologická 
Klimaticko-

vzduchoochranná 

Akumulační 

Filtrační 

Antiradiační 

Izolační 

Aerotechnická 

Sociální 

Rekreační 
Rekreační 

(myslivecká, turistická) 

Zdravotní Léčebná 

Kulturně-naučná 

Krajinotvorná 

Estetická 

Meditační 

Spirituální 

Přírodoochranná 

Vědecká 

Výchovná 

Ostatní sociální Obranná 

 

 

Kategorie lesů dle funkčního zaměření podle zakotvení v legislativě 

Kategorizace je základní rozdělení lesů z hlediska jejich poslání a funkcí. Zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích vymezuje tyto kategorie lesa: 

 

Lesy zvláštního určení 

Do této kategorie zákon řadí lesy, u kterých je veřejný zájem na plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa nadřazen funkcím produkčním. Jsou jimi lesy, které nejsou 

lesy ochranné a nacházejí se: 

 v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 

 v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, 

 na území NP a NPR. 

 

Dále sem patří lesy: 

 lázeňské, 

 příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, 

 sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, 

 se zvýšenou funkcí půdoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, 

 potřebné pro zachování biologické různorodosti, 

 v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích, 

 v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
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Lesy ochranné 

Do této kategorie patří: 

 lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké 

svahy, nestabilizované náplavy a písky, strže, rašeliniště, odvaly a výsypky 

apod.), 

 vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy 

a lesy na exponovaných hřebenech, 

 lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 

Lesy hospodářské 

Do této skupiny jsou řazeny lesy jejichž hlavní funkcí je produkce dřevní hmoty jako 

zdroje energie, suroviny pro stavebnictví, na výrobky ze dřeva, případně i v chemickém 

průmyslu. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných 

nebo zvláštního určení. 

 

7.2 Zemědělská krajina 

Existence člověka je v celém jeho historickém vývoji spjata s využíváním přírody. Asi 

před 12 tis. lety se člověk postupně vyděluje z přírodních ekosystémů, postupně je přeměňuje 

na zemědělskou půdu, kterou začíná využívat a postupně obdělávat. Do střední Evropy se šíří 

obdělávání půdy asi v 5. tisíciletí před n.l. Postupně z primitivních ekosystémů, přes 

primitivní zemědělské soustavy (např. stepní a ždárové), úhorové soustavy se vyvíjí 

zemědělský ekosystém – agroekosystém, pro který je charakteristické tzv. stadium nezralosti 

spojené s odběrem úrody a biomasy (ekosystém je převážně ve stadiu nezralosti, růstu). 

Agroekosystémy nemohou fungovat bez vstupů materiálových a energetických. Ty jsou 

představovány lidskou, později zvířecí prací a vstupem živin ve formě hnojení. 

Vznik zemědělské krajiny historicky souvisí se vznikem a rozšiřováním 

agroekosystémů (na úkor přirozených krajin). Nejrozšířenější zemědělská území se vyskytují 

v Evropě a Severní Ameriky. Krajinnou matrici tvoří AGES z 60-70% a krajinnou mozaiku 

doplňují lesní enklávy, mokřady, lesostepní společenstva (polopřírodní společenstva). Matrice 

je nejrozsáhlejší krajinná složka, nejvíce spojitá, určuje dynamiku vývoje krajin. Celková 

struktura zemědělské krajiny je dána počtem a vlastnostmi složek, konfigurací (umístěním 

v prostoru, vzájemnou provázaností). Pro lesní krajinu jsou typické lesní porosty, pro 

zemědělskou orná půda a pro urbánní krajinu jsou charakteristická sídla. Pro hodnocení 

krajiny jsou významné charakteristiky krajinných složek, četnost typů a jejich charakteristika 

(velikost, tvar, prostorová konfigurace). Celková struktura je potom popsána počtem 

a vlastnostmi složek a jejich konfigurací (umístěním v prostoru). Pokud jsou krajinné složky 

rozmístěny rovnoměrně, jedná se o mikroheterogenní krajinu (př. zemědělská krajina). 

Naopak rozdílné rozmístění krajinných prvků bývá v krajině makroheterogenní a příkladem 

může být vesnice v krajině. 

Strukturu krajiny vymezuje geomorfologie spolu s klimatem (určují vegetační kryt, 

vlastnosti půd) a v neposlední řadě závisí na narušení krajiny (disturbance) neboli změny 

v utváření. Tyto změny mají původ přirozený (polomy, záplavy, požáry, škůdci) nebo 
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antropogenní (kácení lesa, orba). Struktura krajiny je ovlivněná zemědělskou činností. 

Zemědělská krajina má dle intenzity využívání dva charaktery. Jemně zrnitá krajinná matrice 

s rozptýlenými ploškami polí a pastvin, nepravidelných tvarů charakterizuje původní typ 

krajiny a zemědělstvím je málo využívaná. Při intenzivním využívání zemědělské krajiny je 

krajinná matrice tvořena velkými plochami polí s ploškami přírodní vegetace nebo tradičním 

zemědělstvím (převažují farmářské systémy industriálního typu). 

 

7.3 Charakteristika a funkce zemědělské krajiny 

Jako velmi typický jev se u zemědělské půdy objevuje geometrizace, kterou je myšleno 

narovnání linií. Pole, jako plošné útvary, vznikla obděláváním. Podél nich se v rovinách 

vyskytují cesty, větrolamy, závodňovací kanály. Liniově lemovaný členitý terén opisuje 

hydrografickou síť. 

Pole má především produkční funkci. Přijímá tedy energomateriálové vklady, které 

tvoří výstup s úrodou (ale i eroze, vyplavování živin). Druhová diverzita je velmi nízká. 

Převládají hospodářsky významné organizmy a jejich škůdci. Mezi poli jsou ale i biotopy bez 

primární produkční funkce, ale ekologicky významné (živé ploty, meze, břehové porosty, 

mokřady, atd.). Zmíněná rozptýlená zeleň v zemědělské krajině má jednak obecně 

ekologickou funkci (produkce organické hmoty, fixace CO2, produkce O2), má však dále 

funkci ochrannou, půdoochrannou, refugiální (úkryty fauny i flory), má vliv na mikroklima 

a také zastává funkci estetickou uplatňovanou při hodnocení krajinného rázu. 

Členění krajiny 

Na krajinu mělo zásadní vliv zavádění zemědělských ekosystémů, což je spojeno 

s materiálovými energetickými vklady (živiny), energetikou, rozvojem výrobních nástrojů 

a vývojem společnosti. 

 Přírodní krajina 

o bez lidských vlivů, málo plošek, čistá produkce minimální. 

 Obhospodařovaná krajina 

o kočovné polaření, pastevectví, těžba dřeva, úbytek původních druhů. 

 Obdělávaná krajina 

o převládají AGES, vesnice, růst sklízené biomasy, vstupy. 

 Příměstská krajina 

o přechod mezi městem a volnou krajinou, směsice sídel, obchodních center 

a přirozené vegetace. 

 Městská krajina 

o parky, zeleň v zástavbě. 

(Obdobně člení krajinu Forman a Goudron, 1993) 
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Typy zemědělské krajiny z hlediska jejího narušení 

Vyvážená (kultivovaná) zemědělská krajina 

Využití půdního fondu je takové, že umožňuje trvale udržitelné zajištění optimální 

produkce při respektování zákonitostí koloběhu živin. Kromě pěstování zemědělských plodin 

se na ní podílí i chov hospodářských zvířat. Čím větší je podíl ekologické infrastruktury v 

krajině, tím lepší jsou podmínky pro fungování autoregulačních procesů v agroekosystémech. 

Obr.6 Zemědělská krajina Hostěrádky – Rešov a okolí 

 

Zdroj: Atlas krajiny ČR 2009, foto: Jan Vondra 

 

Narušená (degradovaná) zemědělská krajina 

Obvykle je charakterizována poškozováním nebo vyčerpáváním přírodních zdrojů. 

Narušení bývají způsobena zamokřením, vlivem sucha, vodní a větrnou erozí, okyselením 

nebo zasolením půdy apod. Podíl na degradaci mají již v minulosti používané nesprávné 

způsoby obhospodařování půdy, nevhodná technika a nesprávná agrotechnika. Narušení 

ekologické rovnováhy je rozsáhlé, obnovení je však možné. Děje se tak převážně 

biologickými opatřeními - autoregulační mechanizmy. 

Devastovaná zemědělská krajina 

Má extrémně narušenou ekologickou rovnováhou v důsledku zásadní změny prvků 

původní krajinné struktury. Vždy se uplatňuje intenzivní rozsáhlý antropický vliv – snížení 

biologické rozmanitosti a ekologické stability krajin. Určitá částečná obnova je možná 

použitím melioračních opatřená, ale návrat k původní krajině je téměř nemožný. 
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Typy zemědělské krajiny z hlediska intenzity jejího využívání 

Extenzivní hospodaření 

V období do 1. poloviny 20. století byla krajina málo intenzivně využívaná, s nízkými 

energetickými vstupy. Krajina se vyznačovala jemně zrnitou matricí a rozptýlenými malými 

plochami polí, luk a pastvin. Pozemky bývaly odděleny mezemi, remízky, skupinami křovin, 

agrárními valy, které měly velký ekologický význam. Díky relativně malým zásahům se mezi 

člověkem a jeho prostředím vytvořila určitá dynamická rovnováha. Na obhospodařovaných 

plochách bylo nízké riziko eroze, vody a půdy nebyly znečišťovány průmyslovými hnojivy 

ani pesticidy. 

Intenzivní hospodaření v krajině 

V druhé polovině 20. stol. se v Evropě ustupuje od tradičního hospodaření v krajině 

a nastupují zemědělské systémy industriálního typu. Krajinnou matrici tvoří velké lány polí, 

mezi nimi jsou pouze roztroušeny malé plošky se zbytky přírodní vegetace, což se podepisuje 

na nižší ekologické stabilitě. Charakteristické pro intenzivní zemědělství jsou vysoké 

energetické vstupy (včetně hnojení, biocidů, těžké mechanizace apod.). 

 

Funkce zemědělské krajiny (cit Noskovič 2003) 

 Autoregulační 

 regulace významných ekologických procesů 

 činnosti systémů nevyhnutelných pro udržení života – klima (rozložení teplot 

a srážek), zadržování vody, doplňování zásob podzemní vody, regulace odtoku 

vody ze svahu, protipovodňová ochrana, tvorba půdy, uchovávání a recyklace 

živin, udržování biotopů pro rozmnožování, šíření a migraci druhů. 

 udržuje ekologickou rovnováhu 

 díky této funkci krajina odolává rušivým vlivům a nedochází v ní k extrémním 

výkyvům a změně složení jejich komponentů. 

 Prostorová 

Zemědělská krajina je prostorem pro různé aktivity člověka. Poskytuje prostor pro 

produkci ekologicky nezávadných potravin, vytvoření vhodného rámce pro rekreační aktivity 

(turistika, houbařství, rybolov, plavání, sport). Pobyt na venkově v méně znečištěném 

prostředí spojený s regenerací sil má ve vyspělých evropských státech stoupající trend. 

Poznání náročnosti získávání zemědělských produktů vede k úctě k půdě, práci a člověku. 

 Sociální 

Zahrnuje celkové řešení rozložení osídlení. Vytvoření vhodných životních podmínek 

zahrnuje plánování v oblasti infrastruktury, ekonomické ohodnocení, atd. Úroveň 

infrastruktury a kultury je jedním z hlavních ukazatelů vyspělosti krajiny (př. Dánsko). 

 Informační a estetická 

Uplatňuje se především v rámci zachování krajinného rázu (meandrující vodní toky, 

polní cesty, meze, větrolamy, remízky, solitérní stromy, tradiční stavby jako vodní mlýny 

a seníky a další). 
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 Psychohygienická 

Ovlivňuje člověka, očištění a uklidnění mysli, atd.  

 

Typy ZVO v ČR 

V zemědělské praxi ČR jsou pro hodnocení území na podkladě rajonizace využívány 

výrobní oblasti. Byly vymezeny v 60. letech minulého století. Byly vyhlášeny úřední 

vyhláškou MZe v roce 1959 a ve statistických ročenkách je toto třídění uváděno a využíváno 

až dosud. V r. 1995 bylo navrženo další hodnocení - Soustava zemědělských výrobních 

oblastí, která nově zahrnuje 5 VO a 21 podoblastí, které lze využívat pro konkrétní 

zemědělské podniky v rámci osevních postupů. 

Původní oblasti jsou následující:      % zastoupení na zem. půdním fondu (2006) 

1. Kukuřičná K1, K2, K3                                     4,9 

2. Řepařská Ř1, Ř2, Ř3                                      34,3 

3. Bramborářská B1, B2, B3                              52,5 

4. Horská H1, H2                                                 8,3 

 

Obr.7 Zemědělské výrobní oblasti 
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Registr půdy LPIS 

Novela zákona o zemědělství, provedená zákonem č. 291/2009 Sb., přinesla 

s účinností od 1. 10. 2009 významné změny v právní úpravě týkající se evidence využití půdy 

podle uživatelských vztahů. Tato evidence neslouží podle nové právní úpravy pouze 

k identifikaci zemědělských pozemků. Novela zavádí podle požadavků daných předpisy ES 

novou evidenci krajinných prvků a evidenci hospodářství podle objektů (dále jen „evidence 

objektů“) určených k chovu evidovaných zvířat s výjimkou včel. Novela dále rozšiřuje výčet 

druhů zemědělských kultur na základě požadavků předpisů ES a zavádí možnost obnovy 

travního porostu. 

Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který 

představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy a podle nové právní 

úpravy také souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů 

a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod. 

Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje 

souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní 

mimoprodukční funkci zemědělství. Evidence krajinných prvků slouží především k zajištění 

kontrolovatelnosti plnění podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu. 



 

68 
 

8 ZEMĚDĚLSTVÍ 

O zemědělských systémech můžeme hovořit od dob trvalého osídlení a pravidelného 

využívání a obdělávání půdy. Zemědělské systémy se vytvářely tak, jak to vyžadovaly 

potřeby dané společenské formace, to platí i v současnosti. Od počátků primitivního 

zemědělství až do současnosti se jednalo o celou řadu forem získávání potravy, systémy 

produkce, z nichž některé jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 lov a sběr potravy 

 primitivní zemědělské systémy 

 úhorové systémy 

 farmářské systémy 

 zemědělské systémy 

 pěstování zemědělských plodin 

 chov hospodářských zvířat 

 intenzivní konvenční systémy 

 extenzivní systémy hospodaření 

 integrovaná produkce 

 

Farmářské systémy byly a jsou realizovány pouze na úrovni farmy a lze je členit na: 

 samozásobitelské 

 komerční 

 

Samozásobitelské farmářské systémy ve světě: 

Ve světě jsou samozásobitelské farmářské systémy rozšířeny až na 50% produkčních 

ploch, lze je charakterizovat vysokou energetickou efektivitou, jedná se převážně 

nemechanizované systémy hospodaření, které jsou funkční bez větších antropogenních 

energetických dodatků. BARTÁK a kol. (1996) uvádí následující typy: 

- pastoralizmus - živočišné produkty (mléko, maso, krev, kůže) produkované na 

pastvinách, závisí na něm výživou asi 100 mil lidí v aridních a semiaridních 

oblastech v Asii, Africe. 

- kočovné pastevectví - v závislosti na nízké a vysoce sezonní produkci travních 

biomů, kolísavá produkce pastvin, migrování 5-6 rodin, 25-60 ovcí či koz, nebo 

10-25 velbloudů (často vede k desertifikaci – tj. proces, kdy se rozšiřují aridní 

oblasti na úkor oblastí semiaridních). 

- kočovné polaření - je periodický posun na novou půdu při poklesu úrodnosti, 

obnova úrodnosti je prováděna sukcesním společenstvem - úhorem, který je 

dlouhodobého charakteru. 

- permanentní nemechanizované systémy - jsou charakteristické pro tropické oblasti, 

jsou závislé na srážkách, prováděno mono- i polykulturní přihnojování. 
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8.1 Přehled hlavních systémů produkce 

V současném zemědělství ve vyspělých zemích se setkáváme převážně s následujícími 

formami hospodaření: 

 systémy pěstování plodin – založeny na relativně samostatném pěstování 

zemědělských plodin, obiloviny se pěstují na více než 50% světové plochy orné půdy. 

Počet specializovaných podniků zabývajících se pouze rostlinnou produkcí koncem 

20. století významně stoupl. Plodiny se liší výnosovým potenciálem, obsahem hrubého 

proteinu, energetickým výstupem, významem. 

 systémy chovu hospodářských zvířat – v celosvětovém příjmu je význam živočišné 

výroby z hlediska výživy člověka pouze v podílu 10%, ve vyspělých zemích je tento 

podíl vyšší, dosahuje 35%, naopak v chudých zemích činí podíl živočišných produktů 

ve výživě méně než 5%. Efektivita produkce živočišných produktů se obecně hodnotí 

většinou využitím krmiva na jednotku produktu, nebo se uvádí energetický výnos 

z 1ha rok (např. hovězí maso 3 GJ, drůbeží 8 GJ, vepřové nad 10 GJ).  

Obecně jsou specializované samostatné podniky živočišné produkce (specializovaný 

výkrm prasat, výkrm drůbeže, specializovaný výkrm skotu, specializovaný chov 

nosnic - produkce vajec, chov jelenovitých apod.).  

U jednotlivých druhů hospodářských zvířat a jejich kategorií zvířat jsou různé formy 

chovu, typy výživy a ustájení. Obecně je nutno v chovech dodržovat podmínky pro 

welfare zvířat. 

 smíšené farmářské systémy – v současném agroekosystému vyspělých zemí tyto 

systémy převažují, dochází k integraci chovu hospodářských zvířat a pěstování 

zemědělských plodin. Jsou efektivnější z hlediska využití půdy, redukce rizika, 

i využití pracovní síly. Často jsou uváděny jako systémy konvenční. 

 

Systémy hospodaření s ohledem na energetické vklady: 

Ve 20. století převládaly ve vyspělých zemích zemědělské systémy hospodaření, 

systémy, které využívají energomateriálových dodatků. 

 

Podle jejich výše jsou systémy zemědělské produkce zpravidla děleny na: 

 intenzivní - vysoká úroveň vstupů 

 - tržně orientovaný směr jehož cílem je dosažení maximálního zisku 

z produkce 

- rozpor mezi ziskem a přírodním prostředím 

  (vazba na intenzivní konvenční systémy) 

 extenzivní - nízké vnější vstupy 

- směr orientovaný na rozvoj ekosystémů, fungujících agroekosystémů 

  (vazba na alternativní, ekologické formy hospodaření) 

 integrovaná produkce – jedná se o střední směr mezi uvedenými systémy, 

charakterizovaný pragmatickým kompromisem mezi intenzivním 

systémem (konvenčním) a ekologickým zemědělstvím. 
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Charakteristika systémů: 

 Intenzivní systémy: mohutné vnější dodatkové vstupy energie, intenzifikace je 

dosahována: 

- redukcí počtu druhů a kultivarů, 

- zvyšováním počtu produkčních organizmů v čase a prostoru, 

- snižováním nevyužitých ploch, 

- intenzivním managementem, 

- mechanizací, 

- je závislý na: dodávkách strojů, paliv, agrochemikálií, osiv, a na odběru své 

produkce. 

 

negativní průvodní jevy: 

- potlačení přirozené vegetace, 

- oddělení pozemků ostrými ekotony, 

- narušování půdního prostředí, 

- u jednoletých plodin udržování na nejnižším možném sukcesním stadiu. 

 

Systém je neschopný autoregulace a reprodukce, což je nahrazováno vnějšími 

energomateriálovými vstupy a informačními toky. Jsou-li toky přerušeny 

agroekosystém kolabuje a sukcesí se mění. 

Pěstování kultivarů ekonomicky a agrotechnicky výhodných za cenu intenzivního upravování 

prostředí (např. příprava půdy, optimalizace výživového stavu, závlahy). Např. 

zavlažování: dle FAO je 40% potravin produkováno z 16% ploch na 

zavlažovaných pozemcích (krom produkce přináší i negativní jevy - zasolování, 

zanášení rezervoárů, změny hydrologických cyklů). 

Intenzivní formy hospodaření jsou řazeny i jako tzv. konvenční zemědělské systémy. Tento 

typ hospodaření je vyučován na zemědělských školách v posledních 60 letech. 

 

 Extenzivní systémy: snižování vnějších vstupů, zvyšování diverzity agroekosystémů 

a zvyšování efektivity využití zdrojů jsou perspektivou pro zemědělství ve 3. tisíciletí. 

Jedná se o udržitelnou formu hospodaření v krajině. Tento systém lze charakterizovat: 

- informovanější management - bere v úvahu ekologické interakce a procesy, 

- nižšími výnosy, ale za nižších nákladů, 

- nižším záporným vlivem na ekosystémy i agroekosystém, 

- nižšími energetickými toky na jednotku plochy, 

- zvýšením kvality produktů, 

- zachováním zdrojů agroekosystémů. 

 

 Integrované zemědělství je zaměřeno na více cílů, které zahrnují: 

- snížení produkce snížením nákladů a zlepšením kvality produktů, 

- nahrazení drahých a potenciálně škodlivých vstupů (hnojiva, pesticidy, 

antibiotika apod.) technologiemi s omezeným použitím chemikálií, prací 

a znalostmi,  
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- podporu a ochranu biocenóz na polích a jejich okolí s cílem stabilizace 

agroekosystému, což je považováno za základní preventivní opatření proti šíření 

plevelů, chorob a škůdců, 

- snížení nepříznivých dopadů na životní prostředí, tj. větší jistoty pro zdraví lidí, 

přírodu a krajinu.  

 

8.2 Zemědělství a životní prostředí 

Vliv agrochemikálií na půdu, zemědělskou výrobu a kvalitu životního prostředí 

Cílem intenzivního zemědělství je dosáhnout vysoké produkce zemědělských plodin. 

Rozpor mezi zabezpečováním zdravého životního prostředí a růstem produkce se musí vyřešit 

strategií optimálního stavu mezi kvantitou úrody a kvalitou životního prostředí, příp. 

rovnovážným plánováním krajiny podle strategie víceúčelového využívání krajiny. 

Z hlediska ochrany životního prostředí se stává vážným nebezpečím chemizace 

v zemědělství, která se zaměřuje, kromě racionálního využívání prostředí, také na ochranu 

a zabezpečení maximální zemědělské produkce. Požadavky na produkci zemědělských 

ekosystémů se zvyšují z důvodu neustálého růstu počtu obyvatelstva a požadavků na 

zabezpečení výživy.  

Při využívání agrochemikálií v rostlinné výrobě se však vyskytuje celá řada 

negativních dopadů na kvalitu rostlinných a živočišných produktů, ale i na přírodní a životní 

prostředí. 

Chování konkrétní chemické látky (průmyslová hnojiva, pesticidy) v různých 

agroekologických podmínkách je odlišné a právě tato odlišnost je rozhodující pro splnění cíle 

aplikace a působení v přírodním a životním prostředí. 

Zemědělská výroba je biologický proces, kde protagonisty jsou rostlinné a živočišné 

organizmy a jejich životní prostředí - půda, která je živým útvarem, citlivě reagujícím na 

promyšlený, ale i neuvážený zásah. Proto je potřeba odborně a komplexně posuzovat zásahy 

do živého organizmu, poznat hranice homeostatické schopnosti jednotlivých složek 

ekosystému, poznat složení a vlastnosti agrochemikálií, pečlivě sledovat nejvhodnější fázi 

jejich aplikace apod. 

 

 

Ekologické aspekty používání průmyslových hnojiv 

Efektivnost rostlinné výroby do značné míry ovlivňuje racionální výživa rostlin. 

Nutno plně respektovat ekologické aspekty, které mohou být nesprávnou výživou 

umocňovány zvlášť tehdy, když dochází k disproporci mezi zásobou živin v půdě a jejich 

využitím rostlinami. 

V minulosti používala zemědělská praxe vysoké dávky průmyslových hnojiv, která 

v mnohých případech zhoršovala kvalitu životního prostředí. V poslední době se však 

v důsledku zvyšování cen průmyslových hnojiv jejich dávky v čistých živinách výrazně 

snížily, častokrát až pod hranici únosnosti. 
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Hnojení průmyslovými hnojivy musíme vždy pokládat za vnější zásah do přirozeného 

půdního prostředí, může docházet k nadměrnému příjmu některých živin (zejména dusíku ve 

formě dusičnanů), k jejich vyplavování nebo povrchovému splachu. 

Je známo, že z aplikovaných hnojiv rostliny nepřijímají celé množství živin dodaných 

do půdy, alespoň ne v prvním roce. Nevyužité živiny se mohou splachem dostávat do 

povrchových vod, resp. průsakem do podzemní vody.  

Pronikání agrochemikálií půdou do podzemní vody probíhá v půdě s průsakovým 

nebo periodicky průsakovým typem vodního režimu. V našich přírodních podmínkách 

pozorujeme nejintenzivnější pohyb vody půdou na jaře a na podzim. Nebezpečí kontaminace 

podzemních vod průmyslovými hnojivy souvisí také s vlastnostmi hnojiv a technologií 

aplikace. Nebezpečnější jsou rychle působící průmyslová hnojiva s velmi dobrou 

rozpustností, dále hnojiva s dlouhodobým účinkem (superfosfáty, močovina). Větší dávka 

hnojiv rychleji podléhá transportu než menší dávka při děleném přihnojování rostlin. Zásady 

a doporučení, které je třeba dodržovat z hlediska trvale udržitelného hospodaření s půdou 

a z hlediska ochrany složek životního prostředí uvádí Kodex správné zemědělské praxe - 

Zásady správného používání hnojiv. Je určen těm kdo řídí a organizuje pěstování plodin, kteří 

přímo nebo nepřímo ovlivňují proces hnojení půdy. 

Vstupy dusíku do půdy jsou podmínkou produkce, realizace produkčních funkcí půd a 

současně i rozhodujícím úsekem koloběhu dusíku v přírodě. Pozitivní funkce vstupů dusíku 

do půdy jsou však žádoucí i pro přeměny a pohybu dusíku v přírodě. 

Zvyšování celkového obsahu dusíku v půdě v důsledku nadbytku hnojiv není 

výhodou, ale vážným problémem. Přímé negativní vlivy zvýšených vstupů dusíku do půdy se 

projevují zejména okyselováním půd, narušením vzájemné proporcionality hlavních živin 

v půdě, změnami v obsahu a kvalitě půdní organické hmoty, zhoršováním struktury 

půdy a sumárně fyzikální, chemickou a biologickou degradací půd. 

Tvorba a hromadění dusičnanů je reálnou skutečností prakticky ve všech půdně-

ekologických stanovištích a používáním dusíkatých hnojiv může uvedené procesy více nebo 

méně zesilovat. Nebezpečí vysoké akumulace dusičnanů se vztahuje především pro kvalitně 

a intenzivně hnojené půdy. 

Omezení vysoké kumulace dusičnanů v půdě lze dosáhnout i vyvoláním zvýšené 

intenzity imobilizačních procesů v půdě. Dosáhnout to lze zaoráváním organické hmoty se 

širokým poměrem C:N (sláma obilnin), kdy mikroorganizmy, rozkládající takovouto 

organickou hmotu, odčerpávají volný anorganický dusík z půdního prostředí a zabudovávají 

ho do vlastní biomasy. Navíc touto operací dochází také ke zvýšení biologické fixace 

atmosférického dusíku půdními mikroorganizmy z důvodu jeho odčerpávání z půdního 

prostředí imobilizujícími mikroorganizmy. 

Půda se zbavuje nadbytečného dusíku tím, že ho transformuje na dusičnany, čímž 

vytváří předpoklady jak pro jejich vyplavování, tak i pro uplatnění denitrifikačních 

mechanizmů, kterými se dusík redukuje na plynné formy (N2O, NO a NO2), unikající z půdy 

do atmosféry. 
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Pro omezení vyplavování dusičnanového dusíku průmyslových hnojiv z půdy do 

podzemních vod, zejména na lehčích půdách se musí dodržovat tato hlavní opatření: 

 nepoužívat ledkové formy dusíku v době vegetačního klidu, 

 větší dávky rozdělit a aplikovat víckrát v průběhu vegetace v souladu 

s potřebami rostlin, 

 používat hnojiva s pomalu působícími formami dusíku, 

 zařazením meziplodin prodloužit dobu čerpání dusíku z půdy, 

 případné nevyužité zásoby dusičnanového hnojiva imobilizovat hnojením 

slámou. 

 

Kromě vyplavování do podzemních zdrojů pitné vody se minerální dusík může dostat 

také do vodních nádrží, řek, jezer, moří a oceánů a může je eutrofizovat. S obavami se 

hodnotí i návrat hnojivového dusíku do atmosféry. Problémem je totiž skutečnost, že dusík se 

vrací do atmosféry ve škodlivých, a tedy nežádoucích formách. Jde především o plynné oxidy 

dusíku N2O, NO a NO2 , které se sice v atmosféře běžně nacházejí, avšak jen v nízkých 

koncentracích. Nejškodlivější jsou NO a NO2 , ale v podstatě i N2O, protože je jejich 

prekurzorem. 

Nepříznivě se mohou projevit několika způsoby: 

 Mohou reagovat se srážkovou vodou na kyselinu dusitou, resp. dusičnou a okyselovat tak 

atmosférické srážky. I když se zatím dusíku nepřipisuje rozhodující úloha při acidifikaci 

srážek, přece jen není jeho vliv zanedbatelný a zejména v budoucnosti se počítá s jeho 

výraznějším podílem. 

 Zvýšení koncentrace oxidů dusíku v atmosféře může mít nepříznivé důsledky i na zdraví 

lidské populace. Zvýšení koncentrace NO2  ve vzduchu indikuje zvýšený výskyt 

respiračních chorob a zhoršení funkce plic zejména u dětí. Navíc NO a NO2  mohou za 

katalytické činnosti UV záření reagovat se vzdušnými uhlovodíky a vytvářet 

peroxyacetylnitráty (PAN) s dokázanou karcinogenitou. 

 Zvýšené koncentrace NO v atmosféře mohou vyvolávat také vážné ekologické problémy. 

Je známo, že NO je schopný reagovat s ozónem a rozrušovat tak ozónovou vrstvu 

atmosféry, která chrání naši planetu před nadměrným ultrafialovým zářením. 

 

 

Pesticidy a jejich rizika v životním prostředí 

Pesticidy slouží lidstvu ke zvyšování produkce rostlinné biomasy tím, že pomáhají 

ochraňovat produkovanou biomasu potlačováním nejrozmanitějších organizmů, které 

považujeme za škůdce nebo konkurenty zemědělských rostlin. Pokud posuzujeme pesticidy 

z tohoto hlediska, potom je můžeme považovat za pokrok pro rozvoj lidstva a jeho prostředek 

výživy. Zároveň si však třeba uvědomit, že jsou to převážně prudké jedy, schopné při 

nesprávném a nadměrném používání vyvolat změny v biologické rovnováze v přírodních 

a kulturních biocenózách, přičemž následky těchto změn si ještě neumíme dostatečně 

uvědomit a posoudit. 

Pesticidy jsou v prostředí po jejich aplikaci vystavené přeměnám původní molekulové 

struktury působením fyzikálních a chemických vlivů (sluneční záření, teplo, ovzduší, voda, 
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půda), dále i metabolizmu v biologických systémech rostlin, mikroorganizmů, živočichů, atd. 

Uvedené podmínky mohou více či méně ovlivňovat stálost, tzv. perzistenci pesticidů. 

Perzistentní pesticidy mohou ovlivňovat životní prostředí několik let, přičemž mohou 

zvyšovat akumulaci v biomase živých organizmů. Nutno zvýraznit, že i stejné pesticidy 

v rozličných prostředích mají výrazné rozdíly v perzistenci, míra odbourávání záleží na 

několika fyzikálních, chemických a biologických činitelích. 

Problematiku perzistence pesticidů je potřeba hodnotit z několika aspektů. Jejich 

pozitivní stránkou je schopnost zachovat si na určité období biologickou účinnost, čímž se 

snížil počet ošetření, aplikované dávky, ale zvýší se i ekonomická efektivnost chemické 

ochrany. Negativní stránkou perzistence je vytváření podmínek pro možnost transferu reziduí 

do pěstovaných plodin, a tím i do potravního řetězce. Další negativní stránkou perzistence je 

to, že rezidua aplikovaných pesticidů mohou v dalším vegetačním období poškodit následující 

plodiny. 

V souvislosti s aplikací pesticidů mezi nejzávažnější problémy patří rizika jejich 

reziduí v půdě, vodě, v ovzduší, v živých organizmech, potravinách a ve všech složkách 

životního prostředí vůbec. Podle společné definice FAO a WHO je reziduum každá látka 

nebo směs přítomná v různých substrátech (půda, voda, rostlina, krmivo, potravina) 

jako následek pesticidů. 

Účinek pesticidů na člověka se může projevit různě, a to přímo vznikem akutních 

i chronických otrav a postižením různých tkání, orgánů a životních funkcí. Může se však 

projevit také nepřímo snížením odolnosti organizmu, vznikem přecitlivělosti proti některým 

látkám a nelze vyloučit, zejména při dlouhodobé a opakované expozici, i genetické 

a karcinogenní účinky. 

 

 

Živočišná výroba a životní prostředí 

Velkovýrobní formy zemědělské výroby byly charakteristické koncentrací 

a specializací živočišné výroby, které přinesly ve vztahu k životnímu prostředí pozitivní, ale 

i negativní důsledky. Na jedné straně koncentrací živočišné výroby se odstranilo mnoho 

hygienických nedostatků pracovního prostředí, na druhé straně vysoká koncentrace zvířat na 

malé ploše vyvolává ve vztahu k životnímu prostředí problémy, které v minulosti při malých 

koncentracích nebylo potřebné řešit. Vznikají rizika, která často umocňuje lidský faktor 

porušováním technologie projektované provozem, rozličnými poruchami zařazení, 

nedodržováním plánovaného oběhu látek zejména na úseku stáj - hnojiště - pole. 

Vysoké koncentrace hospodářských zvířat přinášely s využíváním  kejdy v okruhu 

velkokapacitní stáje.  

Močůvka vzniká v klasických stájích s podestýlkou. Žumpy, ve kterých se zachytává, 

musejí být dobře izolované proti průsaku do půdy. Produkce močůvky se pohybuje v průměru 

na úrovni 10 - 15 kg na 1 dobytčí jednotku (DJ) za den, V zemědělství se využívá močůvka 

jako velmi hodnotné dusíkato-draselné organické tekuté hnojivo. Kejda je směs výkalů, moči 

a technologické vody. Vzniká především ve velkokapacitních objektech bez podestýlky. 

V kejdě jsou živiny v lehko přístupné formě pro rostliny příznivě působí na tvorbu biomasy 

pěstovaných plodin a na půdní úrodnost. 
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Z hlediska ochrany životního prostředí se hnojí kejdou před setbou, při zaorávce slámy 

na strništi, před podmítkou, po kosení trav. 

Každá živočišná výroba, zejména chov hospodářského dobytka, má vzájemné spojení 

s rostlinnou výrobou a závisí na produkci objemových a jádrových krmiv. Živočišná výroba 

zase produkuje stájová hnojiva, která jsou nepostradatelná pro půdní úrodnost a celou 

rostlinnou výrobu.  

Nesprávné umísťování velkokapacitních provozů do krajiny může ohrozit nejen 

kvalitu podzemních a povrchových vod, ale z přehnojování kejdou i devastaci půdního fondu. 

 

8.3 Dopady klimatické změny na zemědělství 

Podnebí ČR je významně ovlivněno cirkulačními a geografickými poměry. Převážně 

zde převládá vzduch mírného pásma, dále má vliv vzduchová hmota tropická, v krátkých 

časových úsecích také vzduchová hmota arktická (v zimním období). Na naše podnebí působí 

vlivy Atlantského oceánu, ale také v menší míře euroasijský kontinent.  

Kontinentalita našeho území od západu k východu vzrůstá přibližně o 10%. 

V Čechách se vyskytuje mírnější zima a chladnější léto, sluneční svit je nižší a srážky jsou 

stejnoměrněji rozdělené než na Moravě a ve Slezsku, kde jsou větší teplotní amplitudy. To 

dokládá zmírňující vliv mořského klimatu hlavně v zimním období. Naopak v letním období 

vyšší teploty vzduchu dokládají částečný kontinentální vliv. 

Významný vliv na podnebí mají naše hory, které vytvářejí tzv. klimatické přehrady, 

když části zabraňují vpádům studeného vzduchu od severu a vzhledem k západnímu proudění 

vyvolávají dešťový stín. Na klimatickou rozmanitost více působí výškové poměry a členitost 

terénu než zeměpisná poloha. Obecně můžeme uvést, že naše podnebí závisí hlavně na 

cyklonální činnosti a podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé.  

Teplotní poměry tvoří teplota půdy, vzduchu a vody. Teplota půdy je závislá kromě 

podmínek počasí také na svých fyzikálních vlastnostech, své vlhkosti a porostu. Maximální 

teploty povrchu mohou u písčitých půd dosáhnout až 50°C, na půdách s travním porostem 

nepřekračují maxima 40°C. Minimální teploty povrchu půdy neklesají pod - 14,1°C.  

Dle výsledků měření ČHMÚ je v průměru nejchladnějším měsícem roku leden. 

Nejteplejším měsícem může být některý z letních měsíců, ale v průměru je to červenec. 

Ukazuje se, že proměnlivost výskytu letního maxima průměrné měsíční teploty je menší 

a časově omezenější než minima, kdy výskyt může být zaznamenán v průběhu až pěti měsíců 

(listopad až březen). 

Srážky na našem území se vyznačují velkou časovou i místní proměnlivostí s velkou 

závislostí na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění. 

Nejvíce srážek vykazuje Bílý Potok v Jizerských horách ve výšce kolem 900 m n. m. 

s průměrem 1.705 mm srážek. Na Moravě připadá minimální roční průměr srážek na oblast 

jižně od Znojma (Drnholec 495 mm), maximální roční průměr patří Lysé hoře s 1.532 mm 

(Moravskoslezské Beskydy).  

V průměru se na našem území pohybují roční srážky v rozpětí od 410 mm do  

1.705 mm. Nejvyšší průměrné úhrny srážek jsou v létě (kolem 40%), dále na jaře (25%), poté 

na podzim (20%) a v zimě (15%).  
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Současný stav zemědělských půd v ČR není s ohledem na charakter a kvalitu ploch 

příliš příznivý, což je dáno především značným úbytkem půdní organické hmoty (POH) 

v důsledku nízké aplikace statkových hnojiv, eroze půdy a dalších faktorů.  

Přitom obsah POH v půdě sehrává významnou roli i pro půdní vlhkost, neboť mj. 

omezuje rychlost prohřívání a následně i vysychání půdy v letním období; v zimním období 

nižší tepelnou vodivostí zmenšuje hloubku promrznutí půdy. Kromě toho POH představuje 

významný příspěvek k vázání uhlíku, který by jinak mohl být mikrobiálními procesy 

emitován do atmosféry ve formě skleníkových plynů (Rožnovský, 2011).  

 

 

Dopady změny klimatu na české zemědělství 

V materiálu Ministerstva zemědělství „Zemědělství a změna klimatu“ (vydáno 2011) 

se uvádí pravděpodobné dopady změn klimatu na české zemědělství. Nejčastěji se uvádí, že 

v příštích desetiletích dojde ke globálnímu oteplování a to až o 5°C. V současném období je 

snaha snížit emise skleníkových plynů tak, aby nedošlo k vyššímu oteplení než o 2°C. Vývoj 

teploty při předpokládaném modelu vzrůstu teploty o 2°C je znázorněno na obrázku č. 8. 

 

Obr.8 Průměrná teplota vzduchu při vzestupu o 2 °C 

 
Zdroj: MZE, 2011 

 

Vymezení dopadu je v důsledku krátkého vegetačního období většiny zemědělských 

plodin, využívání intenzivních technologií, rychlé obměny pěstovaných odrůd, změny 

druhové skladby, stav zemědělských půd s ohledem na předchozí analýzu signalizuje značný 

úbytek půdní organické hmoty v důsledku nízké aplikace statkových hnojiv a dalších faktorů.  

 

Předpokládané pozitivní dopady změny klimatu na zemědělství 

K pozitivním důsledkům změny klimatu na zemědělskou výrobu patří prodloužení 

bezmrazového období o 20–30 dnů a posunutí počátku vegetačního období v nejteplejších 

oblastech na začátek března a konce až do závěru října. Vyšší teploty vzduchu prodlouží 

vegetační období a ovlivní růst a vývoj plodin tak, že umožní dřívější vzcházení a nástupy 

dalších fenofází, takže oproti současnému stavu by období zrání či sklizně mohlo být uspíšeno 
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nejméně o 10–14 dnů. Prodloužení vegetačního období tak přinese častější výskyt jarních 

mrazíků. Dalším z příznivých dopadů změny klimatu je zvýšení rychlosti fotosyntézy 

s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého a zvýšení využitelnosti vody v půdě.  

Vyšší tvorba biomasy však bude znamenat zvýšenou potřebu vody, která může i přes 

její zmíněnou lepší využitelnost vést v určitých oblastech k vyčerpání vodních zásob v půdě 

ještě před koncem vegetačního období.  

 

Předpokládané negativní dopady změny klimatu na zemědělství  

Výši výnosů může výrazně ovlivnit případný zvýšený výskyt extrémních 

meteorologických situací (přívalové deště, orkány atd.). Ačkoli kombinovaný vliv klimatické 

změny a zvýšeného obsahu oxidu uhličitého v atmosféře nasvědčuje, že trend vývoje výnosů 

bude spíše příznivý (v roce 2020 můžeme očekávat 3–7% nárůst potenciálního výnosu 

vybraných obilnin), je třeba počítat s tím, že vysoké riziko nestabilních povětrnostních 

podmínek v průběhu vegetační sezony může vést naopak až k 0,3–4,4% poklesu potenciální 

produkce.  

Lze očekávat zvýšení pravděpodobnosti výskytu denních úhrnů srážek nad 10 mm, 

které mohou být erozně nebezpečné a je třeba s nimi častěji počítat zejména v květnu, červnu 

a v září. Výměra půdy ohrožené erozí se zvýší minimálně o 10%. Je také třeba počítat 

s vlivem nezměněné délky dne, která se může stát limitujícím faktorem pro využití 

prodlouženého vegetačního období rostlinami během růstu nebo pro introdukci nových odrůd.  

Změna klimatu povede i ke změně podmínek pro větší rozšíření a plošné působení 

zemědělských škůdců a chorob, doposud typických pro teplejší oblasti. Rozhodující bude 

průběh teploty vzduchu, na které jsou jednoznačně závislé kritické fáze vývoje chorob, plísní 

a hmyzu.  

V případě oteplení mohou v některých letech v důsledku urychlení nástupu 

jednotlivých fází nastat příznivé podmínky pro ukončení další generace plísní a hmyzu. Dále 

je třeba počítat s rozšířením výskytu virových chorob a s vyšším výskytem houbovitých 

chorob (např. plíseň bramborová či chmelová). Z uvedeného vyplývá nezbytnost vývoje 

nových adaptačních opatření, která by toto riziko eliminovala. na změnu  

Z usnesení vlády ze dne 3. března 2004 č. 187 k Národnímu programu na zmírnění 

dopadů změny klimatu v České republice vyplývá úkol realizovat adaptační opatření 

i v sektoru zemědělství. (Rožnovský, 2011) 

 

Eroze půdy– jeden z nejdůležitějších faktorů vlivu možných klimatických změn 

Erozi lze charakterizovat jako přírodní proces při kterém působením vody, větru, ledu 

a dalších činitelů včetně člověka, dochází k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních 

částic. Nejrozšířenější druhy eroze v našich podmínkách jsou vodní při které dochází 

k eroznímu smyvu (obr.9) a větrná, kdy dochází k odnosu půdy. 

Při vodní (akvatické) erozi dochází k eroznímu smyvu, který ochuzuje zemědělské 

půdy o nejúrodnější podíl – ornici, který negativně ovlivňuje půdu tím že: 

- Zhoršuje fyzikální vlastnosti půdy. 

- Zmenšuje mocnost půdního profilu. 

- Snižuje se vodní kapacita půd. 
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- Snižuje obsah živin a humusu. 

- Znesnadňuje obdělávatelnost (erozní rýhy). 

- Způsobuje ztrátu osiva a sadby. 

- Zanáší vodní toky. 

- Ohrožuje jakost vodárenských zdrojů. 

Při větrné (eolitické) erozi dochází k odnosu půdy větrem a tím: 

- Působí na půdu podobně jako erozní smyv. 

- Znečišťuje ovzduší (až 310 tun prašných částic v 1 km
3
). 

- Obnažuje kořeny vegetace, která pak usychá. 

- Působí zavátí kultur. 

Obr. 9: Ohrožení půd a její průměrné potencionální ztráty vodní erozí (VUMOP 2010) 

 
 

Velmi slabé až slabé (1,38 t/ha/rok) 

Střední až silné (1,39 – 2, 52 t/ha/rok) 

Velmi silné (2,53 – 3,45 t/ha/rok) 

Extrémní (více než 3,45 t/ha/rok) 

 

Protierozní ochrana zemědělských půd 

Eroze půdy je přírodní jev, při němž je půda odstraňována smyvem nebo odvátím 

větrem a přemísťována do jiných poloh, kde vznikají nánosy, náplavy a navátiny. Tento 

proces nelze zcela zastavit, je možné jej výrazně omezit. 

Ze zemědělského hlediska znamená eroze nevratnou ztrátu půdy, především ornice, 

přímé poškození porostů a negativní změny fyzikálních, chemických a biologických vlastností 

půdy. 

Zanedbání protierozní ochrany má za následek i následné škody, vyrovnávání 

následků erozní činnosti (asanace rýh a strží), ale i odstraňování následků ve vodním 

hospodářství (zanášení vodních toků, nádrží a přehrad sedimenty). Eroze způsobuje i škody 

na komunikacích, budovách apod. 

Intenzita erozních procesů na zemědělských půdách je výslednicí vzájemného 

působení řady přírodních a člověkem ovlivněných faktorů. Příčiny eroze v našich podmínkách 

spočívají především ve výskytu přívalových dešťů, náhlého tání a silných větrů. 

Z vodohospodářského hlediska je ochrana půdy před vodní erozí spojena s regulací 

povrchového odtoku. 
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Pokud dešťové srážky dopadají na nechráněný půdní povrch, svou kinetickou energií 

rozrušují půdní agregáty a je-li intenzita a úhrn deště tak velký, že voda se nestačí vsakovat do 

půdy, dochází po zaplnění mikroakumulačních prostor na povrchu půdy k odtoku přebytečné 

vody. 

Na nerovném a svažitém povrchu půdy se postupně povrchově tekoucí voda 

soustřeďuje a na vegetací nechráněné půdě působí erozně a vytváří v ní drobné rýžky, rýhy až 

strže. 

Snížením sklonu terénu nebo rozptýlením povrchového odtoku klesá unášecí síla vody 

a dochází k sedimentaci unášených půdních částic. Při sedimentaci dochází k diferenciaci 

usazovaných částic dle jejich velikosti. 

Působení eroze zemědělských půd je v současné době zesilováno: 

- vytvořením příliš velkých polí na svazích, 

- rušením stálých hydrografických prvků v krajině (zatravnění údolnic, zrušení vodotečí 

a příkopů u polních cest), 

- pěstováním plodin nedostatečně chránících povrch půdy před erozí (kukuřice) na úkor 

víceletých pícnin a travních porostů, 

- zhutňováním půdy, které omezuje infiltraci vody do půdy a zvyšuje povrchový odtok. 

Erodovatelnost půdy větrem závisí na dvou faktorech: síle větru a odporu půdních 

částic k odnosu. 

Protierozní ochrana půd u vodní eroze představuje soubor opatření: 

- Protierozní opatření organizačního charakteru spočívají v organizaci půdního 

fondu, tvaru, polohy a velikosti polí, ve vhodném rozmístění plodin podle jejich 

ochranného účinku. Navrhují se speciální protierozní osevní postupy, vč. návrhu 

ochranného zatravnění. 

- Agrotechnická protierozní opatření zahrnují technologické postupy, spočívající 

zejména v řádně provedené orbě, v ponechání posklizňových zbytků na povrchu 

půdy, výsevy plodin do ochranných plodin, event. do strniště nebo do hrubé 

brázdy, využití mulčování. Tyto zásahy zejména snižují kinetickou energii 

dešťových kapek. 

- Protierozní opatření stavebně-technického charakteru se navrhují v případech, 

kdy ostatní zásahy jsou neúčinné. K těmto opatřením se řadí terénní stupně - 

terasy, které zmenšují sklony obdělávané půdy a příkopy, průlehy, hrázky, které 

zkracují délku povrchového odtoku po pozemku a umožňují neškodné zachycení 

a odvedení vody, vč. smyté zeminy. Protierozní nádrže (retenční, usazovací) se 

budují jako poslední článek protierozních opatření v povodí. 

 

Protierozní ochrana půd u větrné eroze: 

Výrazným opatřením omezujícím větrnou erozi jsou ochranné lesní pásy - větrolamy. 

Tyto snižují rychlost větru. Účinek závisí na jejich skladbě, resp. propustnosti. Chrání 

pozemek před erozí až do vzdálenosti odpovídající dvacetinásobku výšky větrolamu. 
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Předpokládané důsledky klimatických změn 

Během posledních třiceti let došlo k celosvětovému oteplení atmosféry o 0,6°C, což 

má za následek tání ledovců, zvyšování intenzity a četnosti extrémních meteorologických 

jevů (cyklonů, hurikánů, záplavy, velmi silné srážky), vzestup hladin moří i oceánů, 

v některých oblastech se projevuje sucho, jinde se srážky zvyšují (př. za 100 let v jižní Evropě 

poklesly srážky o 20%, naproti tomu v severní Evropě se zvýšily o 10 – 40%), dochází ke 

změnám v rostlinné i živočišné říši (příklad: podle zvětšování šíře letokruhů dochází ke 

zrychlování růstu stromů, dále se projevuje start druhého vegetačního cyklu v jednom roce, tj. 

rozkvétání na podzim, na Aljašce se v důsledku globálního oteplování šíří nová vegetace – 

olše, břízy vrby, medvědi se probouzí ze zimního spánku, rozšíření motýlů, brouků a vážek – 

jsou nacházeny až o 240 km severněji, než dříve apod.). 

Globální oteplování může mít podstatný vliv na sklizeň tradičních zemědělských 

produktů. Podle zemědělských odborníků by globální oteplování mohlo způsobit pokles 

výnosů významných zemědělských plodin (rýže a pšenice) až o třetinu a pěstování některých 

plodin se bude muset posunout do severních oblastí. 

V zemědělství půjde zejména o: 

- posun vegetačních zón, prodlužuje se délka vegetačního období,  

- na severní polokouli dosáhnou zemědělci vyšších výnosů, snížení výnosů v jižních 

oblastech, 

- globální oteplování a nárůst CO2 příznivě působí na průběh fotosyntézy, což působí na 

rychlejší nárůst biomasy, 

- nižší intenzitu a změnu rozdělení srážek, 

- intenzivnější výpar z půd, což se projeví ve snížení půdní vlhkosti. 

 

Dalším negativním faktorem ve vazbě na změny klimatu je problematika sucha. 

Z tohoto důvodu je hodnocen obsah vody v půdách. Voda je limitujícím faktorem zemědělské 

produkce, její množství a kvalita se odráží na výnosech. Je zejména: 

- základním vegetačním faktorem, 

- stavebním prvkem rostlin, s transportní funkcí živin, 

- limitujícím faktorem růstu a vývoje rostlin, zemědělských plodin, 

- optimum obsahu v půdních pórech činí 60-80%, zbytek pórů je vyplněn vzduchem. 
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9 ANTROPOGENNÍ ZÁTĚŽE KRAJINY  

9.1 Zdroje nerostných surovin a průmysl 

Nerostné suroviny, které v současnosti využíváme, představují významný zdroj, 

z nichž je většina současně využívaných zařazena do vyčerpatelných přírodních zdrojů, které 

mohou být člověkem vyčerpány jako např. fosilní paliva. Není je možné v současném rozsahu 

a kvalitě do budoucna zachovat.  

Jakmile jsou vyčerpány, není je možno obnovit a je proto nutné prodloužit jejich 

využívání pro další generaci. Jde o nerostné bohatství. Jedná se většinou o nenahraditelné 

přírodní zdroje, které jsou po jednorázovém využívání trvale znehodnocené a není možnost, 

aby se znova vytvořily. Jejich zásoby jsou již v současnosti omezeny. Jedná se o fosilní paliva 

jako jsou uhlí, zemní plyn a ropa. S ohledem na udržitelnost vyžadují regulovat jejich 

spotřebu. 

Podobně jako dochází i k dobývání rudných a nerudných surovin. S veškerými druhy 

těžby nerostných surovin z litosféry dochází k deformaci reliéfu, vznikají prohloubeniny 

v terénu a také z odpadu vznikají haldy – výsypky. Dochází k zásahům do litosféry, pedosféry 

hydrosféry ale i atmosféry. Mezi negativní vlivy těžby na ŽP patří zejména: „poddolování, 

vytváření hald a odkališť, vznik odpadních vod, fyzikální chemické změny vody, půdy 

a horninového prostředí. 

 

Průmyslová výroba patří mezi odvětví lidské činnosti, která jsou zdrojem 

potenciálního znečištění ŽP. Jednotlivá průmyslová odvětví výrazně přispívají ke 

znečištování životního prostředí Největším zdrojem znečištění je energetický průmysl 

a výstavba elektráren, která je v ČR napojena na těžbu uhlí. Další významnou zátěž prostředí 

představuje chemický průmysl, který se podílí na znečištění ovzduší, ale i vody a půdy. Udává 

se, že co do produkce exhalátů je na 3 místě, za energetikou a dopravou. Rovněž 

petrochemický průmysl představuje další progresivní odvětví chemického průmyslu, který při 

nedodržování potřebných komplexních opatření mohou být vážným zdrojem škodlivin pro 

ŽP. Rovněž cementárny ohrožují ŽP především velkou prašností. Obdobně i při výrobě skla 

se dostávají do ovzduší frakce oxidu křemičitého. Chemický průmysl na bázi organických 

technologií jako např. výroba barev, farmaceutický průmysl, výroba pracích a čistících 

prostředků, pesticidů nebo makromolekulových látek (kaučuk, plasty, chemická vlákna) má 

kromě pozitivních přínosů i celou řadu negativních vlivů zejména na vodu a ovzduší. 

Nebezpečné látky (zejména chemické) vstupují do prostředí produkty lidské činnosti 

a představují přímo a nebo nepřímo reálnou hrozbu pro zdraví člověka a prostředí, a které 

v současnosti složitě odstraňují. 
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9.2 Zátěže krajiny 

Antropogenní zatěž sebou přináší celou řadu nerovnovážných vztahů 

mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti hospodářského růstu. 

V Podkrušnohoří se vyskytovala a ještě vyskytuje celá řada disparit, které omezují vnitřní 

potenciál regionu a neumožňují jeho vývoj v souladu s udržitelným rozvojem. Negativní 

realitou bylo, že intenzivní důlní a průmyslová činnost způsobila devastaci životního 

a přírodního prostředí, a s tím byla spojena celá řada environmentálních problémů (zhoršený 

zdravotní stav obyvatel, vyšší mortalita, migrace obyvatel, dopad emisí na lesní ekosystémy, 

snížení zemědělské produkce vlivem emisí a relativně vysoká likvidace sídel). 

V průběhu transformačního procesu od 90. let minulého století v ČR došlo z hlediska 

ekonomických opatření ke změnám úrovně charakterizované hospodářskými a sociálními 

ukazateli a ke vzniku výrazných regionálních disparit projevujících se rozdíly 

v zaměstnanosti, HDP, v podílu investic apod. 

Regionální disparity (nerovnost, rozdílnost, nepoměr různých jevů) je možné hledat 

v celé řadě příčin. Problém jejich vzniku je pro vývoj společnosti zásadní otázkou. 

S problematikou disparit se nejčastěji v ČR setkáváme v regionech, které jsou spojeny 

s těžbou a produkcí energie – Podkrušnohoří a Ostravsko. 

V případě okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, se jedná o oblast, která 

byla řazena mezi vyspělé průmyslové regiony do začátku 90. let 20. století. Zajišťovala 

přes 76% veškeré těžby uhlí a produkovala více než 35% elektrické energie v ČR. V důsledku 

útlumu těžby a omezení průmyslových výrob, likvidaci podniků, výrazného snížení 

zemědělské produkce, a tím spojeného poklesu pracovních míst v zemědělství, došlo k určité 

stagnaci, spojené s výrazným nárůstem nezaměstnanosti. V důsledku těžby uhlí 

velkolomovým způsobem a průmyslových aktivit je zde výrazné poškození životního 

prostředí, krajiny i sídel, což vyžaduje státní i regionální podporu. 

Cílem regionální politiky je podpora rozvoje problémových regionů, kam 

Podkrušnohoří patří. Je snaha o eliminaci rozdílu na hospodářské úrovni a usměrňování jejich 

dalšího rozvoje ve vazbě na hospodářskou politiku státu. Kromě ekonomické oblasti je třeba 

brát v úvahu i oblast sociální, ale zejména problémy ekologické (trvale udržitelný rozvoj) 

a environmentální (zátěž prostředí). 

 

Těžba uhlí a její vliv na krajinu 

Pro Podkrušnohorskou oblast je charakteristická nejvyšší antropogenní zátěž v rámci 

ČR. Severočeská hnědouhelná pánev je největší a těžebně nejvýznamnější hnědouhelnou 

pánví v České republice, rozkládá se na ploše cca 140.000 ha. Těžba uhlí ovlivnila významně 

krajinu v oblasti severních Čech v okresích Ústí n.L., Teplice, Most, Chomutov a Sokolov. 

Hlavní disparity způsobené těžbou uhlí jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka č.7: Vliv těžby na krajinu. 

Jak zasahuje těžba do krajiny 

Proměny krajiny 

 Vznik nového reliéfu 

 Změna stratigrafických poměrů 

 Narušení hydrogeologických poměrů 

 Devastace pedosféry – orniční a podorniční vrstvy 

 Ovlivnění atmosféry, mikroklimatu a kvality ovzduší 

 Narušení biosféry (fytocenóz, zoocenóz a mikrobiálních cenóz) 

Recentní útvary 

Po těžbě zůstávají: 

 Zbytkové jámy 

 Výsypky 

Charakteristika recentních útvarů: 

 Ekologicky extrémní 

 Nestabilní a neproduktivní ekosystémy 

 

 

Obr.10: Problematika výsypek 

 
 

 

Vývoj rekultivací v Ústeckém kraji hodnotil Štýs (1981, 2001) a rozdělil jej do 

následujících etap (viz Tabulka č. 8). 

 

 

 

 

 

VNĚJŠÍ (mimo důlní prostor) 

 

 

 

PROBLEMATIKA VÝSYPEK 

UMÍSTĚNÍ VÝSYPEK V KRAJINĚ 

VNITŘNÍ (uvnitř lomu) 

Přednostní zakládání do extenzivních území 

STAVBA VÝSYPEK A 

TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ 

Přednostní stavba koncentrovaných výsypek 

Maximalizace podílu plošných částí 

Minimalizace plošného podílu svahových částí 

Maximalizace využití výsypných prostorů 

Trvalá stabilita výsypkového tělesa 

Geomechanické a fyzikální vlastnosti zemin 

Tvar a únosnosti podloží a výsypky 

Sklonitost výsypkových svahů 

Hydrické poměry výsypky a okolí 

Sedání výsypek 

 

Přednostní uplatňování bočních úpadních 

způsobů zakládání 



 

84 
 

Tabulka č.8: Vývoj rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru. 

50. léta 

Charakterizována extenzivní koncepcí ozeleňování, jednoduchých zemědělských rekultivací (bez 

použití ornice, hlavně na poddolovaných pozemcích) a zalesňováním s minimální úpravou stanoviště 

a s dominantním uplatňováním nenáročných průkopnických dřevin (např. rychle rostoucí topoly). 

60. léta 

Prosadila se koncepce důkladnější úpravy pozemků s využíváním „zachráněné“ ornice, s cílem 

tvorby půdy. V rámci lesnické rekultivace se již začal prosazovat širší sortiment přípravných, 

melioračních a cílových dřevin. 

70. léta 

Zlepšené tvarování výsypek. Snaha o úpravu ekotopu, který vznikal nejen úpravou nové půdy, ale i 

morfologie a vodního režimu. Provedena podrobná klasifikace výsypkových substrátů a nadložních 

skrývkových zemin. Prosazena koncepce důsledněji prováděných zemědělských rekultivací. 

V zemědělské rekultivaci se stále více uplatňovalo používání úrodných a potenciálně úrodných 

zemin na úkor přímé kultivace výsypkových a odvalových substrátů. Důraz na likvidaci starých 

hlubinných devastací a ojedinělých výsypek malolomů. Vysazování melioračních dřevin (bříza, 

topol, olše). Větší množství terénních úprav, prodlužování cyklů biologické rekultivace 

(u zemědělských rekultivací na 8 let, u lesnických 10-15 let). 

80. léta 

Ve znamení přednostního uplatňování zemědělských rekultivací. Technologicky byla již přechodem 

k cílené tvorbě zemědělských, lesních a vodních ekosystémů. Dochází k intenzifikaci a částečnému 

zkracování biologické fáze na 5 let. 

90. léta 

Charakteristická výraznou ekologizací celého rekultivačního cyklu, projevující se výraznou 

preferencí lesnických rekultivací před zemědělskými a snahou o tvorbu funkčních ekosystémů. 

Zásady tržní ekonomiky ovlivňují nejenom těžbu, ale i rekultivační činnost. Zvýšil se počet subjektů, 

které nabízejí projekční práce, ale i vlastní rekultivační činnost. Omezení potravinářské produkce i 

nové vlastnické vztahy k půdě dávají pro komplexní řešení územních celků novou dimenzi, kde jsou 

preferovány environmentální funkce což umožňuje, vznik ekologicky hodnotných území. 

Konec 

20. stol. 

Pro obnovu území je charakteristická preference koncepce krajinně ekologické obnovy 

velkoplošných území. Cílem rekultivačních činností je dosažení žádoucí úrovně biodiverzity velkých 

územních celků navazujících na přírodní prostředí v území, která nebyla hornickou činností 

postižena. 

Začátek 

21. stol. 

Nastává další trend v souvislosti s finanční podporou státu a EU (Směrnice k řešení ekologických 

zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, Regionální operační program soudržnosti 

NUTS II Severozápad), je snaha o návrat člověka do krajiny a je připravována resocializace území. 

 

I když dokončování rekultivací postupovalo v posledních desetiletích tempem jednoho 

až několika tisíc hektarů za desetiletí, v účinnosti fungování ekosystémů se to projevilo jen 

velmi omezeně, a to zejména v důsledku narušeného vodního režimu rekultivované krajiny.  

Těžba uhlí, následná obnova území a rekultivace jsou spojeny s výraznou změnou 

krajiny. Jedná se o odlesnění, likvidaci agroekosystémů i ostatní zeleně, likvidaci toků, jejich 

překládání a v důsledku výše uvedených aktivit dochází k výraznému odvodnění území. 

Výrazně bylo zasaženo do sídelních útvarů a dopravní infrastruktury. 
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9.3 Metodické přístupy pro obnovu krajiny 

 

Terminologie obnovy krajiny a stresových faktorů působících zátěž prostředí 

Pojem obnovy krajiny, revitalizace (revitalization, reviving, revivification) se zařadil 

v posledním období mezi často frekventované termíny. Kromě vazby na biologii (návrat 

k životu) je v druhé polovině 20. století pojem revitalizace vztahován ke krajině. 

V současnosti se v české odborné literatuře používá v širším a užším slova smyslu. 

V širším slova smyslu tento termín označuje všechny aktivity, včetně sociálně ekonomických, 

související se zlepšováním kvality životního prostředí v člověkem negativně ovlivněných 

území, jedná se o český termín adekvátní k anglickému termínu restoration. Tento termín se 

používá v dále uvedených souvislostech. 

Revitalizací rozumíme například funkční zapojení do krajiny, respektive takovou 

konečnou úpravu devastovaného území, která zajistí vytvoření estetického krajinného 

fenoménu, obnovení přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní plné využití území 

v souladu s územním plánem (Lysenko, 1996). 

Dále pod pojmem revitalizace rozumíme návrat krajiny s narušeným horninovým 

prostředím do stavu před lidským zásahem. I když nemůže jít o skutečný návrat 

do původního stavu, ale o jakýsi kompromis, o úpravu, která bude respektovat jak přírodu, tak 

lidské osídlení a činnost lidí (Kukal, Reichman, 2000). 

S poněkud užším pojetím se setkáváme v definicích Lisického (1996) a Klindy (2000), 

kteří uvádějí revitalizaci jako oživení prostředí, obnovu podmínek pro druhovou 

různorodost (Prokopová, Cudlín, 2008) rozumí pod pojmem revitalizace krajiny zvyšování 

její ekologické stability. 

S termínem revitalizace se v ČR setkáváme i běžně v praxi. Je součástí 

krajinotvorných programů MŽP, Programu péče o krajinu v souvislostech s obnovou života 

v krajině, případně vybraných segmentů krajiny (Program revitalizace říčních systémů). 

V současnosti je význam biologický a environmentální často rozšiřován 

o ekonomickou dimenzi a je spojován s komplexní sociálně-ekonomickou obnovou regionu 

(zdevastované krajiny, sídelních útvarů, vytváření pracovních míst a prosperity), zejména na 

Ostravsku a v severních Čechách – v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP). 

V anglosaské literatuře, ale i v našich zemích, se můžeme setkat s celou řadou pojmů, 

respektive terminologických překryvů, které se „oživení prostředí a obnovy podmínek 

na druhovou různorodost“ týkají (obr. 11). 

Obnova krajiny (recovery, restoration, regeneration, rehabilitation, revival, rebirth, 

reestablishment, renovation, reconditioning). 

Rekultivace krajiny (reclamation, recultivation): 

- lidská činnost zaměřená na obnovu přirozených vlastností a hodnot člověkem narušené 

krajiny (Encyklopedie Země, 1983), 

- opětovná kultivace znehodnocených pozemků (např. po těžbě nerostných surovin) 

za účelem jejich navrácení do zemědělské výroby nebo pro zalesnění (Klinda, 2001). 

Meliorace krajiny (melioration): 

- obnova žádoucích vlastností degradované krajiny (Štýs, 1981),  
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- soubor opatření různého druhu zaměřený na úpravu přírodního prostředí s cílem jeho 

lepšího využití (Klinda, 2001). 

Rehabilitace krajiny (rehabilitation, restitution): 

-  návrat k ekologické stabilitě a estetickým kvalitám (Petříček, 2002), 

- uvedení něčeho do původního stavu – např. krajiny (Akademický slovník, 2000). 

Optimalizace krajiny: 

-  hledání společensky optimálního stupně destabilizace ve srovnání s přírodním stavem, 

tento stav stačí pro uspokojování všech našich potřeb, aniž by došlo k narušení 

regulačních a regeneračních procesů v krajině (Prokopová, Cudlín, 2008), 

- vyhledávání nejlepší možné varianty, řízeného děje, rozhodnutí a postupu (Akademický 

slovník, 2000). 

Rekonstrukce (reconstruction):  

-  rekonstrukce přírodních geobiocenóz, 

-  navrácení původních vlastností, obnovení do původní podoby (Klimeš, 1981). 

Remediace (remediation):  

- cílem je obnova přirozených vlastností půdy znečištěné průmyslovou činností 

(Němeček, 1999). 

Regenerace (regeneration, recovery, resuscitation): 

- rozumí se schopnost organismu obnovovat buňky, orgány nebo celé části těla, případně i 

krajinný segment, 

-  všeobecně jde o uvedení do původního stavu, např. krajiny (Klinda, 2001). 

Sanace (Sanierung): 

-  ozdravění, náprava špatného stavu, V souvislosti s báňskou činností se pak termín 

používá spíše pro úpravu stability svahů či překrytí uhelné sloje nebo dna lomu. 

 

Obr.11: Terminologické vazby k pojmu revitalizace krajiny 

 

 

S obnovou krajiny a revitalizací je vždy spojena zátěž prostředí. Zátěž prostředí je 

úzce spjata s problematikou stresové ekologie (stress ecology) a stresu. 
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Stres 

-  je stav biologického systému projevující se souborem všech nespecifikovaných změn, 

vyvolaných určitým stresovým faktorem, 

-  je důsledek zatížení organismu environmentálními vlivy. 

 

Stresory  

- jsou faktory prostředí, které negativně působí na přirozený vývoj organismu, na jeho 

stav a rozmnožování. Může se jimi stát jakákoliv látka (nebo její nedostatek), energie, 

organismus nebo lidská činnost, jakmile svou velikostí nebo trváním svého působení 

překročí kapacitu systému udržovat jej v dynamické rovnováze a vyžaduje vnější zásah 

(Klinda, 2000). 

 

Zátěž prostředí působí stresové faktory jak přírodní (exogenní a endogenní), tak 

antropogenní. Přehled stresových faktorů působících zátěž prostředí (viz obr. 12). 

 

Obr.12: Zátěž prostředí 

 
 

Hlavním problémem je problematika zátěže prostředí způsobená antropogenní 

činností. K narušení původních vlastností dochází zejména: těžbou nerostných surovin, 

rozvojem průmyslu a rozvojem urbánního prostoru. K odstranění výše uvedených 

deteriozačních vlivů by měl následovat soubor opatření, který by přispěl k obnově 

produkčnosti a funkčnosti krajiny, tj. rekultivaci a následně i revitalizaci a resocializaci 

krajiny.  

Ekologická obnova je proces, jak napomáhat oživení ekosystému, který byl 

znehodnocen, poškozen nebo zničen. Jde o aktivitu, která zahajuje nebo urychluje oživení 

ekosystému a respektuje jeho zdraví (funkční procesy), integritu (složení druhů a struktura 

komunity) a udržitelnost (odolnost vůči poruchám a pružnost). Obnova zajišťuje biotickou 

podporu z fyzikálního prostředí, vhodné toky, výměny organismů a látek s okolní krajinou 

a znovuzřízení kulturních interakcí, na nichž závisí integrita některých ekosystémů. 

Obnova se pokouší vrátit ekosystém do jeho původní historické trajektorie, tj. do 

stavu, který připomíná původní stav nebo stav, o němž se lze domnívat, že by se přirozeně 
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rozvinul v mezích historických trajektorií. Obnovený ekosystém se nutně nemusí oživit 

v původním stavu, neboť současná omezení a podmínky mohou ovlivnit jeho vývoj podél jiné 

trajektorie. 

 

Metodické základy obnovy krajiny 

Při výzkumu obnovy krajiny či realizací revitalizačních programů v krajině je nutné 

vycházet z teoretických základů jako jsou: 

- biologické principy ochrany přírody (conservation biology), 

- stresová ekologie (stress ecology), 

- krajinná ekologie (landscape ecology), 

- biologické principy revitalizačních opatření (restoration ecology), 

- biodiagnostika. 

 

9.4 Rekultivace krajiny 

Rekultivace představuje soubor opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy 

znehodnocené přírodní či antropogenní činností, přispívá k obnově produkčnosti a funkčnosti 

krajiny. 

Je-li plocha již natolik degradovaná, že je nutné napřed změnit její fyzikální nebo 

chemické podmínky, aby bylo možné přistoupit k introdukci rostlin a živočichů cílového 

společenstva (případně společenstva mladšího sukcesního stadia, které je schopné se postupně 

vyvíjet požadovaným směrem), je nutné přistoupit k rekultivaci. Na plochách, kde je díky 

silným stresovým faktorům nebo antropogenním disturbancím (tj. událostem, které odstraní 

organismy a otevřou prostor pro kolonizaci jedinci stejného nebo jiného druhu nebo také 

ekosystémů nebo také rušení jakéhokoliv systému, nejčastěji ekosystému) obtížné dosažení 

přírodě blízkého stavu ekosystému, je vytvořeno náhradní společenstvo, které nedosahuje 

příliš velké ekologické hodnoty, ale je schopné plnit alespoň částečně základní ekologické 

funkce (Štýs, 1981). Na rekultivovaných plochách může probíhat intenzivnější obnova 

formou lesnických a sadovnických druhů rekultivace, které jsou zpravidla nejnáročnější 

formou obnovy s relativně nejdelším obdobím pěstební péče. 

V souvislosti s výsadbou dřevinných prvků, remízků a plošně rozsáhlejších výsadeb 

se vytváří esteticky hodnotnější území a stromová vegetace pozitivně ovlivňuje toky energie 

a vody v krajině. 

Specifické podmínky jsou u kategorie ostatní rekultivace. Vychází z technické fáze, 

ale biotechnická fáze je zpravidla odlišná od klasických rekultivací. 

Plochy, zařazené jako ostatní plochy, nemají primárně sloužit k hospodářskému účelu, 

ale slouží např. ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systému ekologické stability, stavbě 

nadzemních objektů, vybudování skládek, sportovních areálů, autodromu apod. Zejména 

se jedná o využití jako: 

 Rekreační, ubytovací a sportovní plochy. 

 Kulturní a osvětové plochy.  

 Plochy pro podnikatelské aktivity. 
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 Ostatní komunikace (místní, účelové, parkovací plochy). 

 Ostatní veřejná zeleň (podél vodních toků, remízky, sukcesní plochy, podél cest). 

 Vodní plochy (sportovní, rekreační, rybníky). 

 

Zhodnocení vývoje rekultivací v zájmové oblasti 

Vlivy těžby zasahují do všech krajinotvorných prvků a základních složek krajiny 

v prostoru litosféry, hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry včetně složek sociálního 

prostředí s omezením sídelní a průmyslové zástavby a technické infrastruktury. Zahlazením 

ploch devastovaných báňskou činností se zajišťuje navrácení funkce krajinného systému. 

Na místech ploch devastovaných báňskou činností vznikají nové zemědělské pozemky, lesy, 

vodní plochy, nová biocentra a biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny. Řeší se 

problematika zahlazení zbytkových jam povrchových lomů. 

Rekultivační návrhy řešení by měly vycházet z krajinotvorné koncepce cílového 

využití území a měly by zajistit naplnění základních funkcí krajiny, tj. 

 ekologickou vyváženost 

 zdravotně hygienickou nezávadnost 

 efektivní i potenciální schopnost produkce  

 estetickou působivost a rekreační účinnost 

 

Při optimalizaci rekultivačních způsobů je nutno uvažovat s: 

a) přírodním charakterem devastované krajiny a jejího okolí, 

b) charakterem těžby a devastace, která původní ráz krajiny mění, 

c) souborem sociálně-ekonomických podmínek, hlavně intenzitou mimotěžební 

industrializace a urbanizace krajiny, lidnatostí, výměrou a strukturou zemědělského 

a lesního půdního fondu, 

d) možnostmi ekonomického využití území před rekultivací a po ukončení rekultivačního 

procesu. 

Obr. 13 Těžební lokality v severočeské pánvi 

 
(Zdroj: Czech Coal a.s., Výroční zpráva 2009)  

(Poznámka od roku 2013 spravuje lokalitu ČSA společnost Severní energetická a.s.) 
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Obr. 14: Pohled na porubní frontu lomu Vršany (2005) 

 
 

 

Vývoj a struktura rekultivací 

Největší podíl dokončených rekultivací za období 1950–2010 představuje lesnická 

rekultivace 5.035 ha (50%). Další v pořadí jsou zemědělské rekultivace, které byly dokončeny 

na 2.500 ha (25%). Nejmenší podíl zatím představují hydrologické rekultivace (259 ha – 3%), 

které se budou postupně rozšiřovat především zaplavováním zbytkových jam povrchových 

lomů. Významný rozvoj v posledních letech představuje forma ostatních rekultivací (22%). 

Rekultivované území je třeba postupně  revitalizovat. 

Základní způsoby rekultivace jsou tedy: zemědělské, lesnické, hydrologické a ostatní. 

V rámci zemědělských rekultivací se jedná o ornou půdu, ovocné sady a vinice. Lesnické 

rekultivace jsou řešeny převážně jako lesy účelové s polyfunkční orientací. 

Vodohospodářské alternativy jsou realizovány jako rybníky nebo polyfunkční vodní nádrže 

ve zbytkových lomech, s doplňkem mokřadů a obnovy vodních toků. V rámci kategorie 

rekultivace ostatní jsou řešeny výsypky v okolí sídel. Jedná se hlavně o hřiště, sportoviště, 

parky, zahrádkářské osady, upravené plochy pro nejrůznější výstavbu. 

Rekultivační cyklus je zahajován již důlně technickou etapou, kdy jsou vytvářeny 

vhodné podmínky pro následnou rekultivaci. Po převzetí pozemku do procesu rekultivace 

následuje technická část rekultivačního cyklu (terénní úpravy, navážky úrodných zemin, 

základní půdní meliorace, dle potřeby i hydromeliorace, výstavba účelových komunikací, 

protierozní a stabilizační opatření). Během biotechnické části rekultivačního cyklu 

následují účelové soustavy agrotechnických opatření a v lesnickém případě celý proces 

založení lesní kultury (příprava půdy, výsadba, pěstební péče o založené kultury a ochrana). 

Z uvedených statistických přehledů vypracovaných v kategoriích až dosud 

dokončených rekultivací, v současnosti rozpracovaných rekultivací a navíc s perspektivou 

celkového rozsahu rekultivační obnovy v Severočeské hnědouhelné pánvi v časovém 

horizontu po ukončení těžby, vyplývá: 
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 Až dosud byla věnována největší pozornost lesnickým rekultivacím, neboť lesní 

ekosystémy vykazují nejvyšší hodnoty ekologické stability a mají i nejvýrazněji 

kladný vliv na charakter a účinnost životního prostředí. Dle prognóz tomu tak 

bude i v budoucnu. 

 Díky vhodnému klimatu, možnosti závlah a značné disponibilitě zachráněných 

orničních zemin je v úměrném rozsahu uplatňována i zemědělská rekultivace. 

Výživa obyvatel je a bude stát v popředí zájmu státních strategií. Zemědělská 

půda je nejen důležitou složkou životního prostředí, ale i základním prostředkem 

výroby potravin. 

 Vodohospodářské formy rekultivace zatím vzhledem ke značné rozpracovanosti 

jednotlivých hnědouhelných lomů nedosahují výraznějšího zastoupení. Úměrně 

s douhlováním dobývacích prostorů se však bude jejich podíl, díky možnostem 

využití zbytkových lomů, zvyšovat. Tato rekultivační koncepce vychází 

z nezastupitelných funkcí vody, jakožto složky ekologických, sociálních 

i ekonomických struktur. 

 Poměrně vysoké zastoupení způsobů rekultivace řazené do kategorie „ostatní“ vyplývá 

především z faktu, že zájmová oblast je významně urbanizována, kde 80 % 

obyvatel žije ve městech nad 10 tisíc obyvatel. Tato skutečnost stimuluje nutnost 

rekultivaci v okolí sídel řešit účelnou tvorbou příměstského a volnočasově 

atraktivního životního prostředí. 

 Celková strategie rekultivační obnovy podkrušnohorské krajiny dlouhodobě vychází 

z reálných možností v této oblasti vytvořit podmínky pro to, aby se 

v posttěžebním období stala krajina hodnotnou rekreační oblastí, vybavenou nejen 

volnočasově, ale i nerušícími a ekologicky únosnými výrobními kapacitami. 

 

Plán rekultivací obsahuje: 

Technickou část s údaji o množství skrývaných zemin, jejich využití, cíli a způsoby terénních 

úprav pozemků, výsypek a odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou 

rekultivaci, úpravě vodního režimu, melioračních opatření a způsobu vybudování 

příjezdových a provozních komunikací. 

Biologickou část, ve které je třeba uvést meliorační osevní postup, intenzitu hnojení a cíl 

rekultivace. 

Časový postup technické a biologické rekultivace. 

Rozpočet nákladů na provedení rekultivace. 

Mapové podklady s vyznačením základních údajů, profily terénu před a po rekultivaci včetně 

napojení rekultivovaného území na okolní terén. 
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9.5 Revitalizace krajiny 

Pro každou konkrétní lokalitu je třeba stanovit, jak nově vzniklá krajina bude 

posouvána směrem ke klimaxu za účelem minimalizace energetické dotace a udržitelnosti. 

Řešení konkrétní lokality je třeba podřídit komplexnímu začlenění do okolní krajiny. Veškeré 

environmentální problémy, vztahy jednotlivých složek, je třeba řešit komplexně. Konkrétní 

lokalita by měla být schopna samostatně plnit ekologické funkce. Navržená revitalizační 

opatření musí být proveditelná a jejich následky musí být společensky akceptovatelné. 

Základní zásady revitalizace krajiny, lze shrnout do následujících bodů:Posunout 

současný stav krajiny (při zachování potřebné produkční schopnosti) směrem po vývojové 

ose ke klimaxu (aby byla minimalizována pravidelná energetická dotace nutná pro udržení 

navrženého stavu). 

2) Snažit se o komplexní přístup – v návrhu je třeba zvážit pokud možno všechny podstatné 

části krajinného systému (včetně jejich další údržby). 

3) Revitalizační opatření je třeba provádět na co největší ploše v „uzavřené oblasti“ (např. 

povodí či subpovodí). 

4) Navržená opatření musí být proveditelná a jejich následky musí být společensky 

akceptovatelné. 

 

Jedním z nástrojů komplexní revitalizace území je ekosystémový management 

v rámci trvale udržitelného rozvoje. Je zaměřen na sledování bioty ve vazbě na aktivity 

člověka, hodnocení a zachování jednotlivých druhů společenstev a ekosystémů a vývoj 

mezioborových přístupů k ochraně biodiverzity, které vycházejí z budoucího zaměření území. 

Úspěšnost revitalizace lze mimo jiné hodnotit pomocí monitorování rozvoje rostlinných 

a živočišných společenstev. 

Revitalizace může být potřebná či nutná v různých částech přírody a krajinných 

segmentů, a to např.: 

 kulturní krajině (krajinné segmenty jsou skupiny geobiocenů v rámci 

bioregionů, malá povodí v lesnicko-zemědělské krajině), 

 vodním režimu krajiny (krajinné segmenty – drobné vodní toky, říční nivy, 

místa přirozené akumulace vod, vodní nádrže a mokřady), 

 sídelní krajině (krajinné segmenty – leso-zemědělská krajina, s rozptýlenou 

krajinnou strukturou, malá sídla a usedlosti, 

 u antropogenně vzniklých segmentů krajiny – rekultivace (krajinné segmenty 

– místa intenzivní těžební či průmyslové činnosti, odvaly, výsypky, skládky). 

 

Uvádíme příklady postupů při revitalizaci výše uvedených částí přírody a krajinných 

segmentů, při kterých se vychází ze: 

- zjištění stupně jejich narušenosti, 

- z rozhodnutí o potřebě revitalizace, 

- z návrhu revitalizačních opatření, 

- zjištění míry úspěšnosti zásahu sledováním dalšího vývoje. 
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Příklad revitalizace antropogenně vzniklých segmentů krajiny  

 Krajinný segment 

 Místa intenzivní těžební či průmyslové činnosti, odvaly, výsypky, skládky. 

 Stupeň narušenosti – zjišťování 

 Plochy s nejnižšími stupni ekologické stability, minimum bioty, převaha 

minerálních složek v půdních substrátech. 

 Rozhodnutí o potřebě revitalizace 

 Územně technické řešení rekultivace jako součást územně plánovací 

dokumentace. 

 Návrh revitalizačních opatření 

 Rekultivace zemědělské, lesnické, hydrické i pro rekreační a ostatní účely, 

 Rekultivace ploch po starých ekologických zátěžích a remediace půdy. 

 Sledování úspěšnosti zásahu 

 Monitorování změn v krajině. 

 

9.6 Možnosti a návrhy postupu na obnovu krajiny v ČR na 

příkladu Podkrušnohoří 

Ekologická obnova je obecně procesem, který umožňuje obnovu či oživení 

ekosystému, který byl znehodnocen, poškozen nebo zničen, který respektuje funkční procesy, 

integritu a udržitelnost. Obnova zajišťuje abiotickou úpravu fyzikálního prostředí, vhodné 

toky a výměny organismů a látek v souladu s okolní krajinou a obnovu nebo vytváření nových 

interakcí, na nichž závisí integrita ekosystémů. Obnova by měla vést k navrácení ekosystémů 

do její původní historické trajektorie, tzn. do podoby, která vychází z původního stavu. 

Ekosystém se nemusí obnovit v mezích historických trajektorií, ale mohou jej ovlivnit 

specifické podmínky. Hlavní podmínkou je zajistit dlouhodobou udržitelnost ekosystému. 

Ekologická obnova by měla řešit ekosystém jako celek a management by měl tento obnovený 

ekosystém udržet v činnosti. 

V podmínkách ČR lze problematiku revitalizace chápat v širším slova smyslu jako 

komplexní revitalizace územích celků, nebo v užším slova smyslu jako činnost navazující 

na rekultivace viz obr. č.15 a č.16. 
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Obr.15: Revitalizace území v Podkrušnohoří 

 

 

Obr.16: Krajina Mostecka před a po revitalizaci 

 

 

Zdroj: Stanislav Štýs 
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Obr.17: Postup při revitalizaci krajiny 
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Obr. 18 Metodika revitalizačního projektu 
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10   DOPRAVA A KRAJINA 

Dopravou se rozumí soubor procesů, které vedou k cílenému přemisťování, materiálů, 

energie, ale také osob v prostoru a čase. 

Doprava má negativní vliv především na životní prostředí a to na čistotu a hygienické 

vlastnosti ovzduší; má vliv na kontaminaci půdy, ale také na snižování biodiverzity. Dále je 

narušena estetika krajiny (hyzdění krajiny, výstavba mostů, viaduktů, apod.). Dopravní 

stavby navíc zabírají půdu vhodnou pro zemědělské využití či území s přirozenými 

ekosystémy. Stavby vytvářejí jakési koridory, a tak narušují celistvost krajiny. 

 

10.1 Struktura jednotlivých druhů dopravy 

Současnou dobu charakterizuje rozvoj dopravy automobilové (silniční), železniční, 

vodní i letecké. Moderní doprava je na jedné straně nutnou součástí civilizace a na druhé 

straně společně s průmyslem a zemědělstvím významně ohrožuje kvalitu životního prostředí.  

Železniční doprava má vysokou přepravní kapacitu. Její provoz je relativně 

ekonomický s nízkým stupněm znečištění (dieslové a elektrické lokomotivy). 

Vodní doprava se vyznačuje nízkymi náklady a umožňuje realizovat přepravu těžkých 

a objemných nákladů. U říční přepravy je nevýhodou omezení spojené s lokalizácí toku nebo 

kanálu a znečištení vody ropnými zplodinami. Tankové lodi způsobují znečištění moří 

a oceánů, uvádí se, že znečištění je až  5 miliónů tun ropy ročne.  

Letecká doprava předtavuje velkou spotřebu kyslíku (při jednom přeletu proudového 

letadla přes Atlantický oceán až 35 t kyslíku), poškození ozónové vrstvy a produkuje 

výfukové plyny. 

Automobilová doprava způsobuje nadměrný hluk, zabírá plochy na dálnice, silnice 

a pod. Dochází zde k narušení přírodní rovnováhy v globálním rozsahu.  
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Tabulka č.9: Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy.   

       

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Přeprava cestujících celkem (mil.) 4 974,9  5 132,6  5 043,1  4 775,9  4 709,5  4 739,0  

Železniční doprava 180,3  177,4  165,0  164,8  167,9  172,8  

Autobusová doprava 388,3  373,4  367,6  372,5  364,6  345,0  

Letecká doprava 6,3  7,2  7,4  7,5  7,5  6,4  

Vnitrozemská vodní doprava
1)

 1,1  0,9  1,2  0,9  1,0  0,5  

Městská hromadná doprava 2 268,9  2 323,8  2 262,0  2 260,3  2 138,5  2 224,2  

Veřejná doprava celkem 2 844,9  2 882,6  2 803,1  2 805,9  2 679,5  2 749,0  

Individuální automobilová přeprava osob
2) 

3)
 

2 130,0  2 250,0  2 240,0  1 970,0  2 030,0  1 990,0  

              

Přepravní výkon celkem (mil. oskm) 108 602,8  115 045,3  115 183,2  107 028,6  108 352,6  106 982,6  

Železniční doprava 6 667,0  6 803,3  6 503,2  6 590,7  6 714,0  7 264,7  

Autobusová doprava 8 607,3  9 215,2  9 493,6  10 335,7  9 266,7  9 015,4  

Letecká doprava 9 735,7  10 749,0  11 330,9  10 902,0  11 585,6  10 611,6  

Vnitrozemská vodní doprava
1)

 18,1  17,3  10,5  12,8  14,8  17,3  

Městská hromadná doprava 14 934,8  15 880,5  15 555,1  15 617,4  15 281,5  15 813,7  

Veřejná doprava celkem 39 962,8  42 665,3  42 893,2  43 458,6  42 862,6  42 722,6  

Individuální automobilová přeprava osob
2) 

3)
 

68 640,0  72 380,0  72 290,0  63 570,0  65 490,0  64 260,0  

1)  Jedná se převážně o rekreační přepravu osob      

2)  Jedná se o odborný odhad        

3) v roce 2010 změna metodiky sčítání silničního 

provozu      

Zdroj: MD ČR      

 

Tabulka č.10: Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy. 

       

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 560 037  540 731  458 329  451 671  448 685  435 450  

Železniční doprava 85 613  95 073  76 715  82 900  87 096  82 968  

Silniční doprava 461 144  431 855  370 115  355 911  349 278  339 314  

Vnitrozemská vodní doprava 1 956  1 905  1 647  1 642  1 895  1 767  

Letecká doprava 20  20  15  14  12  9  

Ropovody 11 305  11 877  9 837  11 205  10 404  11 392  

              

Přepravní výkon celkem (mil. 

tkm) 
61 397  69 528  60 571  68 495  71 817  68 087  

Železniční doprava 14 866  15 437  12 791  13 770  14 316  14 266  

Silniční doprava 43 447  50 877  44 955  51 832  54 830  51 228  

Vnitrozemská vodní doprava 781  863  641  679  695  669  

Letecká doprava 45  37  29  22  22  17  

Ropovody 2 259  2 315  2 156  2 191  1 954  1 907  

Zdroj: MD ČR, ČSÚ       
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10.2 Fragmentace krajiny 

Lineární dopravní infrastruktura je jedním z nejvýznamnějších faktorů způsobujících 

fragmentaci krajiny. Pochopitelně je zásadní rozdíl mezi bariérovým efektem drobné okresní 

silnice a dálnice. Za oblasti nefragmentované silniční dopravou jsou většinou považovány ty 

části krajiny, které mají určitou minimální velikost (100 km
2
) a jsou na obvodu ohraničeny 

silnicemi od určité intenzity (1000 vozidel/24 hodin) = metodika UAT - z anglického 

Unfragmented Areas by Traffic. 

Dopravní cesty vytvářejí logické spojnice, určují směry, utvářejí orientační síť 

v krajině, zdůrazňují hranice pozemků. Jsou dynamickým prvkem - dobře vyprojektovaná 

trasa je dynamickou křivkou přirozeného pohybu- proudění. Při budování komunikací dochází 

k fragmentaci krajiny. 

 

Obr. 19 Příklad fragmentace části střední a západní Evropy 

 
Zdroj: MD ČR 

 

Pojem fragmentace (z latinského slova fragmentum; úlomek, zlomek, zbytek) 

vyjadřuje situaci, při níž dochází k postupnému dělení větších celků na menší, které tímto 

dělením pozbývají své původní kvality. 

V případě krajiny vede rozdrobování jejích víceméně homogenních částí (ekosystémů, 

například lesa nebo přírodního bezlesí) k postupnému zmenšování průměrné velikosti plošek 

a jejich oddělování bariérami obtížně prostupnými pro charakteristické druhy těchto částí 

krajiny. Krajina ztrácí tzv. propojenost (konektivitu) a prostupnost (permeabilitu). 
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Vzhledem k areálu druhů, jejich populační dynamice, způsobu rozmnožování, etologii 

atd., znamená pokles velikosti izolovaných plošek pod určitou hranici nemožnost 

dlouhodobého přežití. Vymizení druhů, ať už jde o charakteristické druhy živočichů nebo 

rostlin – samozřejmě zásadně mění charakter ekosystémů, dochází ke změně jejich 

komplexity. Přežívají zejména druhy široce adaptované, tolerantní a hojné, ekosystémy 

anásledně i krajina jako celek se do značné míry homogenizuje a z hlediska druhů 

i banalizuje. Zjednodušeně se dá říci, že přibývá zcela stejných nebo velmi podobných, 

druhově ochuzených lesů, trávníků či jiných biotopů, ztrácí se nejenom druhové a prostorové 

bohatství krajiny, ale také její specifický charakter, její identita. 

Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny nebezpečným fenoménem 

především díky tomu, že její negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou dlouhodobé a často 

nevratné. 

Krajina ztrácí schopnost poskytovat některé z člověkem požadovaných služeb 

(například schopnost zadržovat vodu souvisí s přítomností mokřadů nebo s komplexitou 

lesních a dalších ekosystémů v krajině, zjednodušená krajina není atraktivní pro rekreaci 

apod.). 

Hlavními příčinami fragmentace krajiny je výstavba liniových dopravních staveb 

(dálnic, rychlostních silnic a vysokorychlostních železničních koridorů), obytná zástavba 

v extravilánech obcí (tzv. urban sprawl), výstavba nových obytných celků ve volné krajině, 

výstavba průmyslových objektů, skladovacích prostor, těžba nerostných surovin a další 

průmyslové aktivity, zemědělská velkovýroba (hospodaření na rozsáhlých prostorách orné 

půdy nebo v rozlehlých oplocených sadech a vinicích, případně pastevních areálech). 

Velkoplošné intenzivní hospodaření často vytváří bariéry, resp. snižuje prostupnost 

krajiny více, než je na první pohled patrné (druhová pestrost v intenzivně obdělávaných 

oblastech permanentně a dramaticky klesá, viz další kapitoly). 

Fragmentace způsobuje izolaci populací a ztrátu genetické výbavy. To má za následek 

fakt, že malé izolované populace nejsou schopné vyrovnat se s aktuálními hrozbami jako je 

vliv nepůvodních invazních druhů, klimatické změny nebo nárůst silniční mortality. 

10.3 Průchodnost liniových staveb pro živočichy 

Pro budování průchodnosti nás zajímají 3 parametry, podle kterých se rozhodne, kde 

a jakým způsobem bude průchod vytvořen. Klademe si tedy 3 základní otázky: 

 Kde? (vybrat místo, kde bude průchod využit - celkem velká investice), 

 Co? (kteří živočichové by průchod využívali, přizpůsobení), 

 Kolik? (hustota průchodů - ne moc ani málo). 

Podchody 

– zachování přirozené průchodnosti, 

– finanční dostupnost. 

Přechody 

– umístěny na správném místě tak, aby plnily účel, 

– finančně dosti náročné. 
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Ekodukty slouží k volnému pohybu a přemístění živočichů přes dopravní transfery, 

které jsou jinak pro živočichy nepřekonatelné a jsou „tvrdou“ překážkou pro jejich mobilitu. 

Měly by snížit množství usmrcených živočichů a rozšiřují areál výskytu druhů. Alespoň 

částečně scelují fragmentovanou krajinu. 

 

Obr. 20 Ekodukt Can Pagá ve Vallés Orienta, Španělsko 

 
Zdroj: http://www.national-geographic.cz 

 

 

Migračně významná území (MVÚ) 

Mají signalizační charakter, upozorňují na to, že se jedná o oblasti, kde je problém 

přesunu zvířat a problém je třeba řešit. Není zde žádné omezení ani ochrana, vycházejí např. 

z územního plánu obce - spojením výstavby se uzavře migrační spojnice mezi dvěma lesy. 

 

Dálkové migrační koridory (DMK) 

Zachycuje zásadní prostupná místa v ČR (dálkové liniové stavby zabírají 7% plochy 

ČR). V územních plánech se řeší ÚSESy (biokoridory), DMK jsou na úrovni územně 

analytických podkladů. 

Velmi důležité pro některé druhy, které sice u nás už moc nežijí, ale jsou to druhy 

původně lesní, které se dokážou za den přesunout o několik desítek km (tzv. deštníkové 

druhy). Vzhledem k tomu, že jsou to všechno druhy lesní, není nutné řešit přechody pro 

jednotlivé druhy. Jde o spojnice míst výskytu (současného i potenciálního!), navržené tak, aby 

byly maximálně průchodné. 

– šířka 500 m, 

– vyhýbají se zastavěným územím, 

– nezbytným minimem (nikoliv optimem) pro zachování průchodnosti. 
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Navrhované jsou s vědomím, že půjde o území s významným omezením, proto je 

zpracován návrh opatření pro obtížně průchodné a neprůchodné úseky (kritická místa). 

Celková délka DMK v ČR je 10.060 km, 85% je vedeno lesem. Cca 90% délky DMK je 

vedeno územím, které je nějakým způsobem chráněno. 

10.4 Doprovodné negativní jevy silniční dopravy 

Fragmentace krajiny dopravou nepřináší pouze izolaci dílčích populací, ale je spojena 

s řadou dalších negativních jevů, jako je: 

 usmrcování živočichů na komunikacích, 

 hluková a imisní zátěž okolí, 

 světelné rušení. 

Úmrtnost živočichů 

Úmrtnost živočichů na komunikacích je asi nejnápadnějším doprovodným jevem 

silniční dopravy, protože si jí snadno všimne každý účastník silničního provozu. Výsledky 

podrobných sledování ukazují, že počty usmrcených jedinců jsou významné. 

Nejvyšší relativní úmrtnost (tj. počet usmrcených kusů na 1 km komunikace- viz 

obrázek) je na dálnicích a rychlostních komunikacích a klesá u silnic nižších tříd. Naproti 

tomu celková úmrtnost (tj. počet usmrcených kusů na všech silnicích dané kategorie) je 

v důsledku jejich celkové délky nejvyšší na silnicích nižších tříd. 

Opatření 

1. Oplocení 

 muselo by být po celé délce, jinak půjde zvíře podél a pak přejde. 

2. Mosty přes vodní toky 

 dostatečně široké tak, aby umožňoval průchod pro zvěř- důležité již od projektantů, 

neřešit jen vodohospodářskou problematiku, 

 průchod by měl být po obou březích, 

 optimální jsou přirozené břehy s náplavami, pokud musí být zpevnění, tak hluboce 

spárovanými kameny (kvůli obojživelníkům)- technický problém ze strany 

projektantů, 

 problémem jsou jímky, ve kterých živočichové hynou. 

3. Propustky 

 jsou stovky až km od sebe, 

 rámový - lepší, vždy preferovat, kulový - horší, betonový - nejhorší. 

4. Jezy v zastavěném území 

 stěny jsou svislé => zvíře se vrací a hledá první výstup, aby mohl obejít překážku 

(např.: bobr). 

5. Instalace pachových ohradníků 

 dobře funguje, ale v zahraničí byly zpracovány studie, které prokazují krátkodobou 

účinnost (2 roky), 

 zvíře ohradník nemusí zaregistrovat, když je v rychlém pohybu. 
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6. Specifické přechody přes komunikace 

 krabi, žáby. 

7. Prosklené a protihlukové stěny 

 problém je, že na konci stěny je silnice zase otevřená a zpřístupněná, tudíž je zde 

vysoká mortalita, 

 problémem je také protihluková stěna pouze podél jedné strany vozovky, protože zvíře 

se jednou stranou dostane na silnici, přejde ji, ale narazí na překážku. Musí se tedy 

otočit a vrátit se zpět. Na druhé straně by tedy měl být alespoň plot. 

Fragmentace krajiny se stává jedním ze základních problémů ochrany přírody a její 

řešení musí být zakotveno do koncepčních materiálů v rezortech dopravy, územního 

plánování, životního prostředí a do územně plánovacích procesů. Pozornost je třeba věnovat 

nejen dopravní infrastruktuře, ale ve stejné míře i rozptýlené zástavbě a dalším zdrojům 

fragmentace. 

Ubývá orná půda a bezprecedentním způsobem přibývají urbanizovaná území. Tento 

vývoj velmi rychle snižuje jak hodnoty krajinné, tak především přírodní, které jsou základem 

pro udržení dostatečného stavu životního prostředí člověka. Mizející kategorie území jsou 

často neobnovitelné. 

Rozdrobená krajina přestává plnit funkci přirozeného spojovacího článku mezi 

jednotlivými populacemi organismů, čímž dochází k ohrožení existence významného počtu 

druhů. 

Uvedený vývoj nerozděluje krajinu pouze z hlediska lidských aktivit, ale i z hlediska 

stavu přírody. Především v jádrových oblastech je vlivem urbanizace a velmi intenzivního 

využívání území snížena přírodní hodnota vegetačního pokryvu a tím i schopnost krajiny 

odolávat vnějším vlivům a klimatickým výkyvům. 

 

10.5 Doprava a ovzduší 

Mobilní zdroje představují celosvětově významný zdroj znečišťování ovzduší, zvláště 

v městském prostředí mohou být zdrojem dominantním. Zatímco koncentrace některých 

škodlivin se daří v rozvinutých státech snižovat (jedná se zejména o SO2 a PM10), koncentrace 

oxidů dusíku a těkavých organických látek (VOC) zůstávají v oblastech s hustou 

automobilovou dopravou na stejné výši, či mají dokonce mírně rostoucí trend. 

 

Podíl jednotlivých druhů dopravy na znečišťování ovzduší 

Nejvýznamnější negativní vlivy jsou připisovány silniční dopravě, to je dáno jednak 

absolutním objemem (množstvím spotřebovaného paliva) a také skutečností, že silniční 

doprava je koncentrována do oblasti s největší hustotou osídlení. 

Z hlediska ohrožování atmosféry má stále vzrůstající význam doprava letecká, jejíž 

přepravní kapacity každoročně dynamicky rostou, vliv lodní a železniční dopravy se 

spalovacími motory je řádově menší. Spekuluje se, zda alternativou letecké dopravy mohou 

být rychlovlaky, které by v krajině sice byly výraznější, ale z hlediska spotřeby energie by 
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byly výhodnější (z toho tedy plyne i snížené čerpání pohonných hmot a jejich šetření = šetření 

přírodních zdrojů). 

Objem vypuštěných emisí motorové jednotky je dán především: 

– typem paliva (např.: emise PM10 jsou u vznětových motorů řádově vyšší než 

u zážehových), 

– typem motoru, 

– technickým stavem, 

– stylem jízdy, 

– stavem dopravní infrastruktury. 

Z hlediska efektivity nákladní dopravy, je nejefektivnější železniční elektrická 

doprava, hned po ní je doprava vodní. Mnohem nižší efektivitu, asi tak 6x, má železniční 

motorová doprava a silniční. 

Říční dopravou po vodě se za rok dopraví zpravidla méně než 2000 tun materiálu. Je 

to větší množství než leteckou dopravou, zároveň je to menší objem materiálu přepraveného 

ropovody. Podle studie Planco vyšlo, že energetická náročnost, nehodovost a hlukové zatížení 

je u říční dopravy nejnižší. Zatížení imisemi CO2 je zde nižší, ostatní imise jsou vyšší než 

u železniční dopravy, ale stále nižší než u silniční dopravy. 

V osobní dopravě vede metro, následované tramvajovou a trolejbusovou dopravou, 

s malým odstupem následuje železniční doprava, naopak IAD spolu s autobusovou dopravou 

zaostávají za elektrickou železniční dopravou cca 4,5x. Nejméně efektivním způsobem osobní 

dopravy (ovšem s malým odstupem za IAD) je letecká doprava. 

 

Škodlivé látky vznikající v dopravě 

Je zřejmé, že chemické prvky, které palivo obsahuje, tvoří základ vypouštěných emisí 

po spálení v motoru. Zkvalitněním paliva se podařilo např. velmi významně snížit emise 

olova z dopravy (přechodem na tzv. bezolovnatý benzín). Jako palivo do silničních vozidel se 

nejčastěji používají různé typy benzínů a naft, méně často LPG a zemní plyn. Použití vodíku 

jako paliva s nulovou produkcí škodlivin je zatím v začátcích. 

Dalším faktorem ovlivňujícím množství a druh znečištění je i efektivita spalování 

a druh motoru. U silniční dopravy produkují sice vznětové motory (tj. na naftu) méně emisí 

CO a NOx než motory zážehové (na benzín), ovšem na druhou stranu více těkavých 

organických látek (VOC) a karcinogenních pevných částic (PM). Vznětové motory navíc 

oproti zážehovým produkují emise SO2 a naopak žádné emise olova. 

Zdrojem dopravních emisí jsou především výfukové plyny spalovacích motorů. 

Složení plynů je závislé na typu a seřízení motoru, přidaných zařízeních (katalyzátor) a na 

použitém palivu. 

Výfukové plyny obsahují, vedle vody a CO2, také NOx, CO, polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH), aldehydy, ketony, fenoly a jiné organické látky (označované souborně 

jako těkavé organické sloučeniny - VOC), ozón, dále saze, dehet (uváděné nejčastěji jako 

PM10 či TZL) a platinové kovy (Pt, Rh, Pd), které pocházejí z katalyzátorů. Podíl emisí 

zdopravy na všech emisích stále narůstá s výjimkou emisí olova (Pb) a síry (SO2). 

Prachové částice nejsou pouze součástí výfukových plynů, jsou produkovány při 

obrušování pneumatik a brzdových destiček a opotřebováváním dalších součástí vozidel. 
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Nezanedbatelné množství prachových částic a na ně vázaných škodlivin se uvolňuje při 

obrušování vozovky a při korozi zařízení komunikací. 

Znečišťující látky jsou celostátně monitorovány v rámci Registru emisí a zdrojů 

znečišťování ovzduší (REZZO). 

 

Vliv emisí z dopravy na ekosystémy 

Znečištění ovzduší způsobuje každoročně ohromné škody na vegetaci. Nejvážněji jsou 

ohroženy lesní porosty v horských polohách, které jsou v dosahu velkých zdrojů 

průmyslového znečištění. Ve Střední Evropě způsobovaly největší obtíže oxidy síry (SOx), 

jejichž zdrojem byly především tepelné elektrárny spalující hnědé uhlí s vysokým obsahem 

síry. Díky postupnému odsiřování tepelných elektráren klesaly významně emise SOx a tím 

pádem se zmírnily vlivy na horské lesní ekosystémy. Poklesy emisí síry ovšem v současnosti 

kompenzují oxidy dusíku (NOx), které jsou produkovány hlavně automobilovými motory 

a dále vznikají při různých technologických procesech (především spalovaní fosilních paliv). 

Mezi další polutanty negativně ovlivňující růst rostlin patří přízemní ozón (O3). 

 

NOx 

Negativní vliv na rostliny je závislý na koncentraci v ovzduší. Nižší koncentrace jsou 

obecně přínosné. Při vyšších koncentracích se začnou projevovat toxické účinky. Toxicita se 

projevuje ve chvíli, kdy má rostlina jinak využitelných látek nadbytek a ty na ni působí jako 

metabolický jed. Negativní účinky se vzhledem k různé náročnosti rostlin mohou projevovat 

odlišně. Nejvíce ohroženy jsou rostliny a rostlinná společenstva s nízkými nároky na výživu 

dusíkem (horské jehličnaté lesy, vrchoviště), naopak společenstva přirozeně zásobovaná 

dusíkem (lužní lesy), jsou k zvýšeným koncentracím NOx poměrně tolerantní. Riziko 

poškození vegetace emisemi NOx je největší ve městech. Dalším negativním vlivem NOx je 

postupná přeměna rostlinných společenstev. Oxidy dusíku jsou z ovzduší vymývány deštěm 

a dostávají se do půdy. Tím pádem je umožněna expanze druhů s vyššími nároky na zásobení 

dusíkem. Nebezpečí hrozí především suchomilným společenstvům. 

 

SO2 

Oxid siřičitý je z ovzduší vymýván srážkami, spolu s mraky mohou být oxidy síry 

transportovány na vzdálenost stovek kilometrů. Po dopadu kyselých srážek (pH<4) na zem 

dochází k odplavování bazických iontů (vápník, sodík, draslík, hořčík) z půdy, po odplavení 

značné části bazických iontů dochází k prudké změně půdní reakce a k celkové degradaci 

půdního ekosystému (symbiotické houby, půdní organismy). Nejméně odolné jsou horské 

půdy, které mají malou mocnost a přirozeně nízké množství bazických kationtů. To je spolu 

s drsným klimatem a vysokým přísunem kyselin důvod, proč se devastující vliv kyselých 

dešťů objevuje zejména v horských oblastech. Vegetace trpí nedostatkem základních živin 

a stopových prvků, navíc při okyselení půdy dochází k mobilizaci toxického hliníku, dochází 

k celkovému oslabení rostliny, která je pak mnohem náchylnější k napadení přirozenými 

nepřáteli (vztah lýkožrout smrkový – smrk). Kromě nepřímého působení může docházet 

rovněž ke vstupu SO2 do rostliny skrz listy, díky velkému povrchu listů jsou ohrožené 

zejména jehličnaté dřeviny. 
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O3 

Ozón poškozuje buněčné membrány a reaguje s četnými skulinami bílkovin a enzymů. 

Toxické účinky jsou zprostředkovány tvorbou volných radikálů, jako jsou superoxidový anion 

O
2-

, volný hydroxylový radikál OH
-
 či peroxid vodíku (H2O2). 

 

 

Emise a lidé v číslech 

Téměř 25% obyvatel zemí Evropské unie žije v místech, které jsou vzdáleny méně než 

500 metrů od silnic, po nichž se ročně přepraví více než tři miliony vozidel. V důsledku toho 

způsobují vysoké hladiny znečištění každoročně ztrátu téměř čtyř milionů let života. Snížení 

emisí malých prachových částic o 30% by zachránilo 300-400 životů na každý milion 

obyvatel žijících ve městech. Průměrná délka života ve velkých městech je o rok kratší kvůli 

emisím malých prachových částic. Podle studií Světové zdravotnické organizace způsobuje 

znečištění ovzduší každý rok předčasnou smrt asi 370.000 Evropanů a 9.000 obyvatel ČR. 

Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů dieselových motorů vede 

k nárůstu výskytu rakoviny o 40%. Znečištění ovzduší má na svědomí sedmkrát více životů 

než dopravní nehody na evropských silnicích, které si vyžádají kolem 45.000 lidských životů 

ročně. V letech 1990-2004 bylo 43% Evropanů žijících ve městech vystaveno množství 

prachu, které přesáhlo platné limity; nejhoršími oblastmi jsou Benelux, Česká republika, 

Polsko, Maďarsko, jižní Španělsko a severní Itálie. Šest z 10ti obyvatel evropských měst bylo 

ve stejné době vystaveno nadlimitním koncentracím ozónu. 

 

Kapitola byla zpracována z podkladů Ministerstva dopravy ČR. 
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11   SÍDELNÍ KRAJINA  

Průmyslová revoluce vyvolala přesun obyvatel z venkova do měst a prostorů, které 

byly v blízkosti zdrojů energie (uhlí, průmyslové objekty). 

Urbanizace znamená přesun obyvatel z venkova do měst, „poměšťování“ vybraného 

prostoru, lokality v přírodní krajině. Zahrnuje přípravu a realizaci činností v přírodním nebo 

antropogenními aktivitami pozměněném krajinném prostředí, které směřuje k využití 

přírodních a socio-ekonomických daností reálného prostoru (města, regionu) pro zvýšení 

materiální i duchovní úrovně, k ulehčení a obohacení plnění základních existenčních úkonů 

člověka a jeho společnosti. Vytváří životní podmínky a životní styl obyvatelů určitého, 

geograficky a administrativně vymezeného území. 

Přibližně 3 miliardy obyvatel ve městech (48%), z toho většina žije v menších městech 

a jen asi 5% žije ve velkoměstech (nad 1 mil.). Předpokládá se, že v r. 2030 bude ve městech 

žít asi 5 miliard obyvatel.  

Urbanizované území v těchto sídlech pohltilo krajinu a ovlivnilo i životní prostředí. 

Současně ale s vývojem aglomerací v evropských městech vznikají i rozsáhlá území, kde 

počet obyvatel dlouhodobě klesá (např. v bývalém NDR). 

Ekonomickým problémem je však i nízký stupeň urbanizace. Při rozptýlenosti obyvatel 

do většího počtu malých sídel se snižuje celková efektivnost osídlení, ztížená je i organizace 

služeb. Obdobné je to s technickým vybavením. 

Urbanistická tvorba je činnost, kde se funkční a esteticko-vjemové požadavky 

transformují do exteriéru. Na řešení prostoru v exteriéru platí také funkční, prostorové 

i estetické požadavky a nároky.  

Hlavní úlohy urbanistické tvorby: 

 řešení města a obce jako celku pomocí územních plánů či regulačních plánů, 

 projektování nových městských částí, rekonstrukce starších, 

 přestavba městských center (velký zájem o vizuální prezentaci, reklamu), 

 řešení kontaktních městských zón s krajinou, 

 tvorba veřejných prostranství uvnitř města. 

Urbanizované prostředí je víceméně úspěšně realizovaná snaha maximálně přizpůsobit 

daný prostor životním potřebám člověka a jeho společnosti. Jsou jimi potřeby materiální 

(bydlení, aj.) a duchovní (výchova, školství, aj.). Průmyslové areály jsou organizované na 

továrenskou výrobu produktů. Částečně škodí člověku nebo ho fyzicky či psychicky frustrují. 

Jeví se nám jako nezdravé, znehodnocené ŽP a člověk ho využívá z existenčních důvodů = 

práce. Negativní vlivy se však nevyskytují jen v průmyslových areálech, ale z důvodu růstu 

koncentrace obyvatelstva i v sídlech. Nezdravé jevy souvisí zejména s dopravou (parkovací 

plochy, garáže, oprava a údržba silnic, hluk, exhaláty, prach, …). 

Ke třem fázím životního cyklu dnešního člověka (bydlení, práce a rekreace) patří 

3 funkční zóny urbanických útvarů, tedy sídel. Jsou to následující zóny:  

 zóna bydlení - nejtypičtější jsou městské monofunkční sídliště se základní 

občanskou vybaveností, 
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 zóna práce - tovární a průmyslové aglomerace, dílny, sklady, zemědělské 

farmy, energetická zařízení apod. 

 zóna zotavení - umožnuje regeneraci fyzickou i psychickou. Jedná se 

o zdravotnická střediska, sportovní a rekreační zařízení, školy, supermarkety, 

společensko zábavní komplexy apod. 

 

Všechny 3 zóny jsou propojené dopravou, informačními sítěmi, centrální a lokální 

technickou infrastrukturou a dalšími prvky. Často se funkčně i územně překrývají v závislosti 

na charakteru sídla (stejně jako základní fáze životního cyklu). 

Každý urbanistický útvar (UÚ) je lokalizován do určité části konkrétního území, 

krajiny. Jeho tvorbu podmiňují tyto přírodní podmínky: 

 geologické a geografické, 

 geomorfologické, 

 pedologické, 

 hydrologické, 

 klimatické, 

 biotické. 

Současné urbanistické formace: 

Město 

 je nejtypičtější urbanistický útvar, 

 nejdokonalejší antropogenní prostor pro rozvoj člověka, 

 patologické formy: velkoměsta, několika kilometrové periférie, megalopoly, aj. 

Vesnice 

 příměstské obce, prvotní urbanistické útvary (UÚ), 

 zemědělská výroba, hospodářství. 

Lázeňská města 

 v blízkosti léčivých pramenů, 

 často horská krajina. 

Střediska rekreačních aktivit, turistiky a sportu 

 v blízkosti přírodních fenoménů (mořské pláže, hory, aj.), 

 nejrizikovější urbanistické útvary kromě průmyslových areálů z hlediska 

ekologie krajiny. 

Chatové osady 

 přechodně obývané. 

Urbanistické útvary se zvláštní funkcí 

 těžba, průmysl, zemědělské farmy, vojenská zařízení, vědecko-výzkumná 

zařízení, radiokomunikační systémy, aj. 

Krátkodobé urbanistické útvary 

 skautské tábory, hudební festivaly, kempy, aj. 
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Hlavní řešené problémy urbáního prostředí: 

 Člověk a kvalita obytného prostředí 

 kvalita a bytový standard má rostoucí tendenci (spojeno s větší obytnou plochou, 

vnitřní architekturou, estetickou hodnotou, klimatickou polohou, aj.), 

 k řešení se dostává i zdravý životní styl - kvalita potravin, racionální výživa, prostor 

pro oddych, každodenní pohyb, relaxaci, kulturní vyžití, apod., 

 služby obyvatelstva ve smyslu zdravotní péče, sociální zázemí, energeticko-

zásobovací servis, a další, 

 estetika a hygiena prostředí (čistota ovzduší, řešení odpadů, parková úprava, apod.). 

 Urbanistická struktura města 

 urbanistická struktura je předmětem územního plánu ve spolupráci s navazujícími 

profesemi (energetika, dopravní systém, sociologie, atd.), 

 dříve striktní dodržování zonace, nyní prolínání, 

 žádoucí je tvorba klidové, pěší a cyklistické zóny a tras, tvorba bezbariérových 

přechodů a tras (zlepšení imisního a hlukového zatížení). 

 Vegetační struktura 

 v územním plánu zanesena jako územní systém ekologické stability, 

 cíl: vzájemně propojené, obsahově variabilní vegetační struktury za účelem posilnění 

biotické hodnoty a ekologické stability, vytváření prostoru pro rekreaci a kulturního 

a esteticky zajímavého prostředí a to na minimálně 40% plochy města, 

 důležitým znakem je bezprostřední interakce do přilehlé krajiny. 

 naplnění představ zvyšování kvality ŽP je na těchto rovinách: 

o podpora tvorby nosného systému vegetace, 

o zahrnutí vnější přírody formou biokoridorů, pásem vegetace, přírodních klínů, 

apod., 

o bránit základní funkci těchto vymezených prostor před jiným využitím, 

o zvýšení podílu přírodních elementů při rekonstrukci volných prostorů, 

o dotvoření volných ploch (areály klidu, dětská hřiště, sportovně-relaxační 

areály, 

o vytvořit vazby vegetace ke konkrétnímu účelu, 

o využití volných prostor netradičně (živé ploty, rovné střechy). 

 

Inovace města směrem k lepším podmínkám života a trvalé udržitelnosti je 

orientován na tyto oblasti: 

a) ekonomickou (regenerace ekonomické sítě, oživení obchodu, vývoj nových 

technologií, efektivní využití prostoru v čase), 

b) environmentální (šetření energií, redukce emisí, řešení odpadů, eliminace 

hluku), 

c) sociálně-politickou (pracovní příležitosti, vzdělání a kultura, partnerství, 

integrita a identita). 
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12   CESTOVNÍ RUCH 

Existuje mnoho definic cestovního ruchu. Jednu předkládají např. Pichlerová, Benčať 

(2009), podle kterých cestovní ruch představuje soubor činností zaměřených na uspokojování 

potřeb souvisejících s cestováním a pohybem osob mimo místo trvalého bydliště v jejich 

volném čase.  

Horner, Swarbrooke (2006) definují cestovní ruch jako krátkodobý přesun lidí za 

účelem příjemných činností. Podle Lopušného (2001) se jedná o složitý sociálně-ekonomický 

a prostorový jev, jehož hlavním cílem je uspokojovat potřeby reprodukce fyzických 

a duševních sil člověka a rozvíjet jeho osobnost. 

Z funkčního hlediska můžeme vymezit základní formy cestovního ruchu, které 

vystihují jeho podstatu, způsob realizace a uspokojování potřeb.  

 Rekreační cestovní ruch představuje nejrozšířenější formu, jejíž podstatou je pobyt 

člověka v přírodě. Jako příznivé se projevují vlivy klimatu, vzduchu, vody a vegetace. 

Subsystémem rekreačního cestovního ruchu je příměstská rekreace, která se 

organizuje v blízkosti měst a sídelních aglomerací. Příměstská rekreace se na rozdíl od 

rekreačního pobytu realizuje v relativně krátkém čase a kratší dopravní dostupnosti.  

 Kulturně poznávací cestovní ruch plní významnou společenskou funkci. Jeho cílem 

je zvyšování společenské, kulturní, odborné a všeobecné vzdělanostní úrovně člověka. 

Základním předpokladem rozvoje je existence kulturního dědictví (památkové 

objekty, zvyky, tradice, folklór). 

 Lázeňsko-léčebný cestovní ruch plní tři hlavní funkce, a to zdravotní, regenerační 

a rekreační. Hlavním cílem je odstranění negativních vlivů životního prostředí, snížení 

důsledků civilizačních chorob a upevnění zdraví člověka.  

 Pojem silvituristika představuje rekreaci v lesním prostředí. Jedná se o formu 

návštěvy lesa jako místa oddychu i jako místa, kde se návštěvníci naučí o fungování 

lesa jako ekosystému.  

 Zemědělský cestovní ruch je kombinovanou formou skládající se z prapůvodního 

a moderního využívání krajiny. Zemědělský cestovní ruch má dlouhou tradici, již od 

19. století, avšak zpočátku se realizoval neorganizovaně a na úkor stavů zvěře. 

V dnešní době je důležité si uvědomit, že pro využívání hospodářské krajiny má velký 

význam volně žijící zvěř, která do těchto biotopů zasahuje.  

 Venkovský cestovní ruch představuje osobitou formu rekreace s využitím hlavních 

pilířů rozvoje venkova. Jeho podstatou je návrat k přírodě a odklon od masového 

cestovního ruchu. V rámci venkovského cestovního ruchu rozlišujeme agroturistiku 

a ekoagroturistiku. Agroturistika je spojená s uspokojováním potřeb návštěvníků 

v zemědělském podniku nebo u zemědělce-podnikatele. Je zde možná účast na 

typických farmářských pracích (dojení, kosení trávy, výroba sýra), zároveň se velmi 

často nabízí netradiční zážitky (poznávání rostlin, zvířat, jízda na koni). 

Ekoagroturistika je forma agroturistiky, která se realizuje na ekologických farmách, 

kde se dodržují všechny podmínky a formy ekologického zemědělství.  
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 Incentní cestovní ruch se orientuje na uspokojování potřeb účastníka formou 

organizování odborných exkurzí a tematických zájezdů, případně pořádáním kongresů 

a konferencí (kongresový cestovní ruch). Jeho cílem je informativně-poznávací 

funkce. Tato forma cestovního ruchu je velmi atraktivní a ekonomicky zajímavá pro 

pořadatelskou krajinu, město a podnikatelské subjekty, jelikož přináší kromě 

základních služeb cestovního ruchu také ekonomickou efektivitu.  

 

Politika cestovního ruchu v období 2014-2020 v ČR 

Význam udržitelnosti cestovního ruchu (dále jen CR) spočívá v zajištění jeho přínosů, 

udržení potenciálu rozvoje a v konkurenceschopnosti destinace ČR. 

Udržitelnost je zajišťována následujícími způsoby: 

 strategickými dokumenty cestovního ruchu 

o koncepce státní politiky rozvoje CR, 

o připravovaný zákon o podpoře rozvoje CR. 

 dalšími aktivitami ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

 

Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu 

Cíle nové koncepce jsou zahrnuty do čtyř priorit: 

– zkvalitnění nabídky CR, 

– management CR, 

– destinační marketing, 

– politika CR a ekonomický rozvoj. 

 

Koncepce vychází ze struktury nositelů státní politiky CR (MMR) a definování 

činnosti agentury CzechTourism. V současnosti probíhá příprava nového zákona o podpoře 

rozvoje a udržitelnosti cestovního ruchu, který bude definovat kompetenci odpovědnosti, 

kontrolu tvorby produktů, rozmístění návštěvnosti, budou se kontrolovat strategické 

dokumenty, které se budou předkládat pro další tvorbu studií a opatření. 
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13   ZELEŇ V KRAJINĚ 

Zeleň je podle Slávíkové (1984) charakterizována jako „soubor vegetační pokrývky, 

ať už bylinné, křovinné nebo stromové, který se na určité ploše vyvinul přirozeným způsobem 

nebo záměrným cílevědomým založením a usměrňováním člověkem.“ 

Zeleň v krajině a v ŽP člověka má nezastupitelnou roli. Význam vegetace není jen 

v produkci biomasy a transformaci energie a látek, ale v celé řadě dalších funkcí s ohledem na 

ŽP, které jsou následující: 

- krajině ekologická, 

- hygienicko zdravotní,  

- esteticko psychologická, 

- produkční. 

 

Krajinotvorná funkce rozptýlené zeleně je dána jejím vlivem na strukturu krajiny, na 

ostatní organizmy, vodní režim a na ochranu půdy před erozí. Význam má i při dešti i tání 

sněhu. Významná je funkce břehových porostů. 

Do hygienicko zdravotní funkce patří vztah mezi zelení, kvalitou ovzduší 

a prašností, a hlučností. Vliv na kvalitu ovzduší se projevuje zachycováním prachu, plynných 

imisí. Může zachycovat i sloučeniny olova v blízkosti silnic. Snižuje i rychlost proudění 

vzduchu, což umožní zrychlit i usazování prachových částic. Rovněž umožní snižování 

teplotních rozdílů mezi dnem a nocí. Porosty dřevin výrazně ovlivňují proudění vzduchu, 

např. větrolamy ochraňují půdu před erozí. Vegetace působí příznivě i na obsah 

choroboplodných zárodků a mikroorganizmů (působení fytoncidů – eterických olejů, které 

snižují množství patogenních látek) 

Funkce estetická a psychologická spočívají v tom, že zeleň je estetickým prvkem ve 

volné krajině i v sídlech. Pozitivně na člověka působí zelená barva. Vytváří vhodné léčebné 

a rekreační prostředí pro člověka. Zeleň působí pozitivně i při začleňování různých staveb 

(komunikace, objekty) a zařízení (produktovody), i při asanaci. Působí i jako maskovací 

zeleň. Dotváří vzhled komunikací. Vytváří vhodné léčebné a rekreační prostředí pro člověka, 

má schopnost umocnit výtvarný projev architektonického díla v krajině. 

Produkční funkce je dána tvorbou dřeva jako suroviny pro různá odvětví a produkcí 

plodů a semen, je zdrojem výživy včel, ptáků, hlodavců. 

Krom výše uvedených funkcí má rozptýlená zeleň význam pro stabilizaci půdy 

(ochrana před větrnou a vodní erozí), snižování povrchového odtoku vody (lehčí infiltrace 

a tím vyšší kvalita podzemních vodních zdrojů), napomáhá tvorbě humusu, napomáhá 

lepšímu hospodaření s půdní vláhou, zpevňuje břehy, produkuje kyslík a váže oxid uhličitý. 

Nutno zdůraznit i skutečnost, že napomáhá zachování ekologické rovnováhy přírodních 

ekosystémů a krajiny. 

Zeleň podléhá systémovému rozdělení. Ve vztahu k prostoru, který v krajině zeleň 

zaujímá, a z hlediska jejího systémového uspořádání, ji můžeme rozdělit na: 

– zeleň lesní krajiny (lesní vegetace), 

– zeleň technické, resp. urbanizované krajiny (urbánní vegetace), 
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– zeleň zemědělské krajiny (polní vegetace, resp. nelesní dřevinná vegetace). 

 

V jednotlivých typech krajiny můžeme vyčlenit následující kategorie zeleně: 

 

Z hlediska původu: 

– zeleň spontánní - vzniká samovolně přirozenou cestou bez zásahu člověka, 

– zeleň založená - vzniká záměrnou umělou výsadbou podle předem odborně 

vypracovaného projektu, 

– zeleň kombinovaná - vzniká buď výsadbou do spontánních typů, nebo se spontánní typy 

přirozeně infiltrují do uměle založené zeleně. 

 

Z hlediska umístění (lokalizace) v krajině: 

– zeleň extravilánu, tj. nacházející se ve volné krajině, 

– zeleň intravilánu, tj. nacházející se ve vnitřní zastavěné části obce, města, sídliště, 

průmyslového nebo zemědělského objektu. 

 

Jednotlivé formace zeleně mohou být v krajině různě seskupené, proto je rozdělujeme do 

dvou kategorií: 

– zeleň kompaktní (les, trvalé trávnaté porosty, agrocenózy - kultury obráběných 

zemědělských polí, sady, vinice a chmelnice), 

– zeleň rozptýlená, která vzniká spontánně nebo je záměrně vysázená jako výsledek 

hospodářské činnosti člověka v krajině. 

 

Z hlediska fyziognomie rozeznáváme v krajině 3 základní typy rozptýlené zeleně: 

– plošná, 

– liniová, 

– bodová. 

 

Plošná rozptýlená zeleň 

Remízky 

Jsou to původní nebo umělé stromové nebo křovinaté porosty, které tvoří útočiště pro 

drobnou zvěř v lovných revírech, ale také na polích, kde je zvěř stále více „odhalená“. Tvoří 

nejvýznamnější formaci plošné rozptýlené zeleně z biologického hlediska. 

Zeleň na plochách nevhodných pro hospodářské využití 

Na štěrkovité, kamenité či zamokřené půdě (exponovaných plochách podhorských 

oblastí) se vyskytuje zeleň v podobě řídkých formací stromů a křovin. Má asanační účinky, 

a proto se záměrně vysazuje na plochy po těžbě nerostných surovin pro zpevnění svahu, proti 

sesuvům. 

Maskovací zeleň 

Maskovací zeleň tvoří dřeviny stromového růstu. Kryje nebo doprovází drobné stavby 

nebo objekty, vyskytuje se zpravidla kolem sakrálních staveb, vojenských objektů, televizních 

vysílačů apod. 
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Soubor stromů 

Tvoří ho 10 a víc jedinců stromového vzrůstu. Většinou jsou to z části původní lesní 

porosty nebo ovocné stromy nacházející se v okolí domů. 

Skupiny stromů 

Skupina obsahuje 2 – 9 jedinců stromového vzrůstu. Mohou mít stejný původ jako 

soubor stromů. Dnes bývají vysázené jako orientační stromy na rozcestích, vyhlídkových 

bodech, okolo památných míst a pomníků. 

 

Liniová rozptýlená zeleň 

Břehové porosty 

Původ břehových porostů bývá často antropogenní, tedy porost uměle založený. Je 

tvořen pásy stromů, křovin i bylin. Zpevňují břehy vodních ploch a zabraňují jejich 

podemílání a vodní erozi svým kořenovým systémem. 

Zeleň podél komunikací 

Z minulosti jsou to zachovalé aleje ovocných stromů (záměrně vysázená). 

V současnosti nacházíme kombinovanou výsadbu dřevin – stromořadí i skupinová výsadba. 

Nesmí být monotónní, musí umožnit výhled do krajiny. Je nejstarší formací rozptýlené 

vegetace. 

Větrolamy 

Větrolamy jsou aerodynamické homogenní pásy dřevin. Tvoří funkční ochranné lesní 

pásy. Jednou z nejdůležitějších vlastností je polopropustnost. Situované jsou záměrně kolmo 

na směr převládajících větrů. Využívají se v nížinných a rovinných oblastech, kde jsou 

zemědělské pozemky ohrožované větrnou erozí. 

Zasakovací pásy 

Záměrně vysázené stromy a křoviny se vysazují na dlouhých, strmých, zemědělských 

pozemcích, které ohrožuje vodní eroze. Zachytávají povrchovou odtékající vodu a vsakem ji 

odvádějí do půdy. 

Porostový plášť 

Tvoří okrajovou zónu lesa. Skládá se z nižších stromů nebo křovin. Ovlivňuje 

především stabilitu lesního porostu, protože má funkci přechodného pásu, kde se prolíná les 

s okolní krajinou (les je jím tedy obklopen a chráněn). 

Deliace pozemků 

Záměrně vysázené „zelené hranice“, „živé ploty“ stromové či křovinné. Tvoří hranici 

mezi dvěma objekty (např. pozemky). Vznikly jako důsledek vlastnických poměrů 

a hospodářské činnosti člověka 

 

Bodová rozptýlená zeleň 

V krajině se vyskytují velmi nerovnoměrně. Bodovou zelení se stávají staré mohutné 

solitéry původních dřevin (lípy, buky, duby). Často mají jistou přírodovědnou, kulturní 

a historickou hodnotu, a proto jsou také často zákonem chráněné jako přírodní památky nebo 

památné stromy. 
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Význam a funkce rozptýlené zeleně 

Pozitivní působení všech formací rozptýlené krajinné zeleně dalece přesahuje 

ojediněle se vyskytující negativa, proto je nutné v každém typu krajiny existující zeleň 

chránit, starat se o její růst a vývin a tím zabezpečit její pozitivní působení nejen pro krajinu, 

ale i na neoddělitelnou součást dnešní kulturní krajiny – na člověka. 

 

Ochrana zeleně 

Obecná ochrana dřevin podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

spočívá v ochraně před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější 

nebo ochrana podle zvláštních předpisů. 

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při 

výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán 

ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin. 

Pokud není stanoveno jinak, je potřeba ke kácení dřevin povolení orgánu ochrany přírody. Pro 

povolení se musí vyhodnotit funkční a estetický význam konkrétní dřeviny. MŽP stanoví 

prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu 

s požadavky na jejich ochranu. Povolení není potřeba při: 

– kácení za účelem obnovy porostů, 

– při provádění výchovné probírky porostů, 

– při údržbě břehových porostů, 

– k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy, 

– ke kácení dřevin se stanovenou velikostí či jinou charakteristikou. 

V těchto případech, kdy není potřeba povolení, je nutné písemné oznámení nejméně 

15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Ke kácení dřevin, které by svým stavem ohrožovaly 

život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu také není nutné povolení ke kácení od 

OOP, je ale nutné písemné oznámení o zásahu OOP do 15ti dnů od provedení činnosti. 

Památné stromy 

Památné stromy vyhlašuje orgán ochrany přírody rozhodnutím. Jsou evidovány 

v ústředním seznamu a označeny malým státním znakem ČR. Je zakázáno je poškozovat, ničit 

a rušit v přirozeném vývoji. Pokud je nutné chránit památný strom před škodlivými vlivy 

z okolí, je vymezeno ochranné pásmo OOP (zásahy pouze s předchozím souhlasem OOP). 

Základní ochranné pásmo má tvar kruhu, o poloměru desetinásobku průměru kmene 

měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 

 

Rozptýlená zeleň patří mezi nejdůležitější činitele zlepšující kvalitu ŽP a je 

nejlepším indikátorem celkového charakteru a stavu krajiny. 
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14   OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR 

V ČR je příroda a krajina chráněna podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. Účelem zákona je přispět k: 

– udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, 

– ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, 

– šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, 

– vytvoření soustavy Natura 2000. 

Ochranou přírody a krajiny se rozumí vymezená péče státu a fyzických i právnických 

osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, 

paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, 

o vzhled a přístupnost krajiny. Zajišťuje se: 

– vytvořením ÚSES (územního systému ekologické stability krajiny), 

– obecnou ochranou planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní 

ochranou druhů, které jsou vzácné, ohrožené, 

– ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů, 

– ochranou dřevin rostoucích mimo les, 

– vytvářením sítě zvláštně chráněných území a péčí o ně, 

– účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky 

vhodné lesní hospodaření, 

– ochrana přírody a krajiny, 

– účastí na ochraně ZPF, pozemkových úpravách, 

– ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro 

život vodních a mokřadních ekosystémů, 

– obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů (rekultivace, struktura 

a využití krajiny), 

– ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářské využívání, turistiky 

a rekreace, 

– spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení. 

14.1 Obecná ochrana přírody a krajiny 

Základní povinnosti: 

 Vymezení ÚSES, zajišťující uchování a reprodukci přírodního bohatství, stanovení 

příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny (povinnost ochrany mají 

vlastníci pozemků). 

 Ochrana významných krajinných prvků před ničením a poškozováním (zachování 

stability a funkcí krajiny a přírody). 

 

 

 



 

117 
 

 

Obecná ochrana rostlin a živočichů 

Ze zákona platí ochrana před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který 

vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, narušení 

reprodukce, zániku populace nebo zničení ekosystému. Zákon nedovoluje úmyslné šíření 

geograficky nepůvodních druhů, kříženců (jen s povolením orgánu). Při nálezu zraněného 

živočicha neschopného samostatného přežití zajistí osoba nezbytné ošetření nebo ho předá 

záchranné stanici. 

Ochrana volně žijících ptáků 

Je přísnější, platí zákaz: 

– úmyslného usmrcování, odchytu, 

– poškozování, ničení, odstraňování hnízd a vajec, 

– úmyslné vyrušování, 

– držení těch ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány, 

– prodej, držení a přeprava za účelem prodeje. 

Významný krajinný prvek 

Za významný krajinný prvek se považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny; utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Ze 

zákona jsou jimi všechny rybníky, jezera, údolní nivy, rašeliniště, mokřady a lesy. Další lze 

zaregistrovat, o registraci rozhoduje orgán ochrany přírody. Např. stepní trávníky, remízky, 

meze, TTP, naleziště zkamenělin, skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park 

Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 

Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu (umístění staveb, apod.). 

Neposuzuje se v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním nebo 

regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání. 

Regionalismu hrozí, že se stane mezinárodním hnutím, které reaguje na poptávku po 

„svérázném“ rekreačním prostředí, které se vymklo jakékoliv vazbě na region a ústí 

v komerční banality a kýče ve službách cestovního ruchu. Nejde o pouhé utvrzení 

konvenčního vnímání krajiny v kratkodobém komerčním zájmu, ale o pokus uchovat 

a soudobými prostředky rozvíjet samostatnou kvalitu o sebevědomý a pozitivně vymezený 

svět. Naši krajinu vytváří interakce přírodního prostředí s antropickými vlivy. Důsledkem je 

kulturní krajina, která zahrnuje logicky i sídla, nikoliv však velkoměstské aglomerace (u nás 

se nevyskytují). Výsledkem je, že celé území se stává kulturní krajinou. Nejdůležitějšími 

trvale působícími přírodními faktory krajiny jsou reliéf zemského povrchu a podnebí. 

Automobilismus a moderní stavební technologie se významně dotkly převzatého stavebního 

fondu a budou nadále ovlivňovat novou výstavbu. Tvorba kulturních památek budoucnosti 

vyžaduje od projektantů znalost principů historického designu a jejich uvážlivé respektování. 
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Přechodně chráněné plochy 

Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem rostlinných nebo živočišných 

druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů, lze vyhlásit jako přechodně chráněnou plochu. 

Důvody vyhlášení mohou být vědecké, studijní či informační. 

14.2 Zvláště chráněná území 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná spadají pod zvláštní 

ochranu. Kategorie: 

1) Velkoplošná: 

– Národní parky 

– Chráněné krajinné oblasti 

2) Maloplošná: 

– Národní přírodní rezervace 

– Přírodní rezervace 

– Národní přírodní památka 

– Přírodní památka 

Velkoplošná chráněná území 

 Národní parky 

Rozsáhlá území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část 

zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, 

živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. V ČR 4: NP 

Šumava, NP Podyjí, Krkonošský NP, NP České Švýcarsko. 

Tři zóny ochrany (nejpřísnější je 1.) vymezené s ohledem na přírodní hodnoty určuje 

MŽP vyhláškou. Hranice 1. zóny v terénu se provádí vhodným způsobem – jeden červený 

pruh vně, dva červené pruhy uvnitř. 

Platí zákaz: 

– intenzivní hospodaření technologiemi, které mohou způsobit změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkcí ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

– zneškodňovat odpady, které nejsou původem z NP, 

– tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, 

– vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a přívěsy mimo silnice a místní komunikace, 

– pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo 

vyhrazená místa, 

– provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole 

mimo komunikace a vyhrazená místa, 

– sbírat rostliny a odchytávat živočichy, není-li uvedeno jinak v bližších ochranných 

podmínkách či návštěvním řádu NP, 

– povolovat a umisťovat nové stavby, 

– povolovat nebo uskutečňovat záměrně rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

– zavádět intenzivní chovy zvěře (obory, farmové chovy, bažantnice), kromě 

záchranných chovů, a používat otrávené návnady při výkonu práva myslivosti, 

– měnit stávající vodní režim pozemků, 
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– stavět nové dálnice, silnice, železnice, průmyslové stavby, sídelní útvary, plavební 

kanály, elektrická vedení velmi vysokého napětí, produktovody, 

– provádět chemický posyp cest, hnojit, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté 

odpady, 

– těžit nerosty, horniny a humolity kromě stavebního kamene a písku pro stavby na 

území NP, 

– vstupovat mimo vyznačené cesty, 

– měnit skladbu a plochu kultur. 

NP Šumava 

Vyhlášení 20.3. 1991, rozloha 681 km
2
. V NP se nacházejí 3 ledovcová jezera: Plešné, 

Laka, Prášilské. Flóra a vegetace je charakteristická středohorská středoevropská. Typicky 

lesní oblast je domovem původní středoevropské lesní zvířeny (není zde pouze vlk a medvěd, 

kteří byli vyhubeni člověkem v 19. stol.). Ve středověku byli vyhubeni také zubr a los, který 

je nyní ale opět součástí jižní Šumavy. Významné druhy: rys ostrovid, jelen lesní, tetřev 

hlušec, tetřívek, jeřábek lesní. 

NP Podyjí 

Vyhlášení 1.7. 1991, rozloha 63 km
2
. Zachovalé říční údolí Dunaje v bohatě zalesněné 

krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se 

kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Rostlinstvo je teplomilné, setkáme se 

zde s těmito biotopy: doubravy, dubohabřiny, suťové lesy, kulturní lesy, louky, suché trávníky 

a vřesoviště, bučiny, lužní lesy,  mokřady, vodní toky. Např.: kýchavice černá, měsíčnice 

vytrvalá, brambořík nachový a další. Z živočišstva se v NP setkáme jak s druhy teplomilnými, 

tak i s druhy typicky podhorskými např.: vydra říční, sysel obecný, dudek chocholatý, čáp 

černý, výr velký, skorec vodní, roháč obecný, tesařík obrovský, otakárek ovocný, kudlanka 

nábožná atd. 

Krkonošský NP 

Vyhlášení 17.5. 1963, rozloha 385 km
2
. Vyskytují se zde morény, tory, kamenná moře 

a další relikty. Setkáme se tu i s krasovými jevy v Albeřických lomech. Flóra: glaciální 

relikty- všivec krkonošský, lomikámen sněžný, ostružiník moruška, rašeliník Lindbergův, 

šídlatka jezerní, aj. Zastoupení zde mají 4 vegetační stupně: 400-800 m n. m. = submontánní 

(olše, jeřáb, javor, buk, lilie, sasanka), 800-1200 m n. m. = montánní (kapradiny, zvonek, 

violka, devětsil), 1200-1450 m n. m. = subalpínský (smilka, třtina, šicha), 1450-1602 m n. m. 

= alpínský (oměj, prvosenka, bříza karpatská, jeřáb sudetský). Fauna: kulík hnědý, čečetka 

zimní, slavík modráček tundrový, hraboš mokřadní apod. 

NP České Švýcarsko 

Vyhlášení 1.1. 2000, rozloha 79 km
2
. Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní 

pískovcové útvary (skalní věže, brány, stěny, rokle, města, bludiště) a na ně vázaný biotop. 

Lesy pokrývají 97% území. Zástupci vegetace: buk lesní- původní, smrk ztepilý, borovice 

lesní, bříza bělokorá, jedle bělokorá, habr, jilm, javor, žebrovice, štírovník bažinný, plavuň, 

vrbina, mechy, játrovky, lišejníky. Z fauny jsou vzácnými zástupci čáp černý, sokol 
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stěhovavý, ledňáček, sovy, rejsec vodní, bobr evropský, vydra říční, jelen, prase divoké, 

netopýři apod. 

 

 Chráněné krajinné oblasti 

Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým 

reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 

s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. 

Hospodářské využívání se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval 

jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce prostředí. 

Zpravidla se vymezují 4, nejméně však 3 zóny odstupňované ochrany přírody; 1. zóna 

má ochranu nejpřísnější. Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví MŽP 

vyhláškou. 

V ČR jich je celkem 25: 

 

Beskydy 

Bílé Karpaty 

Blaník 

Blanský les 

Broumovsko 

České středohoří 

Český kras 

Český les 

Český ráj 

Jeseníky 

Jizerské hory 

Kokořínsko 

Křivoklátsko 

Labské pískovce 

Litovelské Pomoraví 

Lužické hory 

Moravský kras 

Orlické hory 

Pálava 

Poodří 

Slavkovský les 

Šumava 

Třeboňsko 

Železné hory 

Žďárské vrchy 

 

Platí zákaz: 

– zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazení se souhlasem OOP, 

– tábořit, rozdělávat ohně mimo vyhrazení místa se souhlasem OOP, 

– vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace, 

– povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

– používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti, 

– stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály, 

– pořádat automobilové a motocyklové soutěže, 

– provádět chemický posyp cest, 

– měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO. 

Na území 1. zóny je zakázáno: 

– umisťovat a povolovat nové stavby, 

– povolovat a měnit využití území, 

– měnit současnou skladbu z plánu péče o CHKO, 
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– hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady, 

– těžit nerosty a humolity. 

Na území 1. a 2. zóny je zakázáno: 

– intenzivně hospodařit, používat biocidy, měnit vodní režim, poškozovat půdní povrch, 

– zavádět intenzivní chovy zvěře (obory, farmy, bažantnice), 

– pořádat soutěže na jízdních kolech mimo vyhrazená místa se souhlasem OOP. 

 

Obr. 21 Velkoplošná chráněná území ČR 

 

 

Maloplošná chráněná území 

– Národní přírodní rezervace (v ČR 109) 

– Přírodní rezervace (v ČR 809) 

– Národní přírodní památka (v ČR 114) 

– Přírodní památka (v ČR 1334) 

Národní přírodní rezervace 

Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou 

geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním 

měřítku. Využití národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jim uchová či zlepší 

dosavadní stav přírodního prostředí. Na území ČR se jich nachází 109. 
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Na území je zakázáno: 

– intenzivní hospodaření technologiemi, které mohou způsobit změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkcí ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

– tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, 

– vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a přívěsy mimo silnice a místní komunikace, 

– provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole 

mimo komunikace a vyhrazená místa, 

– sbírat rostliny a odchytávat živočichy, není-li uvedeno jinak v bližších ochranných 

podmínkách či návštěvním řádu NPR, 

– povolovat a umisťovat nové stavby, 

– povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

– těžit nerosty a humolity, 

– zavádět intenzivní chovy zvěře (obory, farmy, bažantnice). 

Právo myslivosti a rybářství- jen se souhlasem OOP. Lesy NPR nelze zařadit do 

kategorie lesů hospodářských. Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy, nezastavěné 

pozemky, které jsou ke dni nabytí účinnosti zákona o ochraně přírody ve státním vlastnictví, 

nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob. 

Přírodní rezervace 

Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a 

významných pro příslušnou geografickou oblast. Nezastavěné pozemky, které jsou ke dni 

nabytí účinnosti zákona o ochraně přírody ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se souhlasem 

MŽP. 

 

Platí zákaz: 

– intenzivní hospodaření technologiemi, které mohou způsobit změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkcí ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

– povolovat a umisťovat nové stavby, 

– sbírat rostliny a odchytávat živočichy, není-li uvedeno jinak v bližších ochranných 

podmínkách či návštěvním řádu PR, 

– povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

– používat biocidy, 

– měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany PR. 

Národní přírodní památka 

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo 

mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 

přírody formoval svou činností člověk. Změny či poškozování NPP či jejich hospodářské 

využívání je zakázáno, pokud by tím hrozilo jejich poškození. 

Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy, nezastavěné pozemky, které jsou ke 

dni nabytí účinnosti zákona o ochraně přírody ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou 

dotčena práva fyzických a právnických osob. 
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Přírodní památka 

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval 

svou činností člověk. Změna nebo poškozování PP nebo její hospodářské využívání vedoucí 

k jejímu poškození jsou zakázány. 

Nezastavěné pozemky, které jsou ke dni nabytí účinnosti zákona o ochraně přírody ve 

státním vlastnictví, lze zcizit jen se souhlasem MŽP. 

 

Natura 2000 

Představuje Národní seznam evropsky významných lokalit. Zařazeny jsou ty 

lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají. 

Cílem je udržení nebo obnova příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť 

nebo stanoviště alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany. Dále 

jsou zařazeny ty lokality, které se podílejí na udržení biologické rozmanitosti biogeografické 

oblasti. Lokality stanovuje vláda nařízením. Každá lokalita má zapsáno: název, zeměpisnou 

polohu, rozlohu, mapu, vyskytující se typy evropsky významných stanovišť,případně druhy 

a v jaké kategorii bude navrženo zařazení do seznamu. K zajištění udržení příznivého stavu 

evropsky významných stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou 

předmětem ochrany, lze území nebo jeho část vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zřídit 

smluvně chráněná území. 

Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, 

stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území ČR. Vymezuje je 

vláda nařízením. Cílem je zajistit přežití druhů ptáků a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, 

přičemž vezme v úvahu požadavky na ochranu; přitom může stanovit činnosti, ke kterým je 

třeba souhlasu OOP, přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu 

a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace. OOP 

sledují stav PO, EVL a EVD, informace předávají MŽP. MŽP vypracuje každé 3 roky zprávu 

o realizaci opatření. 

V současnosti je v ČR 1087 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí. 

 

14.3 Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody 

Česká republika se rovněž podílí na ochraně přírody na mezinárodní úrovni, což 

znamená, že všechny mezinárodní úmluvy jsou převedeny do národní legislativy, a jsou tedy 

pro občany ČR závazné. Realizace mezinárodních úmluv probíhá jak v samotné legislativě, 

tak i ve stávající. Mezi nejdůležitější úmluvy patří následující.  

 

Úmluva o biologické rozmanitosti byla přijata v roce 1992 v Riu de Janiero. Týkala se 

celkem 174 států, přičemž garantem byl UNEP, který spadá pod OSN. Česká republika 

přistoupila k této úmluvě v roce 1994 a publikovala ji v zákoně č. 134/1999 Sb. Cílem 

úmluvy je ochrana biodiverzity na úrovni genetické, druhové i ekosystémové. Mezi 

vyplývající závazky patří:  
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• péče o chráněná území, 

• ochrana ohrožených druhů, 

• péče o přírodní zdroje, 

• udržitelné využití ekosystémů. 

 

S Úmluvou o biologické rozmanitosti souvisí dokumenty: 

 Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti 

o 2001, ČR ratifikovala 2002, řeší především GMO. 

 Evropská strategie ochrany biodiverzity 

o 2006, závazná pro členy EU, cíl: zastavit do roku 2010 úbytek biodiverzity 

v EU. 

 

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry, tzv. Bernská konvence, má celý název Úmluva 

o ochraně evropských druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich 

stanovišť. Byla uzavřena roku 1979 v Bernu a účastnilo se jí 45 států. Česká republika 

k úmluvě přistoupila v roce 1998 a publikovala ji v rámci zákona č. 107/2001 Sb. Garantem je 

Rada Evropy, pro ČR je to Agentura ochrany přírody a krajiny. Mezi členské státy úmluvy 

patří všechny evropské země EU, Rusko, Turecko a připravuje se přistoupení států severní 

Afriky. Z úmluvy vychází legislativa EU v podobě Směrnice o stanovištích. Hlavním cílem 

je ochrana celoevropsky ohrožených druhů a ohrožených druhů (vyjmenovány v přílohách I., 

II., III.), přičemž je řešena i problematika regulovaného využívání populací a nehumánních 

prostředků lovu.  

 Soustava SMARAGD 

• ochrana stanovišť a druhů dle příloh, 

• principy podobné jako u NATURY 2000, 

• v ČR se bude s NATUROU 2000 shodovat. 

 

Úmluva o mokřadech, celým názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva, je známá také pod názvem Ramsarská konvence. 

Byla uzavřena v roce 1971 v Íránském Ramsaru a přidalo se k ní 138 států. Česká republika 

přistoupila v roce 1990 a úmluvu zahrnula do zákonu č. 396/1990 Sb. (Sdělení MZV). Náplní 

úmluvy je seznam mezinárodně významných mokřadů (Ramsar Sites), přičemž každý stát 

musí zařadit minimálně jednu lokalitu a zajistit jí plnou ochranu. V současné době existuje 

1.400 mokřadů ve 138 státech, v ČR se jedná o 12 lokalit:  

• Rybníky (3) 

• Třeboňské rybníky, Lednické rybníky, Břehyně a Novozámecký 

rybník. 

• Krasové mokřady (1) 

• Podzemní Punkva. 

• Rašeliniště (4) 

• Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, 

Krušnohorská rašeliniště. 
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• Nivy a lužní lesy (4) 

• Litovelské Pomoraví, Poodří, Mokřady Dolního Podyjí, Mokřady 

Pšovky a Liběchovky. 

 

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů, tzv. CITES, 

byla předložena v roce 1973 ve Washingtonu D.C., přičemž začala platit až o dva roky 

později. Účastnilo se jí 167 států. ČR na úmluvu přistoupila v roce 1992 zákonem č. 572/1992 

Sb. Hlavním cílem úmluvy je mezinárodní obchod s jedinci, který představuje velmi vážnou 

hrozbu pro řadu ohrožených druhů, druhou nejzávažnější příčinu úbytku druhů (hned po 

ničení stanovišť) a třetí nejvýnosnější odvětví nelegálního mezinárodního obchodu (po 

drogách a zbraních).  

Příloha I. - CITES I. 

• = druhy bezprostředně ohrožené vyhubením, 

• 300 druhů živočichů, 500 druhů rostlin, 

• obchod zcela zakázán, 

• výjimky jen zcela výjimečně, 

• např.: lidoopy, sloni, nosorožci, delfíni, někteří papoušci, šelmy, kaktusy, 

orchideje, dravci a další, 

• v ČR: vydra říční, sokol stěhovavý, orel mořský a orel královský. 

Příloha II. - CITES II. 

• = druhy potenciálně ohrožené vyhubením, 

• 4.000 druhů živočichů, 25.000 druhů rostlin, 

• obchod jen na povolení, 

• tzv. CITES Permit (obě strany), 

• např.: všechny kaktusy, sukulenty, masožravky, orchideje, dravci, sovy, 

papoušci, opice, plameňáci, antilopy, plazi, korály, exotické druhy motýlů, žab, 

plazů, ryb, aj. 

Příloha III. - CITES III. 

• = druhy ohrožené regionálně, 

• 220 druhů živočichů, 8 druhů rostlin, 

• vztahuje se jen na určité státy, 

• pouze vývozní povolení, 

• např.: kobra královská (Indie), žralok obrovský (Velká Británie), mahagon 

(státy střední a jižní Ameriky). 

 

Legislativa ČR: Zákon č. 16/1997 Sb., Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 

Sb.), Prováděcí vyhláška č. 227/2004 Sb. 

 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů, tzv. Bonnská konvence (nebo CMS) byla přijata 

v roce 1981 ve městě Bonn. Mezi smluvní strany patřilo 89 států. ČR přistoupila v roce 1994 

a zahrnula úmluvu do zákona č. 127/1994 Sb. Úmluva se zabývá problematikou stěhovavých 

druhů, které cyklicky a předvídatelně překračují hranice států, přičemž velký důraz klade na 

omezení lovu a rušení, migrační překážky a stanoviště (hnízdní, zimní).  
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Součástí úmluvy jsou 2 přílohy:  

Příloha I. - Kriticky ohrožené druhy  

• ochrana povinná, 

• v ČR 8 druhů ptáků. 

Příloha II. Ohrožené druhy 

• regionální dohody, 

• v ČR 131 ptáků, 21 savců. 

 

Úmluva o ochraně světového dědictví byla přijata 1972 v Paříži a účastnilo se jí 177 států. 

Česká republika k úmluvě přistoupila roku 1991 zákonem č. 159/1991 Sb. Úmluva obsahuje 

Seznam světového dědictví. Návrhy lokalit podávají členské státy a schvaluje je mezivládní 

výbor. V rámci ČR jsou zařazeny lokality Labské pískovce, Moravský kras, Český kras, 

Žofínský prales a prales Hojná Voda. Smíšené ochraně podléhá Lednicko-Valtický areál 

a připravuje se návrh pro zařazení Třeboně a třeboňských rybníků.  

 

Evropská úmluva o krajině byla přijata roku 2000 ve Florencii. Účastnilo se jí celkem 25 

států. ČR přistoupila v roce 2004 zákonem 13/2005 Sb. 

 

Karpatská úmluva, celým názvem Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, 

byla přijata 7 státy roku 2003 v Kyjevě. Česká republika úmluvu publikovala v zákoně 

47/2006 Sb. roku 2006.  
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15   UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 

Definice trvalé udržitelnosti se poprvé objevila v r. 1972 ve zprávě Římského klubu- 

„Hranice růstu“ (Meadows 1972), kde je definována jako „stav globální rovnováhy, při které 

se počet obyvatel Země a kapitál udržují na více méně konstantní úrovni a tendence působící 

na růst či pokles těchto veličin musí být  pod důslednou kontrolou.“ 

Ve stejném období na konferenci OSN ve Stokholmu významně přispěla k dalšímu 

rozvoji koncepce udržitelnosti Gro Harlem Brundtlandová. 

Z definic trvale udržitelného rozvoje ve zprávě Světové komise pro životní prostředí 

a rozvoj „Naše společná budoucnost,“ kterou komise zpracovávala pod vedením Gro Harlem 

Brundtlandové v r. 1987 se uvádí 

„Trvale udržitelným rozvojem se označuje rozvoj uspokojující potřeby současných 

generací bez ohrožení uspokojování potřeb budoucích generací.“ 

„Trvale udržitelný rozvoj představuje proces změny vedoucí k harmonizaci využívání 

přírodních zdrojů, směrováním investicí, orientace technického rozvoje a institucionálních 

změn a k zvyšování potenciálu uspokojování lidských potřeb současných a budoucích 

generací.“  

Vavroušek (1984) charakterizuje „Trvale udržitelný rozvoj je způsob života, který se 

přibližuje ideálům humanizmu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou v časově 

neomezeném horizontu.“ 

Dalším publikovaným pramenem je Nováček a kol. (1996) „Trvalá udržitelnost je 

cílený proces změn chování se lidské společnosti k sobě samé i ke svému okolí (krajině a jejím 

zdrojům), které směřuje ke zvyšování současného a budoucího potenciálu uspokojování 

lidských potřeb i potřeb ostatních bytostí s ohledem na možnosti (limity) krajiny a jejich 

zdrojů.“ 

Problém hodnocení udržitelnosti se opírá o tři hlavní zájmové systémy:  

 biologický, 

 ekonomický, 

 sociální. 

Každý z nich má svůj vlastní soubor cílů, jak je definují lidé. Pro biologický systém to 

může být genetická diverzita, a resilience. Cílem ekonomického systému to může být 

zabezpečení základních potřeb člověka a rovnost. Sociální systém je zaměřen např. na 

spravedlnost (justice), mezigenerační rovnost, apod. 

Demo (1999) hodnotí trvale udržitelný rozvoj (dále TUR) z následujících hledisek: 

 ekologická hlediska,  

 biofyzikální a socioekonomické rozměry trvalé udržitelnosti , 

 morální rozměr trvalé udržitelnosti, 

 politický rozměr.  

 

Ekologické hledisko je spojené se strukturou a fungováním ekosystémů. Mají zde 

významné postavení: biodiverzita, zdraví ekosystémů, jejich management, úrodnost, únosnost 

ekosystémů apod. 
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Biofyzikální a socioekonomické rozměry trvalé udržitelnosti jsou definovány jako 

místo, kde lidstvo naplňuje potřeby současnosti, bez omezení schopnosti budoucích generací. 

Trvalá udržitelnost je pojmem biofyzikálním (definuje rozsah vyčerpání zdrojů, vytváření 

odpadů a populační růst co může planeta zvládnout bez ohrožení atmosférických, 

geosférických a biosférických procesů ,které udržují život lidí na Zemi). Ze sociálně 

ekonomického hlediska to znamená prozkoumání cest, které zabezpečí celosvětovou 

sociální,ekonomickou a environmentální spravedlivost. 

 

Obr. 22 Průnik potřebných změn pro uplatnění koncepce TUR 

 
Zdroj: Demo a kol. (1999) 

 

Morální rozměr trvalé udržitelnosti - etika ŽP zdůraznuje, že pohled na Planetu se 

musí rozšířit za tradiční antropocetrické hranice. Lidstvo musí žít s přírodou v harmonii, 

zaměřit se na ochranu bohatství přírody a vzájemných vztahů v ní. 

Politický rozměr trvalé udržitelnosti - problémy trvalé udržitelnosti života by měly 

zajímat nejen environmentalisty a ekology, ale i politiky. Hledat odpovídající ekonomické 

a právní mechanizmy, které by umožnily ekologické problémy řešit. 

 

Přehled hlavních globálních problémů lidstva 

Globální ohrožení biosféry a člověka je způsobeno negativními vlivy a účinky 

přírodních a antropogenních faktorů. V historii naší planety byly globální změny způsobeny 

především přírodními faktory. V druhé polovině 20. století se stává člověk nejvýznamější 

silou a ovlivňuje geosféru i biosféru.  

O jaké problémy se hlavně jedná (Demo a kol., 1999): 

 násilí ve světě (ohrožení míru, zbrojení, válečné konflikty), 

 přelidnění světa (výrazný vzestup počtu obyvatel zejména v Africe, Asii), 

 potravinový problém (hladomory, podvýživa, 1miliarda lidí trpí podvýživou), 
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 zdravotní stav obyvatelstva (kouření, AIDS, drogy),  

 problém chudoby (20% světové populace žije v bídě a 20% vyvolených 

spotřebovává 80% zdrojů a zamořuje planetu odpadem), 

 ekologická krize (narušená biodiverzita, úbytek pralesů desertifikace, klimatické 

změny, devastovaná půda, znečištěná voda, znečištěná atmosféra, narušení 

stability), 

 zdroje energie (vzestup spotřeby ve 20. století),  

 suroviny (asi 30% obyvatel spotřebovává 85-90% energie), 

 odpady (představují ve světě 700 mil. tun, tj. 0,8 kg na osobu a den), 

 lidská sídla (stěhování lidí do měst - důsledek industrializace, obrovské městské 

aglomerace).  

 

15.1 Principy a strategický rámec udržitelného rozvoje 

AGENDA 21 

Principy TUR byly zformulovány na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 

konané v Riu de Janeiro v r.1992. Nejrozsáhlejším dokumentem konference je Agenda 21, tj. 

program všestranné péče o životní prostředí v 21. století. Vysvětluje, že populace, spotřeba 

a technologie jsou hlavními hnacími silami pro změnu ŽP. Nabízí koncepce a programy, které 

dosáhnou udržitelnou rovnováhu mezi spotřebou, populací a mezi velikostí populace, která je 

schopná planeta uživit. 

Agenda 21 předkládá možnosti pro boj proti devastaci, znečištování vzduchu a vody, 

možností ochrany lesů a diverzity forem života. Zabývá se chudobou, nadměrnou spotřebou, 

zdravím vzděláváním, velkoměsty i venkovským prostředím. Nacházejí se v ní úkoly pro 

každého: pro vlády, obchodníky, vědce, učitele, původní obyvatele, ženy, mládež i děti. 

Uvádí, že udržitelný rozvoj je způsob jak odstranit chudobu a omezit devastaci ŽP. 

Hlavním tématem Agendy 21 je potřeba odstranit chudobu tím, že se chudým zpřístupní 

zdroje, které jsou pro jejich život důležité v souladu s udržitelným rozvojem. Bohatší státy 

přislíbily zvýšení finanční pomoci státům, aby se rozvíjely způsobem, který nezatěžuje ŽP. 

Kromě financování jim rovněž pomohou při realizaci udržitelného rozvoje. Materiál je velmi 

podrobně rozpracován, celkem do 40 bodů a je k dispozici na webu MŽP ČR. 

 

Situace v České republice  

Udržitelný rozvoj (UR) je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází 

z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která 

považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil 

možnosti naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu 

mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak symbolicky 

vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří 

základních cílů: 

 sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 
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Potřeba udržitelného rozvoje není vyvolána pouze environmentálními limity, ale také 

limity ekonomickými a sociálními, vyplývajícími ze zvyšujících se konkurenčních tlaků 

globální ekonomiky. V ČR byla schválena strategie UR v r. 2004, na ní navazují další 

materiály schválené vládou a jsou zaměřeny na: 

- ekonomický pilíř - jde o ekonomickou prosperitu, inovace, znalosti, eko-efektivita, 

životní standard, zaměstnanost), 

- environmentální pilíř udržitelného rozvoje České republiky - jde o zohlednění 

nároků současné populace i budoucích pokolení v rámci celého ekosystému, zajištění 

dostatečné kvality složek životního prostředí, ekosystémů a jejich vzájemných vztahů, 

minimalizace střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým 

rozvojem, přispívání k řešení globálních environmentálních problémů (zejména 

ochrana klimatu a ochrana biodiverzity) a sociálních problémů (zaměstnanost, 

zdravotní péče). 

- sociální pilíř - jde o sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, rovné příležitosti, 

kulturní diverzitu, které jsou plně závislé nejen na vývoji ekonomiky, ale 

v dlouhodobém horizontu i na stavu životního prostředí (zdravotní stav obyvatelstva, 

možnosti k odpočinku, turistika, zaměstnanost). 

 

Aktuálním materiálem je Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

zpracovaný Radou vlády pro udržitelný rozvoj který určuje dlouhodobé cíle pro tři základní 

oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální a environmentální. Dokument je 

strukturován do 5 prioritních os: 

 Společnost, člověk a zdraví; 

 Ekonomika a inovace;  

 Rozvoj území;  

 Krajina, ekosystémy a biodiverzita;  

 Stabilní a bezpečná společnost. 

Vzhledem k zaměření publikace na tvorbu a ochranu krajiny se zabýváme pouze 4. 

osou a to krajina, ekosystémy a biodiverzita. 

Tato osa má 3 priority: 

- Ochrana krajiny jako předpokládaný stav pro ochranu druhové diverzity. 

- Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví. 

- Adaptace na klimatické změny. 

Výchozí stav pro hodnocení strategického rámce s cílem dosáhnout na udržitelný 

rozvoj v ČR je uveden v následující části formou klíčových témat týká se krajiny, zemědělství 

a lesnictví a klimatických změn. Na podkladě analýz těchto částí jsou v následující části textu 

vytyčeny jednotlivé priority a cíle.  
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Stav krajiny a biodiverzity 

Současný stav krajiny a biodiverzity není uspokojivý. Krajina ČR jako celek se stala 

ve druhé polovině 20. století předmětem nepřiměřené intenzifikace zemědělské i lesnické 

výroby a nadměrné či nevhodné urbanizace. Zvýšila se fragmentace krajiny a tím se snížila 

její průchodnost pro obyvatele i živočichy (především v důsledku realizace liniových staveb 

dopravní a technické infrastruktury, problematické výstavby sídel a scelování zemědělských 

pozemků), na mnoha místech byly vážně narušeny estetické hodnoty krajiny a krajinný ráz, 

což má mimo jiné nepříznivé psycho-sociální dopady. Na některých částech území jsou 

dlouhodobě poškozovány ekologické funkce krajiny velkoplošnou těžbou nerostných surovin. 

Lesní ekosystémy v horských oblastech jsou v některých lokalitách v kritické míře poškozeny 

vysokou imisní zátěží z průmyslových, energetických a mobilních zdrojů. To ohrožuje nejen 

existenci lesa jako přírodního útvaru, ale i stabilitu vodního režimu v širším okolí 

a dlouhodobou využitelnost těchto krajinných typů v rámci cestovního ruchu. 

Krajina v současné struktuře neposkytuje v dostatečné míře vhodné životní podmínky 

pro planě rostoucí druhy rostlin a volně žijící živočichy, což představuje ohrožení 

biodiverzity. Potenciální riziko související s biodiverzitou představuje také využívání 

geneticky modifikovaných organismů. Jejich volné a nekontrolované šíření, ke kterému by 

však mohlo dojít pouze v případě porušení předpisů EU a ČR, může vést k dalšímu ohrožení 

druhové a genetické diverzity (vedle ohrožení lidského zdraví). 

Voda patří k základním prvkům krajiny. Nejvýraznější vliv na podobu a funkce 

vodních ekosystémů v ČR mělo napřimování toků a opevňování jejich břehů, výstavba jezů 

a přehradních hrází, zatížení komunálními a průmyslovými odpadními vodami, velkoplošné 

odvodnění pozemků a velkovýrobní intenzifikace zemědělství (eroze, chemizace). Vlivem 

lidské činnosti se celková délka toků na území ČR ve 20. století zkrátila o jednu třetinu. 

Regulace řek měla až do začátku 90. let minulého století exponenciální růst. S ohledem na 

biologickou rozmanitost a zadržování vody v krajině není příznivá situace ani ve stavu 

rybníků. Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, což představuje 

přibližně 52 tis. ha, z toho je 42 tis. ha využito k chovu ryb. Přirozených drobných nádrží, 

které podporují zvýšení biologické rozmanitosti a zadržují vodu v krajině, je v současné době 

stále nedostatek. Lesy mají pozitivní dopad na vodní režim v krajině. Tato důležitá funkce 

lesů není ovšem v současné době stále patřičně brána v potaz.  

Celkové odběry povrchových a podzemních vod klesaly. Odebraná podzemní voda se 

z 85% využívá jako zdroj pitné vody. Již od počátku 90. let se projevuje nárůst cen vody 

(včetně růstu vodného a stočného), který vede k hospodárnějšímu využívání podzemní 

i povrchové vody. Česká republika je prakticky zcela závislá v oblasti vodního hospodářství 

na vodních zdrojích vytvořených z dešťových srážek.  

Předpokládané dopady klimatické změny však mohou způsobit pokles vodních zdrojů 

ČR až v řádech desítek procent v závislosti na scénáři vývoje klimatu. Proto nejdůležitějším 

úkolem v oblasti vodního hospodářství bude v následujících letech jednak zlepšování stavu 

vody a protipovodňové ochrany a zajištění dostatečných vodních zdrojů pro potřeby 

společnosti. 
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Zemědělství a lesnictví 

Významný vliv na podobu krajiny mělo a má zemědělství – ekosystémy vytvořené 

zemědělskou činností představují v ČR nejrozšířenější typ prostředí. Výsledkem trendu 

scelování pozemků do velkých půdních bloků, které často nerespektovalo reliéf terénu, spolu 

s dopady intenzivního hospodaření, je značně narušený vodní režim krajiny, znečištění vod, 

degradace půdy, pokles biodiverzity a snížená ekologická stabilita krajiny. Přestože 

mimoprodukční význam zemědělských ekosystémů je nezpochybnitelný, jejich podobu 

dodnes většinou určují technologické požadavky zemědělské výroby. Současné 

agroekosystémy v produkčních oblastech proto charakterizuje nepřiměřeně vysoké procento 

zornění zemědělské půdy, nadměrná velikost honů, malé množství ekostabilizačních prvků, 

velký podíl ploch ohrožených půdní erozí, všeobecná fyzikální, chemická a biologická 

degradace půdy a kontaminace cizorodými látkami z hnojiv a pesticidů. Nejvážnějšími 

následky jsou ztráta přirozené úrodnosti, výrazné snížení schopnosti retence vod, snížení 

biologické rozmanitosti a početnosti populací původních druhů. 

Lesní ekosystémy zaujímají v současnosti zhruba třetinu rozlohy státu. Lesy patří 

k základním a nezbytným složkám ekologicky vyvážené krajiny a zároveň jsou zdrojem dřeva 

jako významné obnovitelné suroviny. Zejména v období industriálního rozmachu od počátku 

18. století se lesy staly základním zdrojem surovinovým a energetickým. Vlivem dlouhodobé 

masivní exploatace až do konce 20. století byla výrazně změněna struktura a textura 

původních lesních ekosystémů. Imisní dopady pocházející z rozvoje průmyslové civilizace 

a zesilující projevy extrémních klimatických výkyvů ohrožují zdravotní stav a kompaktnost 

lesů. Za nejvýraznější změnu se považuje nahrazení původního lesa jehličnatými 

monokulturami (často geneticky nevhodného původu). Důsledkem změn lesních ekosystémů 

je převaha lesních porostů s nevhodnou, přirozenému stavu vzdálenou druhovou, věkovou 

i prostorovou skladbou a nízkou ekologickou stabilitou. To se projevuje malou odolností vůči 

přírodním a antropogenním vlivům (vítr, hmyzí škůdci, imise). Udržitelná produkční kapacita 

je v některých lesích ohrožena používáním často nevhodných pasečných způsobů hospodaření 

a pěstováním stanovištně méně vhodných dřevin, což může způsobovat zhoršování 

zdravotního stavu lesních porostů, ztrátu odolnosti, vyšší četnost kalamit, nízkou biologickou 

diverzitu, pokles retenční schopnosti a dalších funkcí lesů, erozi apod. V důsledku extrémních 

projevů počasí v posledních letech dochází téměř každoročně k rozsáhlým větrným 

kalamitám, které ve svém důsledku způsobují holiny většího rozsahu. Následná obnova lesa 

proto může být velmi ztížena. Nejdůležitějším strategickým úkolem lesního hospodářství 

v 21. století je postupná a systematická restrukturalizace lesních porostů diferencovaně podle 

měnících se podmínek přírodního prostředí s cílem zlepšení zdravotního stavu lesních 

ekosystémů, jejich mechanické a biologické stability při zachování jejich schopnosti 

poskytovat trvalé výnosy. 
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Dopady změn klimatu 

Očekávaná klimatická změna se bude projevovat zejména změnou vodní bilance 

v krajině, zvyšováním teplot, četnějším výskytem a častějším střídáním extrémních projevů 

počasí (sucho, povodně, vichřice, teplo). Pro Českou republiku představují největší přímé 

nebezpečí v oblasti přírodních katastrof povodně. Mohou být příčinou závažných krizových 

situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech 

obyvatel postižených území a dochází k poškození krajiny včetně ekologických škod. 

Následky povodní, ke kterým došlo v posledních 12 letech, ukázaly, že ČR je povodněmi 

silně zranitelná mimo jiné v důsledku nevhodné urbanizace a výstavby v záplavových 

územích i v důsledku rezignace na princip předběžné opatrnosti a prevence. Neméně 

závažným rizikem je zvyšování teploty, které způsobuje vysychání povrchových 

a podpovrchových vod, neschopnost přeschlých půd pojmout větší objemy jednorázových 

srážek a tím jejich zrychlený odtok; některé oblasti budou vystaveny dalším a častějším 

obdobím sucha. 

 

Priorita 1: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity 

Zefektivnění využívání krajiny a tím zpomalení úbytku volné krajiny a nezastavěných 

ploch povede jak ke zvýšení stability a zlepšení funkcí krajiny, tak ke zlepšení vývoje stavu 

biodiverzity. Odpovídající ohodnocení služeb ekosystémů zlepší řízení využívání přírodních 

zdrojů a zabrání jejich nadměrnému čerpání. Jako jeden z nástrojů ochrany životního prostředí 

je nutné podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 

 

Cíl 1: Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména 

udržitelným hospodařením v krajině. 

Je nutné prosazovat šetrné využívání krajiny a minimalizovat negativní zásahy do 

krajinných systémů tak, aby nebyla narušena ekologická stabilita krajiny, a podporovat 

realizaci vegetačních opatření v krajině, zejména výsadbu a obnovu remízků, alejí, 

soliterních stromů, větrolamů, vodních prvků a územních systémů ekologické stability. 

Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci uvedených opatření bude podpora 

implementace Evropské úmluvy o krajině. Dalším důležitým prostředkem pro 

dosažení tohoto cíle je podpora pozemkových úprav jakožto nástroje vytvářejícího mj. 

i podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 

vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny, které usnadní 

realizovatelnost výše uvedených opatření. Dále také prosazovat ochranu systému 

ekologické stability krajiny, která je povinností vlastníků a uživatelů pozemků – 

vlastníci a uživatelé pozemků však musí být pozitivně motivováni k efektivní 

spolupráci formou dotací a příspěvků. Dalšími důležitými aspekty tohoto cíle jsou: 

snížení exploatace a záborů půdního a horninového prostředí, vytvoření podmínek 

k zabránění sesuvů půdy a hornin a podpora vyhodnocování stavu antropogenních 

zásahů do půdního a horninového prostředí. 
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Cíl 2: Chránit volnou krajinu. 

K naplnění cíle budou směřovat opatření, zaměřená na upřednostňování zástavby 

uvnitř existujících sídel (nikoliv však na úkor sídelní zeleně) nebo ve vazbě na ně, 

podpora využívání brownfields, minimalizace fragmentace ekosystémů (především 

v případech, kdy dochází výstavbou infrastruktury i sídel k postupnému oddělování 

celých krajinných nebo orografických celků), minimalizace záborů zejména kvalitních 

půd a příprava a uskutečnění vzdělávacího programu zvyšujícího povědomí o hodnotě 

krajiny, její úloze a o jejích změnách. Problematiku fragmentace a vazeb přírodních 

prvků v území je také nutné důsledně zohledňovat v rámci rozvoje území. 

 

Cíl 3: Zastavit pokles biologické rozmanitosti. 

Trvalý pokles biodiverzity lze sledovat nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu. 

Cílem je zajištění podmínek pro uchování života a jeho evolučních procesů. 

K dosažení cíle vede především ochrana a zlepšování stavu biotopů a krajiny 

a podpora výzkumu v této oblasti. Ochrana a zlepšování stavu biotopů by se měla 

uskutečňovat prostřednictvím důsledné ochrany dochovaných lokalit s přirozenými 

přírodními společenstvy (rašeliniště aj. mokřady, pralesy atd.) a šetrným 

hospodařením a využíváním území zohledňujícím nároky zvláště chráněných 

a ohrožených druhů a specifických společenstev. Je také nutné koordinovat 

antropogenní aktivity v přírodně cenných územích. Součástí plnění cíle je také 

příprava a realizace záchranných programů pro nejvážněji ohrožené druhy rostlin 

a živočichů, a dále opatření omezující zavádění nových a rozšiřování již přítomných 

invazních druhů (včetně vytvoření vhodných legislativních a finančních mechanismů 

pro realizaci účinných opatření). V oblasti geneticky modifikovaných organismů je 

nutné zajistit, aby byly používány pouze v rozsahu nepřinášejícím riziko pro 

biodiverzitu, a to v souladu se stávajícími velmi přísnými předpisy platnými jak na 

úrovni EU, tak v ČR, a aby nepřinášely zvýšené riziko pro biodiverzitu ve srovnání 

s klasickými způsoby zemědělské produkce. 

 

 

Priorita 2: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví 

Zlepšování stavu složek životního prostředí je mimo jiné podmíněno odpovědným 

zemědělským a lesním hospodařením, které zároveň povede ke zvýšení stability 

zemědělských a lesních ekosystémů. 

 

Cíl 1: Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského hospodaření a rozvíjet 

jeho mimoprodukční funkce. 

V rámci plnění cíle je nutné prosazovat ekologické aspekty zemědělského hospodaření 

prostřednictvím správné zemědělské praxe. Správná zemědělská praxe je pojem, 

definovaný v některých složkových zákonech a podzákonných předpisech. Jedná se 

o soubor opatření zaměřených na snížení nepříznivých vlivů zemědělské činnosti na 

životní prostředí. Mimo zásady správné zemědělské praxe jsou zemědělci pobírající 

tzv. přímé platby anebo čerpající prostředky z osy II. EAFRD povinni podržovat 

podmíněnost (Cross-Compliance), tedy standardy dobrého zemědělského 
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a environmentálního stavu (GAEC), povinné požadavky na hospodaření (SMR) a na 

úrovni ČR zachování poměru stálých pastvin.  

Důležité je také zachování genetických zdrojů zejména zemědělských plodin, 

hospodářských zvířat i volně žijící zvěře, lesních dřevin a vzácných stromů rostoucích 

mimo les. 

 

Cíl 2: Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích podporou šetrných, přírodě 

blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením mimoprodukčních funkcí 

lesních ekosystémů. 

Cíl bude plněn opatřeními, zaměřenými na změnu druhové skladby a věkové 

i prostorové struktury lesa, zvýšení podílu přirozené obnovy, a dále opatřeními na 

podporu biologické rozmanitosti v lesích a jejich mimoprodukční funkce. Prosazovat 

vytvoření srovnatelného prostoru pro přírodě bližší nepasečné hospodaření založené 

na maximálním využívání přírodních procesů, přírodě blízké způsoby hospodaření 

zavádět diferencovaně podle přírodních podmínek a druhu vlastnictví a směřovat 

k přírodě bližší dřevinné skladbě při zachování konkurenceschopnosti v lesním 

hospodářství. Obnovovat a pěstovat lesní porosty ve vlastnictví státu tak, aby v nich 

byl trvale zachován zvýšený podíl melioračních a zpevňujících dřevin a dřevin 

přirozené druhové skladby. Podobného cíle se u nestátních vlastníků pokusit 

dosáhnout především vhodnou dotační politikou, osvětou a vzděláváním. Zvýšit 

ekologickou stabilitu lesních ekosystémů snížením skutečných nadměrných stavů 

spárkaté zvěře, za tím účelem mj. i upravit mysliveckou legislativu. Podpořit zvýšení 

podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků a stromů prošlých přirozeným procesem 

stárnutí v lese pro zachování biologické rozmanitosti a stanovit mechanizmy, jak toho 

dosáhnout. Současně zvýšit podíl přirozených druhů melioračních a zpevňujících 

dřevin. Podle přírodních a porostních podmínek se bude podporovat využívání 

přirozené obnovy a omezování obnovy umělé. 

 

 

Priorita.3: Adaptace na změny klimatu 

Je nutné odpovědně plánovat a postupně realizovat adaptační opatření ke zmírnění 

dopadů změny klimatu včetně řešení mimořádných událostí. Je zároveň zapotřebí zvýšit 

efektivitu hospodaření s vodními zdroji a zlepšovat vodní režim krajiny. 

 

Cíl 1: Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami 

klimatu. 

Jedním z opatření k naplnění cíle je vybudování systému ovládání a monitorování 

stavu koncových prvků varování, který současně zajistí přenos informací o výšce 

hladiny vodních toků ve vybraných lokalitách. Dalším typem opatření je pak realizace 

přírodě blízkých i technických protipovodňových opatření (přirozené rozlivy, suché 

poldry atd.) tak, aby zároveň co nejvyšší mírou přispěly také ke zlepšení vodního 

režimu krajiny. Opatřením pro řešení sucha v zemědělství je podpora moderních 

závlahových systémů, které minimalizují spotřebu vody na závlahu a její ztrátu při 

závlaze. V oblasti zásobování vodou je možným opatřením hledání, ochrana 
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a případné budování nových vodních zdrojů a propojování současných vodárenských 

soustav a modernizace vodovodních systémů a další snižování ztrát v trubní síti. 

JINA, EKOSYSTÉMY A BIODIVERZITA 

Cíl 2: Zajistit dostatečné množství a kvalitu povrchových a podzemních vod. 

Opatření pro tento cíl směřují ke zlepšení retenčních schopností krajiny včetně 

urbanizovaných území a k zajištění dostatečných zdrojů pitné vody, vody pro průmysl, 

energetiku a zemědělství. Je potřeba využívat a podporovat realizaci systémů 

retenčních prvků, technických (nádrže a poldry), ale zejména přírodních nebo přírodě 

blízkých (mokřady, tůně, lužní lesy), které pomohou zadržet srážkovou vodu v krajině, 

a revitalizovat stávající retenční prvky včetně niv toků a jejich přirozených rozlivů. 

V rámci opatření je nutné zlepšit obhospodařování zemědělské půdy jako 

nejvýznamnějšího zásobníku vody v krajině ve smyslu optimalizace vegetačního 

krytu, zásoby organických látek a humusu a správné agrotechniky. Neméně důležitým 

opatřením je umělé obohacování zásob podzemních vod (umělou infiltraci) a s tím 

související vytipování vhodných lokalit z hydrogeologického, geologického 

i hydrologického hlediska. S narůstající novou výstavbou dochází ke zvyšování podílu 

zpevněných ploch, zejména v sídlech. Při nové výstavbě je nutné vyvážit poměr 

zpevněných nepropustných ploch s plochami propustnými, aby se srážkové vody 

mohly v co nejvyšší míře vsakovat v místě. V neposlední řadě je nutné racionálně 

hospodařit s vodními zdroji a omezovat nadměrnou spotřebu vody. 

 

Cíl 3: Zlepšit vodní režim krajiny. 

Opatření v rámci tohoto cíle budou směřovat ke zlepšení vodního režimu krajiny 

(zlepšení retenční schopnosti krajiny – obnova drobných nádrží a rybničních soustav, 

obnova mokřadů a pramenišť apod.) a celkovému zlepšení ekologického, 

hydrologického a hydromorfologického stavu vodních ekosystémů, obnově nebo 

ochraně dochovaného přírodního nebo přírodě blízkého stavu vodních ekosystémů 

a podpoře mimoprodukčních funkcí vodních ploch. Podpora přirozených rozlivů 

v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků 

a mokřadů, výstavba poldrů. V řadě oblastí došlo k odvodnění přirozeně vlhkých 

ploch včetně rašelinišť, slatin a lužních lesů. Vlivem nevhodných úprav vodních toků, 

niv, případně celých povodí a pramenných oblastí došlo ke snížení retenční schopnosti 

krajiny. V rámci opatření bude snaha omezit uvedené negativní zásahy do krajiny. 

 

Cíl 4: Snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních 

meteorologických jevů na lesní a zemědělské ekosystémy. 

Pro naplnění cíle je nutné pěstovat prostorově a druhově rozrůzněné porosty s co 

největším využitím přírodních procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené obnovy 

a variability pěstebních postupů, uplatňovat opatření udržující vysokou a stabilní 

produkci dřevní hmoty a zabránit degradaci lesních půd se snahou maximalizovat 

množství uhlíku vázaného v půdě. Je také žádoucí posoudit dopady využívání lesní 

biomasy pro výrobu energie na životní prostředí včetně dopadů na půdu, vodu, 

biologickou rozmanitost a koloběh živin. V oblasti zemědělství je nutné zaměřit se na 

dodržování podmínek správné zemědělské praxe, tj. na dodržování zákonných 
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opatření stanovených v Kontrole podmíněnosti (cross-compliance) a zejména jejích 

standardů GAEC (Good Agricultural and Environmental Condition). V zájmu ochrany 

zemědělské krajiny před negativními vlivy větrné a vodní eroze, resp. povrchového 

odtoku vod je nutné realizovat opatření zejména prostřednictvím pozemkových úprav 

a územního plánování. Především jde o budování společných zařízení proti vodní 

a větrné erozi, realizace ÚSES a realizace opatření se zaměřením na ochranu území 

před škodlivými účinky povrchového odtoku v malých zemědělsko-lesnických 

povodích, revitalizace hydrografické mikrosítě, ochranu vodních zdrojů včetně 

integrovaného řešení nepříznivého stavu krajiny. Je také nutné zajistit podporu 

moderních systémů závlah s minimální spotřebou vody a dostatečné vodní zdroje pro 

tyto systémy, a to i v území, kde dosud nebyla závlaha z klimatických důvodů nutná. 

Pro naplnění tohoto cíle je třeba systematicky podpořit vědu a výzkum v uvedených 

oblastech, což umožní flexibilně reagovat na změny podmínek prostředí (změny 

režimu srážek, vegetačních stupňů apod.). Podmínkou je rovněž dostatečná ochrana 

před povodněmi a naopak zajištění dostatečných zdrojů vody pro závlahy. 

 

15.2 Vývojové trendy hospodaření v Podkrušnohoří 

Vývojové trendy pro zemědělství v Podkrušnohoří 

Obecně má zemědělství význam pro poskytování veřejných statků, zabezpečit 

produkci potravin, péči o krajinu (údržba krajiny), mimoprodukční funkce (např. 

krajinotvorné, u TTP protierozní, půdoochranné, vodoochranné) a ochrana životního 

prostředí. 

 

Organizační opatření navrhovaná pro Podkrušnohoří: 

 zajistit dlouhodobou perspektivu podnikání v zemědělství i v oblasti severních Čech, 

 podporovat regionální výrobky, podpořit propagaci i marketing (včetně bioproduktů), 

 posílit konkurenceschopnost a to i prostřednictvím pomoci poradenského systému, 

 udržet úroveň míry zaměstnanosti, případně rozšířením nezemědělské činnosti ji zvýšit 

(např. agroturistika, služby v rámci využívání revitalizovaných území (jezero Most, 

Milada apod.), 

 směřovat i v Chomutovsko-ústecké oblasti zemědělství k trvale udržitelným formám 

(ekologické zemědělství, biodiverzita, multifunkční zemědělství apod.), respektovat 

aspekty ekologické, ekonomické a sociální, 

 v Podkrušnohorské oblasti využít systému: půda – rostlinná produkce (zejména TTP) 

a chov skotu pro zajištění koloběhu prvků a využití agroekosystému, zvýšit stavy skotu, 

podpořit chovatele skotu, rozvíjet mimoprodukční funkce chovu přežvýkavců, (spásání 

TTP, rozvoj mimoprodukčních funkcí), 

 využít zemědělskou půdu pro pěstování energetických plodin a bylin, případně i pro 

pěstování rychlerostoucích dřevin. Přednostně pro tyto aktivity využít rekultivovanou 

a revitalizovanou půdu po těžbě uhlí v Podkrušnohoří, 
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 zastavit v zájmovém území likvidaci chovu skotu a prasat, pokusit se stabilizovat 

a zvýšit stavy, zejména u skotu. 

 

ČR a Společná zemědělská politika EU: 

 dosáhnout srovnatelných podmínek pro všechny zemědělce v EU (stejná výše podpor). 

 

Rozvoj venkova 

 podporovat rozvoj venkova, usilovat o vyrovnání příjmů mezi městem a venkovem – 

obecně platí pro celou oblast, 

 vytvářet podmínky pro efektivnější podnikání na venkově zejména v oblasti Krušných 

hor, vytvářet pro obyvatele venkovského prostoru formou podpory terciální sféry, 

rozvoj venkovské turistiky, podporovat přeshraniční spolupráci v návaznosti 

jednotlivých obcí, v obou státech využít programu Cíl 3 a také regionální operační 

program Severozápad, 

 pro rozvoj venkovské krajiny a v návaznosti na rozvoj venkova se zaměřit komplexně 

v celé zájmové oblasti na podporu veřejných statků – údržba krajiny, ochrana půdy před 

erozí, 

 zajistit i podporu činností nezemědělské povahy (skanzen Zubnice, historické objekty, 

muzea hornictví v lokalitě Kopisty na Mostecku apod.). 

 

Zdůrazňovat problematiku zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí: 

 Snížit negativní vliv zemědělství na životní prostředí, i na jednotlivé složky půdu, vodu, 

ovzduší i krajinu. 

 Respektovat ekologické, ekonomické, sociální a environmentální aspekty hospodaření. 

 Rozšiřovat ekologicky šetrné formy hospodaření v krajině. 

 Mezi agroenvironmentální opatření zařadit proces zatravňování nejzranitelnějších 

lokalit a posílení podpory šetrného hospodaření. 

 Významné je i využití potenciálu kontrol podmíněnosti ke stanovení přiměřených 

nároků na změnu způsobů hospodaření, což by mělo motivovat zemědělce ke 

každodennímu uvážlivému rozhodování. Jde i o zpřesnění a zefektivnění kontrol 

podmíněnosti za účelem zlepšení prevence proti degradaci přírodních zdrojů, znečištění 

vod a vodní eroze. 

 Důležitým doporučením je i rozpracování standardů zemědělského a environmentálního 

stavu, které budou mít adaptační charakter na negativní dopady změn klimatu 

(protierozní opatření, boj proti invazním druhům). 
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Ochrana půdy ve vazbě na zemědělství (ochrana půdy kvantitativní i kvalitativní) 

- ochránit zemědělský půdní fond před odnímáním pro nezemědělské účely, zejména půdy 

s vyšší bonitou, 

- podpořit zvyšování obsahu humusu v půdě což by zvýšilo potenciál environmentálních 

funkcí půdy a krajiny a současně by napomohlo zúrodňování půdy, 

- vyšší podíl organické hmoty v půdě podpoří biologický život půdy a přispěje k její 

obnově, 

- zpomalit proces degradace půd erozí a uchovat úrodnost půd, 

- chránit půdu před cizorodými látkami, 

- dokončit proces novelizace zákona na ochranu půd, zejména ochranu před degradací 

a dále jde o zpřísnění podmínek pro zábory zemědělského půdního fondu. 

 

Oblast vodních zdrojů 

- Vybudovat nové závlahové systémy v oblastech srážkového stínu (Žatecko, Mostecko, 

Lounsko). 

- Provedení bilance potřeb a disponibilních zdrojů pro různé scénáře klimatické změny. 

- Využívat část vodních objemů zatopených lomů v Severních Čechách. 

- Důležité je i provedení pasportizace údolních niv a jejich využití k řízení přirozených 

rozlivů. 

- Budovat preventivní protipovodňová opatření s důrazem na posílení retence vody 

v krajině (výstavba poldrů a malých vodních nádrží). 

- Rovněž využívat území k řízeným rozlivům povodní. 

- Omezit vznik a rozvoj erozních procesů na zemědělských pozemcích. 

- Zajistit formou legislativy nutnost realizace společných vodohospodářských zařízení při 

komplexních pozemkových úpravách. 

- Zajistit specifický monitoring kvality povrchových vod, jejich identifikaci a zamezení 

aplikace hnojiv v ochranných pásmech vodních zdrojů a stanovování emisních i imisních 

limitů pro konkrétní vodní toky. 

- Zavádět pěstování plodin méně náročných na vodu. 

- Využívat kaly z ČOV, bahno z odbahněných rybníků pro přípravu kompostů. 

 

Pozemkové úpravy 

 Významným nástrojem péče o krajinu jsou i pozemkové úpravy v oblasti ochrany půd 

před erozí, ochrany území před škodlivými účinky vod. Je vhodné, aby se zvýšil počet 

katastrálních území v Chomutovsko-ústecké oblasti, kde budou pozemkové úpravy 

prováděny. 

 Podpora vhodných systémů hospodaření (ekologické a integrované zemědělství) 

a podpora extenzivních forem hospodaření (ošetřování travních porostů, zatravňování 

orné půdy) jsou z hlediska ochrany životní prostředí významné. 
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 Rovněž návrhy zavádění agroenvironmentálních opatření ve spolupráci s odbornými 

poradci umožní zpracování požadavků na management, který bude odpovídat místním 

podmínkám. 

 Zavedení opatření v rámci vodní rámcové směrnice umožní zlepšení jakosti i objemu 

vody zadržované v krajině. Půjde o změnu hospodaření, obnovu žádoucí jakosti vod 

a zachování zemědělského hospodaření v maximální míře. 

 Z národních zdrojů je doporučováno podpořit adaptační opatření, jako jsou budování 

závlah, protipovodňová ochrana, podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. 

 Rozšířit a podporovat opatření v rámci NATURA 2000 v souladu s politikami MZe 

a MŽP. 

 U cross-compliance je nutné zvýšit poradenství u zemědělců, aby se stalo výchozí 

základnou pro rozhodování farmáře. 

 Využití samospotřeby biomasy u farmářů vyžaduje připravení podpůrných opatření 

s využitím podpory ze strukturálních fondů EU na výstavbu zařízení pro zpracování 

a využití energetické biomasy v zemědělských podnicích. Vyžaduje průběžné 

vyhodnocování vlivu produkce biomasy na životní prostředí (eroze půdy, osevní 

postupy, biodiverzita). 

 

Lesnictví – trvale udržitelné hospodaření v lesích 

Z dlouhodobého hlediska je pro vývoj lesa na hřebenech Krušných hor důležité aby: 

 stav prostředí včetně půdy umožňoval růst smíšených porostů, 

 porosty byly zakládány geneticky odpovídajícím materiálem, bez kořenových 

deformací, 

 podíl melioračních dřevin a jejich druhové složení odpovídal minimálně cílové druhové 

skladbě (dle Slodičáka a kol., 2008) a toto zastoupení bylo i ve stádiu zajištěné kultury, 

 výchova porostů byla včasná a zaměřená na podporu melioračních dřevin a zvýšení 

stability jednotlivých stromů. 

 

Náklady na revitalizaci lesních porostů Krušných hor: 

Koncepční dlouhodobé řešení od roku 2012: 

- podporu hospodaření v lesích z prostředků ÚK směřovat také na majetky mimo Krušné 

hory, 

- obnovu Krušných hor financovat systémově z jiných zdrojů s cílovou částkou minimálně 

200 mil. Kč ročně po dobu 30ti let, 

- pro vznik těchto zdrojů iniciovat a prosadit vytvoření podmínek, včetně legislativních. 
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Ochrana přírody 

Ve vazbě na přírodní a krajinné fenomény regionu lze v rámci trvale udržitelného 

rozvoje krajiny doporučit: 

 Zachovat stávající formace dřevin v krajině, obnovovat je a rozšiřovat. 

 Realizovat protierozní opatření. 

 Diverzifikovat ornou půdu vložením zatravněných ploch (posílit mozaikovitost krajiny). 

 Vytvořit funkční územní systém ekologické stability v intenzivně využívané krajině. 

 Omezit oplocení krajiny, preferovat pro organismy průchodné formy zaplocení, snížit 

podíl zpevněných ploch v průmyslových areálech a sídlech. 

 Vytvořit síť zvlášť chráněných území, územní soustavy NATURA 2000, významných 

krajinných prvků a prvků ÚSES, k ochraně krajiny zřídit síť přírodních parků a podpořit 

uchování přírodního prostředí v těchto krajinných segmentech. 

 Chránit význačné ekosystémy a biotopy, omezit šíření invazních rostlinných 

i živočišných druhů. 

 Omezit zábor půd pro průmyslové aktivity, využít plochy brownfields. 

 Revitalizovat rašeliniště s cílem jejich trvale udržitelného rozvoje. 
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SOUHRN 
 

Předložená publikace Tvorba a ochrana krajiny je zaměřena na širší problematiku 

směrovanou na využití naší české krajiny. Zabývá se nejenom jejím využíváním, ale také její 

ochranou, abychom dosáhli i kvalitního životního prostředí, které je základní podmínkou 

existence života na Zemi v jeho jakékoliv formě.  

Člověk zasahuje životní prostředí aktivitami spojenými svojí každodenní existencí, 

zejména průmyslovou a zemědělskou výrobou, dopravou, energetikou, přičemž jde 

v převážné většině o zásahy negativní, které jsou spojeny s produkcí emisí, odpadních vod 

a dalších odpadních látek. 

Všechny negativní, ale i pozitivní jevy se realizují v krajině, v území kde jsou 

zastoupeny jednotlivé přírodní zdroje, které člověk využívá pro uspokojování svých potřeb 

a probíhají v biosféře.  

Člověk je největším spotřebitelem toho, co se v historickém vývoji biosféry vytvořilo 

a vytváří. Není jen spotřebitelem, ale je schopen svoji racionální činností regulovat 

energetické procesy ve vývoji biosféry, stává se také aktivní složkou, silou lidské inteligence 

a dochází k přeměně přírodní krajiny, která se mění, degraduje nebo je nahrazována 

zemědělskými, městskými nebo příměstskými ekosystémy. 

Publikace charakterizuje kromě biosféry i další geosféry - zejména hydrosféru 

a atmosféru. Hydrosféra se podrobně zabývá problematikou vody v krajině, jejím významem 

a funkcemi. Atmosféra nám poskytuje ochranu před slunečním a kosmickým zářením 

a zásobuje nás plyny podstatnými pro život. Zabýváme se jejím významem a stratifikací 

atmosféry, jejím chemickým složením, ale i znečišťováním ovzduší. 

Hlavním tématickým okruhem publikace je krajina, která je výsledkem přírodního 

vývoje, organizace a existence společnosti. Je tvořena souborem funkčně propojených 

ekosystémů s civilizačními prvky. Zabýváme se její strukturou a typy krajiny. Obecně lze 

konstatovat, že podle způsobů hodnocení existuje celá řada definic a forem typizace 

základních krajinných typů a hodnocení krajin. Významným podkladem pro hodnocení 

krajiny v ČR je Atlas krajiny České republiky (2009) vydaný MŽP a Výzkumným ústavem 

Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice. Hodnotí krajinu ve vazbě na 

geografickou polohu, krajinu historickou, přírodní, současnou, krajinu jako dědictví, krajinu 

jako prostor pro společnost a krajinu v umění. Tento atlas je k dispozici studentům 

i pracovníkům FŽP UJEP. 

V publikaci Tvorba a ochrana krajiny je uvedena celá řada hodnocení typů krajiny. 

Jako příklad uvádíme hodnocení podle účelu využití krajiny člověkem a podle převládajícího 

druhu činnosti, kde rozlišujeme následující subtypy krajiny (lesní, zemědělská, technická –

průmyslová, sídelní, rekreační a krajina umělá). Významné je i hodnocení ekologické 

stability krajiny, klasifikace vhodnosti krajiny pro její využívání, hodnotí jednotlivé metody 

výpočtu koeficientu ekologické stability, klasifikuje složky dle stupně ekologické stability 

a kategorizuje antropické ovlivnění. 
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V další části publikace je hodnocena Leso – zemědělská krajina, je to oblast, která 

zaujímá v ČR téměř 86% z celkového území státu. Hodnotí funkce lesa, produkční 

i mimoprodukční, popisuje kategorie lesů podle funkčního zaměření. V další části se zabývá 

zemědělskou krajinou, její historií, členěním, typy z hlediska jejího narušení a z hlediska 

intenzity využívání. 

Na tuto část navazuje kapitola zemědělství, která se zabývá historickým vývojem od 

počátků primitivního zemědělství až do současnosti, přehledem hlavních systémů produkce 

a vlivem zemědělství na životní prostředí. V kapitole jsou popsány i dopady klimatické 

změny na současné zemědělství a krajinu. 

Vzhledem k tomu, že součástí naší české krajiny jsou i její zátěže, tak další část tvoří 

kapitola Obnova krajiny po antropogenních zátěžích, kde byl analyzován vliv těžby uhlí na 

krajinu na příkladu Podkrušnohoří. Jsou zpracovány Metodické přístupy pro obnovu krajiny. 

Publikace se také zabývá problematikou rekultivací, revitalizací a resocializací krajiny. Na 

schématech uvádí i postup při revitalizaci krajiny, který vychází z certifikované metodiky 

revitalizace krajiny v Podkrušnohoří, která byla zpracována autory této publikace. 

Následují kapitoly zaměřené na velmi aktuální problematiku dopravy, ve které jsou 

hodnoceny jednotlivé druhy dopravy, ale i jejich vliv na krajinu a ovzduší. Dále se publikace 

zaměřuje na hodnocení sídelní krajiny, cestovní ruch a na zeleň v krajině.  

Pro ekology i environmentalisty je důležitá i část, která se týká ochrany přírody 

a krajiny v ČR. Tato část se zabývá obecnou ochranou, zvláště chráněným velkoplošným 

územím (NP a CHKO), popisuje druhy maloplošných chráněných území v souladu s naší 

legislativou. Součást této kapitoly tvoří i mezinárodní úmluvy o ochraně přírody. 

Závěrečnou kapitolu tvoří Udržitelné hospodaření v krajině. Vychází z historie  

problematiky trvale udržitelného rozvoje na Planetě, jeho hlavních principů a strategického 

rámce obecně i v ČR. V zásadě se jedná o 3 základní pilíře – ekonomický, environmentální 

a sociální. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR je strukturován do 5 prioritních os:  

 společnost, člověk a zdraví,   

 ekonomika a inovace,  

 rozvoj území  

 krajina, ekosystémy a biodiverzita, 

 stabilní a bezpečná společnost. 

 

I když jsou všechny uvedené osy významné a vzájemně se propojují, tak vzhledem 

k zaměření publikace je analyzována pouze osa č. 4, zabývající se krajinou, která má 

3 priority : 

- ochrana krajiny jako předpokládaný stav pro ochranu biodiverzity, 

- odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví,  

- adaptace na klimatické změny. 

 

Druhou část této kapitoly tvoří konkrétní návrh udržitelného hospodaření 

v Podkrušnohoří, zabývá se návrhy v oblastech rozvoje venkova, vazbou zemědělství na 

problematiku ŽP, ochranou půdy, vodních zdrojů a trvale udržitelným hospodařením v lesích 

a ochranou přírody. 
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Zpracovaná monografie „Tvorba a ochrana krajiny“ vychází z teoretických základů 

zaměřených na ochranu životního prostředí, ale i krajiny s cílem zabránit negativním jevům, 

degradaci a zachovat její ekologickou stabilitu. Při zpracování publikace bylo využito 

i výsledků dříve řešených projektů autory jako jsou - „Zkušenosti z antropogenně postižené 

krajiny ke strategii rozvoje venkova“ (1J 056/05-2 MPSV 2005-2008), projektu „Modelové 

řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí“(WD-44-07-1 MMR 2008-

2012) a mezinárodních česko – německých vzdělávacích projektů „Zemní práce 

a rekultivace“ (2009–2012) a „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní 

stavby - KLIPRO“ (2012-2014) v rámci programu Cíl3/Ziel3. 

Dále jsou v publikaci také využívány materiály Ministerstva životního prostředí 

zaměřené na udržitelný rozvoj ČR.  
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SUMMARY 
 

The submitted publication Landscape Formation and Protection aims on broader 

problems of Czech landscape utilization. It deals with landscape utilization as well as its 

protection to reach high quality of the environment, which provides existence of life on our 

planet.  

Human beings interfere into the environment by various activities, especially 

industrial and agricultural production, transport, energetic, which are connected with 

emissions, waste products and waste waters production.  

All of these negative and positive events are being realised in the landscape, where all 

the natural resources occur.  

Man is supposed to be a consumer of things which have been established in the 

biosphere. They are able to regulate energetic processes in the biosphere which means they 

become an active part of it. Natural landscape changes, degrades or is replaced by 

agricultural, urban or suburban ecosystems as a consequence of human intelligence.  

The publication characterizes other geospheres, too – above all hydrosphere and 

atmosphere. Hydrosphere is connected with water in landscape, its importance and function. 

Atmosphere provides protection from sun and cosmic radiation and it also supplies our planet 

with essential gases. We deal with its importance, stratification, chemical composition and, of 

course, its pollution.  

The main topic of this publication is the landscape, which is a result of natural 

development, organisation and society existence. It is created by functionally connected 

ecosystems and civilizing elements. We are interested with its structure and types. There are 

a lot of definitions as far as landscape types and evaluations are concerned. Landscape Atlas 

of the Czech Republic (2009) is supposed to be a significant background of landscape 

evaluation. It was published by the Ministry of the Environment of the Czech Republic and 

The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening in Průhonice 

and it determinates the landscape according to its geographical location, historical, natural and 

contemporary point of view as well as in term of heritage or art. This atlas is available to 

students and employees of the Faculty of the Environment UJEP.  

A lot of landscape types are mentioned in this publication. We can mention, for 

example, evaluation according to utilization purposes, utilization types and sub-types (forest, 

agricultural, technical-industrial, urban, recreation and artificial landscape). Ecological 

stability, suitability and anthropogenic affection belong to the important parts, too. 

The other part of the publication aims on forest-agricultural landscape, which takes 

almost 86% of the total area. It assesses forest production and non-production functions and 

their categories according to their functional sight. Then agricultural landscape, its history, 

division and types are taken into account, as well.  

The chapter on agriculture deals with historical development – from primitive 

agricultural techniques to contemporary agriculture. The major production systems and 

impacts on the environment are mentioned here, too.  
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Landscape stresses represent the indivisible part and they are mentioned in the chapter 

on Landscape restoration. Methodical approaches are elaborated on the example of the 

Podkrušnohoří area. The publication deals also with problems of reclamation, revitalization 

and resocialization, which result from our certified methodology.  

The following chapters aim on actual problems with traffic, where particular traffic 

types are evaluated, and its influence on the landscape and atmosphere. The publication aims 

also on urban structure evaluation and green in the landscape.  

Very important part, as far as ecologists and environmentalists are concerned, is 

nature and landscape protection within the scope of the Czech Republic. This part deals 

with general protection and large-scale as well as small-scale specially protected areas. 

The last chapter deals with Sustainable management in landscape. It arises from the 

history of sustainable development, its main principles and strategic framework in the Czech 

Republic as well as in general. There are three basic blocks – economic, environmental and 

social. The strategic framework of the Czech Republic consists of 5 priority axes: 

 Society, human being and health. 

 Economy and innovation. 

 Area development. 

 Landscape, ecosystem and biodiversity. 

 Stabile and secure society. 

 

Although all the axes are very important and interconnected, we focus on the fourth 

one, which deals with landscape and which has three priorities: 

 Landscape protection as far as biodiversity protection is concerned. 

 Responsible management of agriculture and forestry. 

 Adaptation to climate changes. 

 

The second part of this chapter contains particular proposal of sustainable management 

in the Podkrušnohoří area. It deals with countryside development, connection between 

agriculture and environmental protection, soil and water resources protection, sustainable 

management in forests and nature protection.  

The monograph “Landscape Creation and Protection” results from theoretical 

knowledge on environmental and landscape protection to prevent from negative events, 

degradation and to preserve the ecologic stability. Results from former projects were used as 

well, e.g. „Anthropogenic affected landscape experiences and country development 

strategies“ (1J 056/05-2 MPSV 2005-2008) and project „Model solution of industrial regions 

and coal-mined areas revitalization“ (WD-44-07-1 MMR 2008-2012) and the international 

Czech-German educational programmes “Earthworks and reclamation“ (2009-2012) and 

“Influences of weather and climate changes on the environment and earthworks - KLIPRO“ 

(2012-2014) within the scope of Cíl3/Ziel3 Programme.  
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