
 

 

Mezinárodní rok půdy 2015 

Světový den výživy 

 –  

aktuální informace z FAO  

 

 



Fakta 

• Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a 

technických plodin 

• Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin 

• Půda je neobnovitelný zdroj, je zásadní pro udržitelný 

rozvoj a potravinové zabezpečení budoucích generací 

• Půda plní řadu mimoprodukčních funkcí 

– Voda 

– Biodiverzita 

– Ukládání uhlíku – boj proti změně klimatu 

 

 



Aktivity MZe 

• Založeno oddělení ochrany půdy v rámci odboru 

strategie a trvale udržitelného rozvoje MZe 

• Státní pozemkový úřad – semináře a vzdělávací akce 

• Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - semináře a 

vzdělávací akce, zastupování ČR na mezinárodních 

fórech 

• Propagace mezinárodního roku půdy v rámci 

Farmářských slavností 



CFS - Výbor pro světové potravinové 

zabezpečení  

• Hlavní fórum a platforma pro problematiku potravinového 

zabezpečení.  

• CFS zapojeno do realizace agendy 2030 - eradikace hladu a 

chudoby a řada environmentálních aspektů včetně ochrany 

půdy 

• Důležité výstupy 

– Dobrovolné směrnice pro vlastnictví půdy (VGGT) 

– studie HLPE k vodě a potravinovému zabezpečení – význam 

ochrany ekosystémů 

– Zpráva o Stavu potravinového (ne)zabezpečení ve světě - 

podpořit zemědělskou výrobu a zejména malé a rodinné 

farmáře, mladé farmáře a ženy. 

 

 



Codex Alimentarius  

• MZe se účastní plenárních zasedání a pracovních skupin 

(např. Komise CA, Výbor pro obecné principy, Výbor pro 

metody odběru vzorků a analýzy, PS pro systémy kontroly 

potravin) 

• Vypracování potravinových norem, kodexů správné praxe 

apod. 

• Codex Alimentarius prosazuje ochranu spotřebitelů a 

stanovuje jednotné normy pro světový obchod potravinami  



Odstraňování zbytkových pesticidů 

 

 

• ČR disponuje významným know-how 

• Realizace projektu FAO v Moldavsku 

• Organizace školení na základě dohody mezi ČR a FAO -

financováno z českého trust fundu 

 



Budoucí aktivity MZe ve vztahu k FAO  

• Střednědobá strategie přístupu České republiky k Organizaci 

Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) 2016 – 

2020 

– udržitelné hospodaření s půdou (ochrana proti erozi a dalším 

degradačním faktorům, zvýšení retence vody v krajině, zachování půdní 

úrodnosti) 

– zavádění inovačních technologií 

– podpora šetrného zemědělského hospodaření a zachování biologické 

rozmanitosti 

– mapování a tvorba datových souborů 



IYS 2015  

68. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním  

rokem půdy 

• FAO je hlavním implementátorem aktivit 

• Využívá zejména platformu Global Soil Partnership 

• Cílem je zejména: 

– zvýšit povědomí veřejnosti o problematice půdy 

– zvýšit informovanost 

– podpořit rozvoj národních politik a nové investice do půdy 

– podpořit sběr dat a monitoring 

– prosadit problematiku půdy v rámci Sustainable Development 

Goals a 2030 agendy OSN 

 



IYS 2015  

 

 

• FAO bude iniciativu a problematiku půdy prezentovat v rámci 

Rady FAO 

– World Soil Day 2015  - Soils a solid ground for life (4. 12. 2015) 

 

 

• Během 39. zasedání Konference FAO byla podpořena World 

Soil Charter  

– Byla aktualizována základní pravidla pro udržitelný management 

půd 

 

 



Global Soil Partnership  

 

 

• Hlavní odborné fórum pro problematiku půdy - slouží k výměně 
názorů a pro tvorbu politik 

• Pravidelná zasedání i na regionální úrovni 

• Významným sponzorem aktivit je EK 

• ČR dlouhodobě spolupracuje na různých projektech GSP 

• 5 hlavních pilířů aktivit 

– Propagace udržitelného managementu půdy 

– Podpora investic, technické spolupráce, tvorby politik a vzdělání 

– Podpora výzkumu 

– Zvýšení kvality a kvantity dostupných dat a informací (přidaná 
hodnota ČR) 

– Harmonizace mezinárodních metod a indikátorů 



World Food Day 

• Oslava Světového dne výživy (WFD) v Miláně v rámci EXPO  

• Připomínka 70. výročí založení FAO 

• Účast generálního ředitele FAO, GT OSN a IT prezidenta 

• Výzvy ke společnému postupu, splnění výzev agendy 2030 
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