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Funkce půdy 
Produkční a environmentální 
• Růst rostlin, produkce potravin 

• Globální stabilizace ekosystémů 

• Retence vody 

• Filtrace vody (odbourávání pesticidů a dalších xenobiotik) 

• Životní prostředí terestrických organizmů, genový zdroj 

• Prostředek obnovitelných zdrojů 

• Základna pro lidské aktivity 

• Archiv historie přírody a lidských aktivit 

 



Produkce potravin- globální trendy 

Potenciální rezervy: cca 15% kvantity a 25% kvality potravního řetězce 
(od producentů ke spotřebitelům) 

Celkové ztráty, včetně distribuční sítě a konzumentů – téměř 1/3 
produkce potravin 

 

Téměř 1 miliarda lidí trpí hlady  

34,7 % světové populace žije v oblastech postižených suchem 

Suché oblasti pokrývají 41,3% povrchu 

 



Produkce potravin- globální trendy 

• Dle prognóz OECD dojde do roku 2030 k nárůstu výměry zemědělské 
půdy ze současných 40% na 50% výměry souše (na úkor lesních 
porostů). Průměrná rozloha zemědělské půdy/1 obyvatele 
celosvětově – 0,2 ha, v ČR 0,39 ha 

• Nutnost zásobení půd živinami, až trojnásobné vstupy do půd v roce 
2050 než dnes 

• Využívání minerálních hnojiv 

Celková produkce musí vzrůst minimálně o 50% 



Produkce potravin- globální trendy 

• Přeměna na 1 tunu využitelného dusíku z minerálních hnojiv – 
spotřeba 1 tuny uhlíku 

• Přeměna na 1 tunu využitelného dusíku z organických hnojiv – 
spotřeba 12 – 16ti tun uhlíku, přeměna na oxid uhličitý   

• Boj proti degradaci půd (eroze), zdokonalení závlahových soustav, 
vzdělávání žen v rozvojových zemích 

 



Produkce potravin- globální trendy 

 

 

 

                     Akademická diskuze nebo realita??? 



20th World Congress of Soil Science 
Jeju, South Korea, 8.6. – 13.6. 2014 

 „Soil Embrace Life and Universe“ 

Prof. Rattan Lal: The Soil – Peace Nexus 

„..politics, religion or art are only shadows when people have empty 
stomachs.“ 

Prof. Magdi Selim: Soils for Peace and Security 



20th World Congress of Soil Science 
Jeju, South Korea, 8.6. – 13.6. 2014 

Hlavní závěry 

Potravinová bezpečnost planety v první polovině 21. století je nelehký 
úkol pro řadu vědních oblastí, včetně věd o půdách.    



 
 
2015 – International Year of Soils 
 

• Půda ve společnosti – zvyšování povědomí o půdě 

• Mezinárodní den půdy (5. prosinec)  

• Global Soil Partnership (FAO) – technické panely, sjednocení metodiky 
a výstupů (SOTER)  



Hlavní rizika ohrožení půdy, EU 

 Eroze 

 Úbytek organické hmoty 

 Kontaminace půdy 

 Zábory půdy 

 Utužení půdy 

 Úbytek půdní biodiverzity 

 Zasolení půd 

 Povodně a sesuvy půdy 

 



Eroze půdy (vodní a větrná) 
Okolo 30 t/km2 v Evropě  

ČR– cca 150 milionů EUR/rok 

 



Eroze - hlavní problémy a možnosti řešení v ČR 

Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu 

Je zakázáno: 

b) 

způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího 
erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra 
erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy 
vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy 

 

Možnost využití projektů MŽP na realizaci protierozních opatření 

 



Zábory půd a „soil sealing“ 

280 ha/den v Evropě (cca 9% povrchu překryto) 

15 ha/den v ČR  (totální ztráta zemědělské půdy v průběhu 800 let) 

Globálně, urbanizace – 2 ha/min 

 

Urbanizace – poměr populace žijící ve velkých městech: 

Japonsko – 90%  

Austrálie – 88% 

Severní Amerika – 80% 

Evropa – 73%  

 

Důležité – legislativní opatření a cíle (Německo 77 ha/den – 30 ha/den ve 2020) 

 



Intenzita záborů půd v Evropě v letech 2000 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: European Environmental Agency (EEA) 



Soil sealing 
„Soil sealing“ – totální degrardace půdy, v dlouhodobém horizontu zadlužování 
budoucích generací. 
 



Zábory půd v ČR v 80. letech 

Od r. 1927 bylo zabráno více než 870 000 ha zemědělských půd (cca 
17%) 

Historicky nejhorší období: 

 

1976 – 1981      69 160 ha     37,9 ha/den 

1981 – 1986      46 875 ha     25,6 ha/den 

1966 – 1971      44 370 ha     24,3 ha/den 

 
 

Source : MŽP ČR 

 



Zábory půd v ČR po roce 1990 

1991 – 1996         7664 ha        4,2 ha/den 
2001 – 2011       43 446 ha     11,9 ha/den 
2012                       4 778 ha     13,1 ha/den 
2013                                            14,0 ha/den 
2014 -2015                                 15,0 ha/den 
  
 
 
 
 
Source : MŽP ČR 

 
 



Hlavní způsoby záborů půd 
ČR (2007) 
15,0% - obytné domy 
23,7% - průmyslové objekty 
25,5% - těžba 
11,8% - dopravní a inženýrské sítě 
Source : MŽP ČR 

 
Evropa (2000 – 2006) 
Obytné domy, rekreační objekty 
Průmyslové a komerční objekty 
Dopravní a inženýrské sítě 
Těžba, skládky 
Source : European Environment Agency (EAA) 

 



Nedostatek organické hmoty v půdě 

Možnost využívání alternativních zdrojů organické hmoty: 

 

Kaly z čistíren odpadních vod (vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb.) 

Sedimenty vodních toků a nádrží (vyhl. Mze a MŽP č. 257/2009 Sb.) 

 

Využití digestátu?? 



Technogenní utužení půd 

• Různé odborné názory na systémy hospodaření: orba x minimalizační 
technologie 

• Fakt: Problémy s utužením půd (cca 50% zemědělských půd), zejména 
utužení podorničí. 



Kontaminace půd a úbytek biodiverzity 
JRC Ispra, European Soil Portal-Soil Data and Information Systems 

 



Celkový obsah As v zemědělských půdách SČ 



Co více globálně? 
Dezertifikace 
33 – 38% zemského povrchu 

Africa – subtropická 

Střední východ 

Jihozápadní Čína 

Jižní Amerika– západní část 

Středomoří 

Tropické a subtropické stepi 

Pobřežní oblasti 

Prérijní oblasti 

 



Dezertifikace 
OECD – 11% pokles úrody v rozvojových zemích do roku 2025 

(Indie – 60% rolníků závislých na závlahách, globálně 18%) 

 

Globální oteplování, zemědělská praxe 

 



Pozitiva a negativa socialistického hospodaření 

+ Důslednější dodržování osevních postupů 

+ Vyváženější poměr rostlinné a živočišné výroby 

+ Ekonomicky výhodnější obhospodařování scelených pozemků 

 

- Výrazně vyšší náchylnost velkých ploch orné půdy k erozi 

- Vysoká chemizace zemědělství 

- Depresivní charakter krajiny s velkou plochou orné půdy 

- Odstranění rozptýlené zeleně a snížení biodiverzity  

- Nižší produktivita práce, přerušení vazby rolník - půda 



Nechtěné dědictví 

• Vysoké procento zornění – přes 70% 

• Velká výměra půdních bloků – horší ochrana proti erozi 

• Nevyjasněné vlastnické vztahy k půdě – přes 80% zemědělské půdy v 
pronájmu  

• Katastrofální stav velkého procenta melioračních soustav, ztráta 
podkladů melioračních děl, znemožňujících jejich identifikaci v terénu. 



Současné problémy 

• Orientace na ekonomicky výhodné plodiny – nedodržování vhodných 
osevních postupů 

• Absence živočišné výroby, nedostatek organické hmoty v půdě 

• Změna klimatu 

• Nevyjasněné vlastnické vztahy (přes 80% rozlohy půd v pronájmu) 

• Neochota nájemců investovat do stavu ZPF – protierozní opatření, 
organická hmota v půdě, vápnění půd, pěstování strniskových 
meziplodin, ozelenění krajiny, atd. 

• Orientace na dotační tituly, nezájem o know-how a nové technologie 

 



Česká republika – možná řešení 

- Změna vlastnických vztahů (80 : 20) 

- Trend „big guys“ 

- Snížení záborů zemědělských půd 

- Využití alternativních zdrojů organické hmoty („biosolids“) 

- Legislativní normy- jejich praktická aplikace a vynutitelnost!!! (nový 
zákon o ochraně ZPF) 

- Intenzivnější prezentace významu půdy a její ochrany ve veřejném 
životě 

 



           Negativní případy – hospodaření na půdě 



              Negativní případy – hospodaření na půdě 



            Negativní případy – hospodaření na půdě 



          Negativní případy – hospodaření na půdě 



             Pozitivní příklady – hospodaření na půdě 



              Pozitivní příklady – hospodaření na půdě 

 



            Pozitivní příklady – hospodaření na půdě 



          Pozitivní příklady – hospodaření na půdě 

Pěstování kukuřice s podsevem svazenky vratičolisté (farma Horák, 
Čejč). 

 

 



         Pozitivní příklady – hospodaření na půdě 



Bez půdy ztrácíme půdu pod nohama!!! 



                Děkuji za pozornost 


