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ABSTRAKT 
 
 
Bakalářské práce postihuje a dokumentuje základní degradační procesy v půdě zemědělské a 

lesní, které patří k přírodnímu bohatství naší země. Dále poukazuje na legislativní předpisy 

související s ochranou půd v ČR i EU a jejich účinnost. Postupně jsou  rozebírány jednotlivé 

degradační procesy, eroze, zhutňování půd, zábory půdy, dezertifikace, zasolování a 

sodifikace půd, kontaminace půd.  

 
 
ABSTRACT 
 
 
Bachelor's work affects and documents the basic degradation processes in the soil, 

agricultural and forest, which belongs to the natural wealth of our country. Further points to 

the legislative provisions relating to the protection of the soil in the Czech Republic and the 

EU and their effectiveness. Gradually are analyzed the various degradation processes, erosion, 

soil compaction, a land grab, desertification, salinisation and sodifikace soils, soil 

contamination. 
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    ÚVOD 

Vědním oborem zabývajícím se půdou je obor zvaný pedologie, jehož základ je složen 

z řeckého slova pedon – země a latinského logos – věda. Definovat půdu se pokoušely 

všechny generace pedologů. Krátké a výstižné charakterizování půdy tak odráží nejen stav 

poznání té které doby, ale i profesní zaměření pedologů podle přírodovědného, 

agronomického, lesnického, čí technického směru. Půda je přírodní útvar, proto musí být 

definována objektivně. Půda je nejsvrchnější částí zemské kůry, tvořená směsí minerálních 

součástí, odumřelé organické hmoty a živých organismů. Je vertikálně členěná, propojená se 

svým podložím. Vzniká ze zvětralin nebo nezpevněných minerálních a organických 

sedimentů.  

Půda je beze vší pochybnosti nenahraditelným ,,výrobním prostředkem“ v zemědělství a 

lesnictví, nositelem života a regulátorem pochodů v různých sférách životního prostředí. Je 

však třeba vyzdvihnout i čistě přírodovědný zájem o ni. Půda je totiž zdrojem informací o 

vývoji krajiny nejen ve čtvrtohorách, ale i ve starších geologických obdobích. Využívají toho 

různé disciplíny, pro něž je půdní profil neocenitelným zdrojem informací. Patří mezi ně i 

klimatologie, geologie, geografie, geobotanika, zoologie, biogeografie, hydrologie a též 

archeologie [1]. 

V současné době probíhá pravděpodobně historicky nejrozsáhlejší likvidaci zemědělské půdy. 

Ve velkých plochách je přeměňována pro různé účely (výstavba komerčních, dopravních a 

obytných staveb, solární elektrárny), přičemž rychlost odnímání zemědělské půdy se v 

posledních letech stupňuje. Při současném tempu by za pouhých 100 let mohla být přeměněna 

téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR na urbanizovanou plochu. 

Dostatek úrodné půdy je nezbytným předpokladem pro přežití budoucích generací. Ve střední 

Evropě je doposud značné množství půdy, její úrodnost je při vhodném obhospodařování 

dlouhodobá a netrpíme nedostatkem vody, která je předpokladem dobré úrody. Půdy v Evropě 

patří k nejúrodnějším na světě. Již dnes je v mnoha částech světa nedostatek potravin, 

rozsáhlé oblasti trápí sucho, degradace půd, zasolování, sesuvy, větrná eroze a časté záplavy. 

V průběhu jedné generace se může stát, že z opomíjené a nevýnosné činnosti, jako je 

zemědělství, se stane činnost mimořádně výnosná a exportní. Proto je třeba chránit půdu a 

krajinu jako dědictví, které je nutno předat dalším generacím. 
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 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je postihnout a zdokumentovat základní degradační procesy v půdě, 

která patří k přírodnímu bohatství naší země, a to půdy zemědělské i lesní. Dále poukázat na 

legislativní předpisy související s ochranou půd v ČR i EU a jejich účinnost. 

 

1.  PŮDNÍ FOND                

1.1  Vývoj využití půdy v České republice  

O využívání půdy mluvíme až od doby, kdy se člověk usadil v naší krajině. Již před nástupem 

masivního odlesňování v důsledku získávání ploch pro zemědělství, které zavedl neolitický 

člověk. Les stále více ustupoval volným plochám, kde se stavěla sídla, pěstovaly polní 

plodiny, ovoce, kde se páslo, nebo se zakládaly rybníky. Dnes se podíly jednotlivých způsobů 

využití přesouvají k dříve nemyslitelným kategoriím aktivit, které mají málo společného  se 

základními potřebami člověka, máme na mysli, bydlení, komunikace, zajišťování potravy. Je 

pravda, že půda v jednotlivých kategoriích ubývá různou rychlostí. Někde dochází ke ztrátě 

totální, jako například pod nákupním střediskem, jinde ztrácí svůj produkční význam, ale 

ponechává si částečně význam ,,ekologický´“ například v místě golfového hřiště, nebo 

dostihové dráhy. Jedním s největších záborů zemědělských půd v předchozích stoletích bylo 

rozšiřování povrchové těžby hornin a uhlí. V takto postižených místech probíhá velmi 

úspěšně rekultivace a vznikají zde nové půdy klasifikované jako antropozemě. Již první 

zemědělci měli zkušenosti s půdou a jejich stálý boj o přežití je naučil oceňovat přirozenou 

úrodnost půdy a tím i vybírat plochy, které úrodu zaručovaly. Upřednostňovali tmavé, 

hluboké a bezštěrkové půdy, půdy na rovinách a středně těžké. Tím se utvořila první mozaika 

lesů a zemědělských půd. Podle historických zpráv a nepřímých důkazů  vyvrcholilo 

odlesnění naší krajiny v době vrcholného středověku. Les mizel nejen vzhledem k potřebě 

zemědělské půdy pro rostoucí počet lidí, ale i pro energetické zajištění sídel a řemesel a 

později především nastupující průmyslové výroby. První přesné evidenční údaje o využití 

půdy máme díky mapování katastrálních území v první polovině 19. století, kdy došlo 

k pořízení evidenčních soupisů jednotlivých pozemků podle majitelů, výměr a způsobu 

využívání. Díky tomuto dílu, máme možnost relativně přesně sledovat vývoj využívání půdy 

[1]. 
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Obr. 1.1.1  Rozložení a poloha sledovaných ZÚJ [1]  

 

 

Tab. 1.1.1   Typologie změn makrostruktury v  ZÚJ Česka [1] 
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Většina  půdního pokryvu tvoří zemědělská půda (53,8 %). Zemědělská půda je dále tvořena 

ornou půdou (38,3%) - půda, která je opakovaně zemědělsky obdělávána. Stupeň zornění 

půdy v ČR je tedy 71,2% (podíl orné půdy z celkové zemědělské půdy). Evropský průměr je 

asi 60%, nejvyšší stupeň zornění má Dánsko (asi 88%). V rámci zemědělské půdy 

rozeznáváme ještě trvalé travnaté plochy (louky a pastviny), které zabírají 12,4%. Přibližně 

3% připadají na zahrady, sady, vinice, chmelnice a ostatní zemědělskou půdu. 

Po zemědělské půdě druhou největší plochou jsou lesy, které tvoří 33,8% půdního pokryvu, 

2% tvoří dna vodních nádrží a vodních toků. Zbylých 10,6% jsou zastavěné plochy, 

komunikace a další [2]. 

 

 

 

Obr.1.1.2   Využití půdy v ČR   [6] 

Tab 1.1.2 Porovnání využití půdy v roce 1840 a 2003 [1] 

 

 



Ochrana půdy – právní řád  v ČR a EU                                                               Iva Gavlasová                                                                   
 
 

11 
 

1.2  Hodnocení dlouhodobého vývoje kategorií využití ploch 

Ukázkou přístupu hodnocení jednotlivých kategorii jsou např. kartogramy (mapa s dílčími 

územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická data obsahující, 

relativní hodnoty vztažené k ploše, znázorňující změny v rozsahu  orné půdy v letech  1845-

1948-1990-2000, kdy rozsah kategorie  v prvním roce je roven 100%. Rozsah orné půdy se na 

území České republiky v dlouhodobém pohledu trvale zvětšoval až do 80. let 19. století, kdy 

dochází k opouštění tradičních forem zemědělského hospodaření založených především na 

samozásobení. V polovině 19. století bylo spolu s  rozvojem železniční dopravy možné  

přesuny zemědělských produktů na větší vzdálenosti. V oblastech s horšími přírodními 

podmínkami  způsobil dovoz, to že místní výrobci museli opustit ornou půdu, dovezený  

produkt  byl levnější než ten samý jimi vyrobený a nemohli jej na trzích uplatnit. Orná půda 

se přeměnila na travní porost nebo na lesní plochy.  Kartogram zobrazuje vývoj výměry orné 

půdy v období 1845-1948 podle 8 900 ZÚJ. V oblastech s horšími přírodními podmínkami, 

orné půdy ubývalo, v lepších přírodních podmínkách zase naopak přibývalo (místy až 10% ). 

Oblastí s nejvyšším úbytkem rozlohy orné půdy v období 1945-1948 byly Beskydy a 

Krkonoše. V období 1948-1990 se rozloha orné půdy významně snížila, a to přibližně o 20% 

v rozsahu roku 1948. Prvním důvodem byl odsun českých Němců z pohraničí po roce 1945, 

kdy rozptýlená podhorská a horská sídla nebyla úspěšně dosídlena. Druhým důvodem bylo 

vytvoření ,, železné opony´´, v jejíž blízkosti bylo hospodaření opuštěno či omezeno. Třetím 

důvodem byla socializace zemědělství a jeho mechanizace od 50.let 20.století, která snížila 

možnost využití orných půd na malých a členitých pozemcích. Čtvrtým a zároveň posledním 

důvodem byly bez pochyby důvody ekonomické, neboť v horských oblastech převažují 

agroklimatické a půdní poměry méně příznivé pro intenzivní zemědělství. Kartogram 

dokumentuje výrazné úbytky orné půdy na více něž 80% území České republiky. V období 

1990-2000 výměra orné půdy v České republice nadále klesala. V roce 2000 existuje rozpor 

mezi rozsahem evidované a fakticky využívané OP odhadovaná na cca 5 – 10%. Dnes orná 

půda tvoří asi 39,5% rozlohy Česka. Lze předpokládat, že přes uplatnění zemědělské politiky 

EU dojde v budoucnu k dalšímu poklesu výměry orné půdy a zvýšení podílu zatravnění ZPF. 

Velký úbytek orné půdy je například v zázemí velkých měst  (urbanizace, bývalé vojenské 

prostory). Nárůst rozlohy orné půdy je v nížinných  oblastech, poněkud překvapivě i 

v oblastech s vyšší nadmořskou výškou (Českomoravská vrchovina) [1]. 
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a)                                                                    b) 

a) Obr. 1.2.1  Index vývoje rozlohy orné půdy 1845 – 1948 (1845 = 1000%)[1] 
      b)  Obr. 1.2.2  Index vývoje rozlohy orné půdy 1948 – 1990 (%, 1948 = 100%)[1] 

 

 
 
Obr. 1.2.3  Index vývoje rozlohy orné půdy 1990 – 2000 (1990 = 100%)[1] 
 
 
 
 

2. ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu, je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální 

využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 

Zemědělská půda je část zemského povrchu, která je využívaná k zemědělství či pastevectví. 

Jde především o pole (orná půda) a louky, případně pastviny. Někdy se též na zemědělské 

půdě pěstují stromy, popř. je na nich prováděna zástavba. Zemědělská půda na polích je 

většinou charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy, říká se jí ornice. Vyskytuje se však i 

pod porostem na loukách, neboť je známým jevem, že pod travnatými ekosystémy vznikají ty 

nejkvalitnější černozemě. Je to jednak dáno prokořeněním a přítomností žížal, krtků a dalších 
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organizmů, pomalým rozkladem zbytků rostlin či vazbou vzdušného dusíku. Z pohledu 

ekonomického jsou v některých zemích tyto půdy rozděleny podle jejich kvality. V ČR se 

jedná o rozdělení do bonitovaných půdně ekologických jednotek. Z pohledu legislativního je 

to pak právě ta část půdy, na které dochází k výkonu zemědělské činnosti [3]. 

 

2.1 Počátky využívání půdy k zemědělským účelům ve světě 

Nástupem zemědělství, které je chápáno jako odvětví materiální výroby zajišťující obživu 

lidstva, bylo obdobím radikálního přelomu v hospodářském i společenském životě člověka. 

Odhaduje se, že člověk na zemi žije přibližně tři  miliony let. Lidé vědomě pěstují rostliny a 

chovají zvířata přibližně 10 tisíc let. Rodící se zemědělství přineslo lidem lepší podmínky pro 

život prostřednictvím stálejší obživy. Z tohoto důvodu docházelo k hustšímu osídlení 

v oblastech, kde k tomu byly vhodné klimatické a přírodní podmínky. Nestarší archeologové 

nás svými nálezy informují o tom, že první zemědělství chápané jako chov zvířat a pěstování 

rostlin se zrodilo v oblasti Přední Asie. Nejstarším chovaným zvířetem na předním východě 

byla ovce, a z plodin se jako první pěstoval len, obilí, luštěniny. Z přední Asie se dále 

zemědělství šířilo do Mezopotámie, Afriky, na Balkán a do západní  Evropy. Zemědělství na 

americkém kontinentu se vyvíjelo poněkud jinak, pěstovali jiné rostliny a chovali jiná zvířata. 

V oblastech Mexika se pěstovala především kukuřice, fazole a batat. 

Další vývoj zemědělství byl zaznamenán s příchodem kovů. Lidé začali používat kromě 

dřevěných a pazourkových nástrojů nástroje z mědi a železa. Kolem 5. století před Kristem se 

na území dnešní Číny dochovaly nálezy nářadí, jednalo se především o srpy, motyky a lopaty. 

V této době se také začaly používat závlahy na hnojiva. Zejména  v povodí velkých řek se 

využívalo blahodárného vlivu jemnozrnných říčních uloženin. V této oblasti se také vyvinul 

primitivní zemědělský průmysl, jako například výroba rostlinného oleje, piva a především 

papyru. V 18 st. Př. Kr. Chamurapiho zákoník pojednával o vlastnických vztazích k půdě, o 

jejím nájmu a zavlažování. V Evropě dosáhlo zemědělství největšího rozkvětu v Římě, kde 

došlo ke zdokonalení orebního nářadí. Je doložena i existence  různých typů pluhů, ke sklizni 

se používaly kosy a srpy. Římane sklízeli úrodu dvakrát do roka a používali  hnojiva (statková 

hnojiva).  Jako hnojivo se používala sláma, která se zaorávala a dále se používalo zelené osení 

[1]. 

 

 



Ochrana půdy – právní řád  v ČR a EU                                                               Iva Gavlasová                                                                   
 
 

14 
 

2.2   Degradace půdy 

Degradace půd je proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy a snižují 

se její ekologické funkce. K degradačním procesům patří: 

- eroze vodní a větrná 

- zhutnění půdy 

- zábory půdy 

- dezertifikace 

- zasolování a sodifikace  

- kontaminace půdy (težkými kovy, pesticidy nebo nadměrným množstvím živin-dusičnanů a 

fosforečnanů). 

2.2.1  Eroze 

Eroze má původ v latinském slově erodere, což znamená rozhlodávati. Eroze značí činnost 

vody, větru a ledu, která záleží v rozrušování a odnosu ( denundanci ) půdní hmoty zemského 

povrchu a jejím přemísťování do jiných poloh, kde pak nastává akumulace těchto hmot ve 

způsobu nánosu. Touto činností, kterou je neustále přetvářen územní reliéf, probíhá za 

neporušených přírodních podmínek, celkem pozvolna, z hlediska lidské generace téměř 

nepozorovatelně a často i zcela neškodně. Je proto označována jako eroze normální. Eroze se 

může stát velmi výraznou a nebezpečnou v kulturní krajině, v níž přirozený průběch erozních 

pochodů je škodlivě porušen a změněn. Vzniká pak eroze abnormální, neboli zrychlená, při 

níž nastává často až katastrofální odnos svrchní půdy, která je obohacena humusem a 

obnažování spodních vrstev půdy. To velmi zhoršuje půdní úrodnost a znehodnocuje půdu 

pro zemědělství, lesnictví a jiné kulturní využívání. Tímto způsobem probíhající eroze může 

vést až k úplnému zpustošení půdy. Například kraje, které byli kdysi dávno úrodné a kulturní, 

jsou dnes přeměněny na poušť a holé skály. Eroze se rozděluje do tří základních skupin, podle 

toho čím je způsobena. Je-li eroze způsobena vodou, jedná se o erozi vodn, neboli fluviální. 

Je-li způsobena větrem, je to eroze větrná neboli eolitická.  Jako poslední máme erozi 

ledovcovou nazývanou také glaciální. Dále pak máme říční erozi, ta zahrnuje období 

zahlubování a období po dosažení přibližně vyrovnané spádové křivky, kdy převládá eroze 

boční a řeka ukládá např. terasy, viz obr. 2.2.1.1. 

Tyto druhy erozí se mohou vyskytovat jednotlivě, ale také v kombinaci. Mohou také mít 

různý vznik, průběh či škodlivost. Jejich rozbor tvoří základní otázku v protierozní ochraně 

půdy [4]. 
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Obr. 2.2.1.1   Říční terasy [5] 

1 – skalní terasa, 2 – terasa vzniklá raříznutím toku do říčních uloženin, 3 – tři terasová 

stupně vzniklé postupným zařezáváním toku (nejstarší terasa leží nejvýše a nejmladší 

nejmíže), 4 – při dlouhodobém ukládání říčních nánosů leží mladší terasa nad starší 

 

 

 

Podle dlouhodobé evidence půd (VÚMOP) je asi 50 % půd v ČR ohroženo vodní erozí, 20 % 

větrnou a dalších 25 % půd je k erozi náchylných. Podle zprávy MŽP se uvádí asi 42 % půd 

ohrožených vodní erozí a 7,5 % větrnou. Dlouhodobé výzkumy (Univerzita J. E Purkyně) 

uvádějí, že se změnila kvalita půdy, ztrácí se organická hmota a tím schopnost udržet živiny, 

vodu a vytvářet vhodné prostředí pro rostliny. Umělá hnojiva tento problém spíše dále 

zhoršují. 

Spolu se sníženou schopností půdy zadržovat vodu se problém eroze zhoršuje (srážky = 

povrchový odtok), čímž se zvyšuje riziko lokálních povodní v území, naplavení erodované 

zeminy do budov, kanalizace, vodotečí a na komunikace. 
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           Obr. 2.2.1.2 Vodní eroze [6]                              Obr.2.2.1.3   Větrná a vodní eroze[7] 

Tab 2.2.1.1  Potenciální ohrožení zemědělské půdy ČR vodní erozí (dle databáze BPEJ činí 

podíl ploch BPEJ na celkové rozloze ČR 63,12%) [8] 

kategorie název kategorie plocha [ha] podíl na ploše BPEJ [%] 

4 ohrožené půdy 500 887,70 10,06 

5 silně ohrožené půdy 377 197,34 7,58 

6 nejohroženější půdy 686 620,12 13,79 

celkem  1 564 705,16 31,43 

 

 

Obr. 2.2.1.4   Podíl kategorií potenciálního ohrožení zemědělské půdy ČR vodní erozí [8] 
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Tab.2.2.1.2  Potenciální ohrožení zemědělské půdy ČR větrnou erozí (dle databáze BPEJ činí 

podíl ploch BPEJ na celkové rozloze ČR 63,12%)[8] 

kategorie název kategorie plocha [ha] podíl na ploše BPEJ [%] 

4 ohrožené půdy 226 976,05 4,56 

5 silně ohrožené půdy 77 014,21 1,55 

6 nejohroženější půdy 125 801,37 2,53 

celkem  429 791,63 8,63 

 

 

 

Obr.2.2.1.5   Podíl kategorií potenciálního ohrožení zemědělské půdy ČR větrnou erozí [8] 
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Obr.2.2.1.6 Ohrožení půd a její průměrné potencionální ztráty vodní erozí [8a] 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1.7  Mapa potencionální ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí podle 

katastrů [8b] 
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2.2.2  Zhutnění půdy 

Jsou to procesy, ke kterým dochází při intenzivním hospodaření. Jde v podstatě o stlačování 

půdy, snižování její retenční schopnosti (schopnost zadržovat vodu) a její úrodnosti. Je 

způsobeno především těžkou technikou, jako jsou traktory a kombajny. Obranou bývá orba a 

kypření půdy, minimalizační či půdoochranné technologie zpracování půdy [9]. 

Stávající stav zhutnění půd je důsledkem v minulém období dlouhodobě uplatňovaných 

jednostranných a nevhodných intenzifikačních opatření. Jednalo se především o neúměrné 

dávky a nesprávný sortiment minerálních hnojiv, nedostatečný přísun organické hmoty do 

půdy, používání těžké mechanizace a celou řadu dalších faktorů. Podle průzkumu zhutnění 

půd, které se naposledy uskutečnilo v 80. letech minulého století, bylo nadměrným zhutněním 

postiženo kolem 38 % výměry orné půdy. Podle naposledy provedených odhadů, 

publikovaných v Situační a výhledové zprávě Ministerstva zemědělství ČR (Půda, 1999), je 

nadměrným zhutněním v různém stupni postiženo zhruba 45 % zemědělského půdního fondu, 

z toho 15 % je zhutnění genetické, dané přirozenými vlastnostmi těžkých půd a zbývající 

podíl připadá na zhutnění technogenní v důsledku nevhodného způsobu strojního obdělávání 

půdy. Současné hlavní příčiny zhutnění půd, které i v minulém období vedly ke zhutňování 

půdy, jsou i nadále antropogenního charakteru. V současnosti je situace ve zhutnění půdy o to 

složitější, že ve značné míře je půda dlouhodobě degradována kompakcí v podorničních 

horizontech. Zhutnění půdních vrstev v těchto hloubkách je velmi perzistentní a odstranitelné 

pouze v dlouhodobém časovém horizontu. Efektivnímu řešení této závažné problematiky se 

dosud v zemědělských podnicích věnuje jen minimální pozornost. Vývoj fenoménu půdního 

zhutnění tak směřuje ke zvýšení plošného rozsahu a k zesílenému charakteru půdní degradace.  

Omezování zhutnění půdy 

Způsoby omezování zhutnění půdy v soustavě hospodaření, hlavně však v technologii 

pěstování plodin, musejí sehrávat významnou úlohu. Přístupy v omezování zhutnění půdy 

vyžadují revizi v organizaci půdního fondu a organizaci práce, přehodnocení soustavy 

hospodaření na půdě a technologických postupů pěstování plodin včetně materiálně 

technického zabezpečení, ale i vývoj a výrobu nových strojů. 

Jedná se především o tato opatření: 

- technická a konstrukční řešení zemědělských strojů vedoucí ke snižování jejich tlaku na 

půdu, 

- revize uspořádání půdního fondu, 
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- doba vstupu strojů na pozemek a omezování pojezdu strojů po poli, 

- šetrné a ochranné zpracování půdy [10]. 

 

2.2.3  Zábory půdy 

Nepropustné překrývání povrchu půdy (zábory) jsou též definovány jako jeden ze tří hlavních 

negativních procesů působících na půdu v ČR. Zábor půd, především pro stavební účely, je 

většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí 

půdy.  

 

Tab. 2.2.3.1 Stav a změny záborů v ČR [11] 

Stav a změny záborů v ČR 

 

období Průměr za 1 rok 

ha 

Průměr za 1 den 

ha 

Průměr za 1 s 

m2 

1993-2000 2586 7,1 0,8 

2000-2008 3902 10,7 2,2 

2008 5226 14,4 1,6 

 

 

 

 

Obr. 2.2.3.1  Velkokapacitní sklady a další užitkové stavby rostou v zázemí hlavního města 

téměř neuvěřitelným tempem. [11] 

 

Důsledkem často překotné urbanizace v posledních desetiletích je prudký nárůst zpevněných 

a zastavěných ploch. Satelitní městečka, nová parkoviště, dopravní infrastruktura, 

hypermarkety i velkoplošná skladiště, věncovitě obklopující především městská sídla a 
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významné dopravní tepny, se stávají takřka povinnou součástí urbanizovaného prostoru. 

Takto využívaný půdní fond tvoří podstatnou část celkového čistého úbytku zemědělské 

plochy, který od roku 1990 do roku 2006 dosáhl rozlohy 537 km2. To je plocha větší než 

rozloha hlavního města Prahy v jeho administrativních hranicích či rozloha okresu Most nebo 

Teplice. Růst urbanizovaných ploch má přitom dramaticky stoupající tendenci. Zatímco v 

letech 1990–1999 jich přibylo kolem 50 km2 (oproti předchozímu stavu nárůst cca o 1 %), v 

období let 2000–2006 to byl téměř čtyřnásobek – úhrnem více než 195 km2. Tato plocha 

odpovídá přibližně 32 tisícům fotbalových hřišť nebo 11 tisícům českobudějovických 

náměstí. Urbanizovaná plocha na území České republiky se tak blíží k 5000 km2. Kdybychom 

vzali v úvahu, že pouze polovina urbanizované plochy je zcela zpevněná (vyasfaltovaná, 

pokrytá betonem či jiným nepropustným povrchem) nebo zastavěná, odpovídala by velikosti 

Lucemburska. Pokud by rychlost urbanizace pokračovala do roku 2050 stejným tempem, 

znamenalo by to nárůst o dalších přibližně 1350 km2. 

Kromě záboru půdy má tento trend i jiné důsledky. Typickým příkladem je vliv na odtok 

vody z území. Půda zarostlá vegetací má vysokou míru vsaku, v důsledku čehož z území 

odteče jen asi 5 % srážkové vody. U zpevněných ploch je míra vsaku téměř nulová, a tak 

musí z území odtéct více než 90 % vody. Zastavěnost území v České republice se tak stává 

zásadním faktorem ovlivňujícím intenzitu a rozsah povodní [11]. 

 

 

Obr. 2.2.3.2  Důsledky povodní; Praha–Karlín, 2002 [11] 

 

2.2.4  Dezertifikace  

Nastává úbytek půdy např. po spásání nebo dlouhodobým suchem. 
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2.2.5  Zasolování a sodifikace půdy 

Zasolování (salinizace) je hromadění ve vodě rozpustných solí v půdě. Jedná se o soli 

obsahující draselné (K+), hořečnaté (Mg2+), vápenaté (Ca2+), chloridové (Cl-),síranové(SO42-) 

uhličitanové (CO32-), hydrogenuhličitanové (HCO3-) a sodné (Na+) ionty. Soli se rozpouštějí 

ve vodě a voda je také přenáší. Při odpaření vody zůstávají soli na místě. Sodifikace půdy 

znamená hromadění sodíku. 

 

2.2.6  Kontaminace půdy  

Kontaminace půdy se řadí spolu s vodní a větrnou erozí, záborem půdy, degradací půdy 

úbytkem organické hmoty a narušením vodního režimu i acidifikací k procesům, které 

nepříznivě ovlivňují produkční a ekologické funkce půdy. Na kontaminaci půd se podílí celá 

řada anorganických i organických látek, jejichž zdrojem v půdě mohou být jednak přirozené 

procesy, ale i antropogenní aktivita. Potenciální nebezpečnost těchto látek je posuzována 

z hlediska ekotoxikologického (působení na ostatní složky ekosystému), 

humanotoxikologického (působení na organismus člověka) a ekonomického. Pro hodnocení 

úrovně kontaminace půd, pro její kvantifikaci se nečastěji používá hlediska 

humanotoxikologického, v jehož rámci je možno specifikovat cesty působení na organismus 

člověka. 

 

Lokální kontaminace 

Je způsobena především průmyslovými aktivitami jako je těžba a zpracování nerostů, 

ukládání odpadů, ale též haváriemi s úniky toxických látek. U zemědělské půdy jsou zdroje 

lokální kontaminace v aplikaci hnojiv a kalů ČOV. Je odhadováno, že v zemích EU existuje 

300 000 až 1 500 000 takto kontaminovaných míst. Velký rozsah odhadu je dán nejednotností 

v definici kontaminovaného místa. EEA odhaduje celkové náklady na čištění 

kontaminovaných míst v Evropě na 59 – 109 mld. Euro. Návrh uplatněn jako kritérium pro 

aplikaci kalů na zemědělské půdě (vyhl. č. 382/2001 Sb.) Preventivní hodnoty obsahů 
potenciálně rizikových stopových prvků v zemědělské půdě (mg.kg-1 suš., obsah v extraktu 

lučavkou královskou, Hg celkový obsah) [12]. 
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Difuzní kontaminace 

Je způsobena atmosférickou depozicí látek průmyslem a dopravou emitovaných látek 

podléhajících dálkovému přenosu, plošnými zemědělskými a průmyslovými praktikami 

(aplikace odpadních kalů, hnojiv a pesticidů).  

Kontaminace půd je významným degradačním faktorem, který negativně ovlivňuje plnění 

funkcí půdy a ohrožuje zdraví živých organismů a člověka [12]. 

• V ČR je v rámci databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) evidováno cca 

7000 potenciálně kontaminovaných míst, převážně charakteru starých ekologických zátěží. 

• Podle zjišťování obsahů rizikových látek v zemědělských půdách, prováděného Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je evidováno cca 5% plochy zemědělské 

půdy s nadlimitními obsahem těchto látek. 

• Při sledování obsahů persistentních organických polutantů v půdě jsou evidovány zvýšené 

obsahy jako důsledek difúzní kontaminace prostředí [13]. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.6.1  Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) [14] 
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Obr.2.2.6.2  Registr kontaminovaných ploch ZPF [14] 

 

Tab. 2.2.6.1   Kritéria rozhodná pro ochranu půdy před rizikovými vstupy [12] 

 

 

Specifikaci rizikových prvků a rizikových látek sledovaných při AZP udává příloha č. 2 k 

vyhlášce č.275/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

1. Rizikové prvky 

• As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn 

2. Rizikové látky 

• Polycyklické aromatické uhlovodíky – stanoveno jako součet 16 individuálních 

uhlovodíků (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, 

fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, 
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benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen, 

ideno(1,2,3-cd)pyren) 

• Chlorované uhlovodíky 

•  Polychlorované bifenyly (PCB) 

• Extrahovatelný organicky vázaný chlor (EOCl) 

• Adsorbovatelný organicky vázaný chlór (AOCl) 

• Persistentní organochlorové pesticidy 

• Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) 

Nástrojem pro dlouhodobé sledování stavu a vývoje kontaminace půdy je též program 

monitoringu zemědělských půd (viz výše - § 2 vyhlášky č. 275/1998 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů, odst. 4, písm. e). Parametry kontaminace sledované v programu monitoringu půd 

uvádí příloha 1 [12]. 

 

3. LESNÍ PŮDA 

Les je národní bohatství, tvoří nenahraditelnou  složku životního prostředí. Lesní půda jako 

součást lesního ekosystému je na rozdíl od zemědělské půdy dlouho ovlivňována trvalým 

rostlinným společenstvem. Lesní půda není ve svých vývojových etapách pravidelně 

obdělávána, po dlouhou dobu si zachovává své přirozené vlastnosti. Lesní půdoznalství se víc 

a víc prosazuje v ochraně lesa, což souvisí se stupněm poznání fyziologických příčin  a 

celkového hynutí stromů. Les je společenstvím mnoha organismů - rostlin a živočichů, které 

jsou na sobě navzájem závislé a žijí v podmínkách určitého konkrétního přírodního prostředí 

daných geologickým podložím a klimatem. Pro formování rostlinných společenstev je 

důležitým faktorem nadmořská výška [1]. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obr. 3.1  Selský les [15] 
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Lesy řadíme do tří kategorií. Tyto kategorie jsou definovány zákonem 289/1995 Sb., o lesích 
 
1. lesy hospodářské 

2. lesy zvláštního určení 

3. lesy ochranné 

 

Lesy hospodářské - Jedná se o veškeré lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných 

nebo lesů zvláštního určení. 

Lesy zvláštního určení - v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. Stupně v 

ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území 

národních parků a národních přírodních rezervací. 

Lesy ochranné - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké 

svahy, strže, nestabilizované písky a náplavy, rašeliniště), vysokohorské lesy pod hranicí lesa 

chránící níže položené lesy, lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém vegetačním 

stupni [16]. 

3.1 Rozloha a využití lesní půdy 

Lesnatost na souši planety odhadujeme na cca 30% . Vzhledem ke stále se rozvíjející činnosti 

člověka se plocha lesů stále zmenšuje. 

Rozloha lesní půdy v ČR dosahuje dle inventarizace 2 751 586 ha,  která proběhla v roce 

2004. Na rozdíl od  celosvětového trendu se plocha lesů zvětšuje. Od roku 1962 se plocha 

zvětšila přibližně o  50 000 ha. Lesy pokrývají 33 % území České republiky. Mají několikerý 

zásadní význam. Představují přirozené biotopy velké části domácích druhů rostlin a 

živočichů, takže hrají klíčovou roli v uchování biologické rozmanitosti naší přírody. Tvoří 

důležitý prvek, který významně určuje ráz krajiny od hor do nížinných oblastí. Jsou zdrojem 

dřeva, takže na nich závisí velká část místní ekonomiky v řadě obcí a měst, zejména v 

podhorských regionech, a celá průmyslová odvětví. Výrazně ovlivňují místní klima - na jejich 

poloze, rozloze a stavu například částečně záleží, kde a kolik prší. Zvyšují retenční kapacitu 

krajiny, takže pomáhají zajistit přísun pitné vody, stabilní průtok v řekách a zároveň přispívají 

k ochraně před povodněmi. Brání erozi, zejména na prudkých svazích. Mají nezastupitelnou 

úlohu pro rekreaci. 

Lesy Evropské unie mají různý charakter z hlediska klimatických, geografických 

i ekologických podmínek. Zahrnují boreální i mírné pásmo, pásmo mediteránní, lesy horské i 

lužní. S ohledem na různou formu vlastnictví se liší i socioekonomické podmínky mezi 
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jednotlivými oblastmi a zeměmi. Význam lesů vzrostl zejména po připojení Rakouska, Finska 

a Švédska, všech 27 členských států má nyní přes 170 mil. ha lesů, tj. asi 42 % rozlohy EU. 

Zalesněná plocha se každým rokem přibližně o 0,4 % zvětšuje. Před přístupem deseti nových 

členských států v roce 2004 bylo 65 % lesů v soukromém vlastnictví, zbytek tvořily lesy 

veřejné, jejichž rozloha se pak zvýšila na 40 % [1]. 

 

 

Tab. 3.1.1 Rozloha lesů v Evropě, údaje FAO z roku 2005 (v tis. ha)   [1] 
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Tab. 3.1.2 Držba lesa v Čechách a na Moravě (v %)   [1] 

 

 
 

 

3.2       Poškozování lesů 

3.2.1   Poškozování lesů abiotickými vlivy 

K největším kalamitám  u nás docházelo vždy především  působením abiotických škodlivých 

činitelů - větru, sněhu, námrazy, ledovky, sucha a mrazu. Lesy narušovaly kalamity již v 19. 

století. Poslední zbytky původních pralesů na Šumavě zničily kalamity kolem roku 1870. 

Snad největší větrné kalamity způsobily ničivé orkány v letech 1740, 1786, 1833. Škody 

větrem jsou však zdokumentovány již ve 12. století na Šumavě, ve 14. století na Chebsku a 

v 11. až 17. století v Krušných horách. Vývoj frekvence velkých větrných kalamit (nad 1 mil. 

m3) má stále se zrychlující trend. V letech 1740 - 1840 byl interval kalamit 33 roků, v letech 

1841 - 1940 dosahoval interval kalamit 22 roků a v období 1941 - 2000 již jen 10 roků. 

V období 1900 - 2000 vznikal v České republice průměrně ročně jeden milion m3 kalamitní 

těžby, na níž se 63 procenty podílely abiotické vlivy, 12 procenty lýkožrout smrkový a 25 

procenty bekyně mniška. Význačné větrné kalamity poškodily lesy v letech 1929, 1955, 1976 

a 2002 a sněhové a jinovatkové kalamity v letech 1930, 1939, 1967 a 1979 [17]. 
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3.2.2   Poškozování lesů imisemi 
Největší škody na lesích působily do 50. let 20. století klimatické vlivy. Poté začalo hrozit 

lesům největší nebezpečí od průmyslového znečištění ovzduší. Působením imisí dochází 

nejen k přímému ničení lesních porostů, ale škodlivě jsou ovlivňovány i veškeré půdní 

procesy. Navíc poškození půd má dlouhodobý charakter a bude se projevovat ještě dlouho po 

odeznění přímého vlivu imisí různými poruchami ve výživě stromů. Nejznámější imisní 

kalamitou v našich zemích a patrně i v rámci Evropy je imisní kalamita, která postihla 

severovýchodní Krušnohoří, ale také Jizerské hory. V absolutním množství kulminovaly 

škody imisemi v letech 1978 až 1985, kdy nahodilé těžby dosahovaly 60 až 90 procent 

celkových ročních těžeb. V Krušných horách se celkem odlesnilo 52 tisíc hektarů území, na 

němž byly vysázeny porosty náhradních dřevin.  

Po odsíření většiny tepelných elektráren v první polovině 90. let produkce imisí významně 

klesla, což se téměř okamžitě projevilo zlepšením zdravotního stavu lesních porostů. Avšak 

počáteční euforii z tohoto výsledku zmrazila dlouhodobá inverzní situace v Krušných horách 

v zimě 1996/1997, kdy došlo k obrovské koncentraci imisí a dramatickému poškození 

mladých smrkových porostů. Tato epizoda je symptomatická i do budoucích let. Stačí určitá 

klimatická anomálie ve spojení s dalšími vlivy (sucho, nedostatek živin v půdě) a oslabené 

porosty mohou začít opět odumírat.  

S rozvojem automobilismu se objevilo poškození porostů zplodinami výfukových plynů, 

především oxidy dusíku. V poslední době se také diskutuje o postupných globálních změnách 

klimatu, změnách ve složení atmosféry a jejím oteplování, nerovnoměrném rozdělování 

srážek v prostoru a čase, které mohou mít vliv na lesní porosty. Zdůrazňují se tzv. „nové 

druhy poškozování lesů"  a upozorňuje se na nebezpečí rozsáhlého chřadnutí lesů, které se 

stalo jedním z hlavních problémů evropského lesního hospodářství [17]. 

3.2.3   Poškozování lesních porostů biotickými činiteli 
Mezi nejvážnější škůdce jehličnatých smrkových porostů patří bekyně mniška, obaleč 

modřínový, ploskohřbetka smrková, pilatka smrková, lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, 

lýkožrout lesklý, lýkožrout menší a lýkohub matný. Na borovici škodí lýkožrout vrcholkový, 

lýkohub sosnový, lýkohub menší a klikoroh borový. Listnáče jsou hmyzími škůdci 

poškozovány mnohem méně a pokud k tomu dojde, tak obvykle bez fatálních následků. 

Mezi vážnější patří obaleč dubový. Za jistých podmínek mohou v mladých lesních kulturách 

škodit i hlodavci. 
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Zhoršení zdravotního stavu lesních dřevin, snížení jejich odolnosti a nedostatek srážek má za 

následek rozvoj houbových patogenů. Mezi ně patří václavka obecná, sypavka borová, 

grafióza jilmů, rez jehlicová, rez sosnokrut, padlí dubové, skotská sypavka douglasky. 

Houbové choroby se v našich lesích začaly objevovat ve vzrůstajícím měřítku v souvislosti se 

změnami druhové skladby. Na jejich šíření má také vliv globalizace světového obchodu, kdy 

jsou různé druhy patogenů přenášeny z kontinentu na kontinent. V novém prostředí, které 

nemá obranné mechanismy, mohou způsobit nedozírné škody. Proto se zavádějí různá 

fytokaranténní opatření, mající zamezit dovozu osiva, sazenic, dřeva s těmito organismy [17]. 

 

 

 

                                    

   Obr. 3.2.3.1 Bekyně mniška[18]                                   Obr. 3.2.3.2 Lýkožrout smrkový [19]       

 

 

3.2.4 Škody zvěří 
 
Škody zvěří způsobené na lesních porostech okusem, loupáním a ohryzem patří svým 

rozsahem stále k největším škodlivým vlivům a zůstávají tak největším problémem 

ochrany lesa v posledních 30 letech. Protože se škody hnilobami iniciované loupáním a 

ohryzem kůry během života porostů kumulují, je možné jejich celkovou sumu odhadovat již 

v miliardách korun. Nejvyšší podíl na poškození má zvěř jelení, mufloní a jelena siky. Menší 

měrou se podílí zvěř srnčí a daňčí. Rovněž škody černou zvěří nejsou zanedbatelné. Pokud 

chceme výrazněji změnit druhovou skladbu našich lesů a zlepšit jejich zdravotní stav, je 

bezpodmínečně nutné uvést do souladu početní stavy zvěře a současnou úživnost lesních 

ekosystémů [17]. 
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4.  LEGISLATIVA OCHRANY P ŮDY V ČR A EU 

4.1   Legislativa ČR 

Jedná se o zákony: 

- č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

- č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  

- č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Vyhlášky 

13/1994 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 

48/2011 Sb., Vyhláška o stanovení tříd ochrany 

55/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na lesích 

77/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo 

omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

78/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem 

imisí 

79/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců 

orgánů státní správy lesů a o jejich označení 

80/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na 

výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 

zvýšených nákladů 

81/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na produkčních funkcích lesa 

82/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, 

zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 

83/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a 

o vymezení hospodářských souborů 

84/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 

100/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o 

udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 

101/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních 

k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
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219/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost 

odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 

257/2009 Sb., Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

4.1.1   Ochrana zemědělského půdního fondu 

- ochrana přírody a krajiny se podle § 2 odst. (2) písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, zajišťuje zejména účastí na ochraně půdního fondu, především při 

pozemkových úpravách. 

- zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální 

využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 

( zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, Část I – Zemědělský půdní 

fond , § 1, odst. (1) ). 

Tentýž zákon v Části III, § 4 stanovuje 

Zásady ochrany zemědělského půdního fondu 

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 

nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na 

nezastavěných plochách stavebních pozemků 5) staveb mimo toto území, stavební proluky a 

plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech 

dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména 

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,  

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,  

c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu,  

d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, 

aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině 

podle schváleného plánu  rekultivace 

Pozn.: 5) § 4 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. (předpis byl zrušen vyhláškou č. 137/1998 Sb.) 

V Části IV jsou pak stanoveny podmínky a povinnosti ochrany zemědělského půdního fondu 

při: 
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1. územně plánovací činnosti ( § 5 )  

2. zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů ( § 6 )  

3. zpracování zadání staveb ( § 7 )  

4. stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém průzkumu ( § 8 ) 

Zde ocitujeme pouze první tři. 

1. Při územně plánovací činnosti ( § 5, odst. (1) ) 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné 

podle zvláštních předpisů (stavební zákon) zajištěna, jsou pořizovatelé a zpracovatelé územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této 

ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí 

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to 

zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

2. Pří zpracovaní návrhů na stanovení dobývacích prostorů ( § 6, odst. (1) ) 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě nerostů jsou povinny se řídit při zpracování 

návrhů na stanovení dobývacích prostorů podle zvláštních předpisů 8) zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. Při tom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to zpravidla ve srovnání s 

jiným možným řešením. 

Pozn.: 8) Zákon č . 44/1998 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

zákona ČNR č. 541/1991 Sb. 

3. Při zpracování zadání staveb ( § 7, odst. (1) ) 

Při zpracování zadání staveb 9) jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu (§ 4) a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co 

nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky 

navrhovaného řešení na tento fond. Pokud není řešení jednoznačné, je třeba navrhovat 

umístění stavby v alternativách. 

Pozn.: 9) Vyhláška č. 43/1990 Sb.; o projektové přípravě sazeb. (předpis zrušen zákonem č. 

262/1992 Sb.)  [20]. 
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4.1.1.1   Legislativní opatření při kontaminaci půd 

Ze základních legislativních předpisů upravuje problematiku kontaminace půd zákon č. 

334/1992 Sb. o ochraně ZPF (ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 156/1998 Sb. o 

hnojivech (ve znění pozdějších předpisů) a částečně zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů a příslušné vyhlášky k těmto zákonům. Uvedené zákony se však 

vztahují pouze k zemědělským půdám, neřeší celkově půdu jako složku ŽP. Dále existuje 

několik předpisů nižší úrovně (metodické nebo informační nástroje), které slouží především 

orgánům ochrany půdního fondu jako podpora při rozhodování. 

       Preventivní opatření, která mají zabránit kontaminaci půd jsou součástí těchto 

legislativních předpisů: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 72 je Ministerstvo 

zemědělství ustanoveno vykonavatelem kontroly dodržování povinností při používání kalů z 

čistíren odpadních vod a sedimentů z říčních toků a vodních nádrží v zemědělství. § 33 

zákona stanoví podmínky pro aplikaci kalů, ke kterým též patří mezní hodnoty koncentrací 

vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení půd) jež jsou uvedeny v Příloze 

č. 2 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 

ve znění pozdějších předpisů. (viz příloha 5, tabulka 8.). 

- Pro sedimenty z vodních toků a nádrží je podobný předpis pouze v návrhu. Jeho součástí 

jsou také limitní hodnoty obsahů rizikových prvků v půdě na kterou se má sediment 

aplikovat. 

- Limitní hodnoty koncentrací látek v ovzduší (imisní limity) jsou stanoveny Nařízením vlády 

č. 350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 1. Přestože hlavním cílem tohoto 

nařízení je ochrana lidského zdraví, jedná se současně o prevenci vstupů látek do půdy. 

- Limitní hodnoty koncentrací rizikových prvků v hnojivech jsou stanoveny vyhláškou č. 

474/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. příloha 1, o stanovení požadavků na hnojiva. 

Pokud hnojivo nesplňuje příslušné limity, není registrováno. Tato prevence se týká především 

aplikace minerálních fosforečných hnojiv s vysokým obsahem kadmia, případně arzénu nebo 

organických hnojiv připravovaných kompostováním odpadů. 

- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) se v preventivních opatřeních uplatňuje v případech provádění procedury EIA 

(vybrané stavby a projekty), kdy je součástí hodnocení též posouzení půdních podmínek a 

vlivů na půdu [21]. 
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4.1.2   Ochrana lesního půdního fondu 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3, odst. (1), písm. b) chápe les jako 

významný krajinný prvek. 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), hlava první, v Oddílu prvním , § 1 definuje les 

jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Účelem tohoto 

zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa, pro plnění všech 

jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. 

V Hlavě druhé, Oddílu druhém, § 13 tentýž zákon stanovuje podmínky ochrany pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 

Obsah a základní povinnosti 

(1) Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle 

tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může 

rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve 

veřejném zájmu. 

(2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména 

a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby 

použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,  

b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení 

sousedních lesních porostů,  

c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící 

lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do 

původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,  

d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke 

zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí. 

(3) Právnické a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a průmyslovou činnost jsou dále 

povinny 

a) provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším 

škodám; k odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření,  

b) ukládat odklizované hmoty ve vytěžených porostech, a není-li to možné nebo hospodářsky 

odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k 

tomu určených,  

c) průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch; po ukončení 

záboru pozemku pro jiné účely neprodleně provést rekultivaci dotčených pozemků tak, aby 
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mohly být vráceny plnění funkcí lesa,  

d) používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných 

hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a 

přírodní prostředí [22]. 

 

4.2    Legislativa EU 

4.2.1    Strategie EU pro ochranu půdy 

Vzhledem k intenzivní degradaci půdy v Evropě v důsledku lidské činnosti během posledních 

desetiletí je nutné vytvořit všeobecnou strategii EU pro ochranu půdy.  

Pod pojmem ochrana půdy se rozumí celá řada technických, ekonomických a legislativních 

opatření, která jsou namířena proti zmenšování její plochy pokryté vegetací a proti zhoršování 

všech jejích produkčních a ekologických funkcí.  

K ochraně půdy přispívají různé politiky Společenství, zejména environmentální politika a 

zemědělská politika.  

Největší problémy, které je potřeba v ochraně půdy řešit, jsou:  

• Dezertifikace - proces degradace území na pouštní, polopouštní nebo podobně 

vypadající, na vodu chudou oblast.  

• Urbanizace, vyřazení půdy z přírodních cyklů. Úbytky vody v celé Evropě jsou velmi 

vysoké a problémem je, že postihují nejkvalitnější půdu.  

• Škody způsobené erozí, která vzniká jako důsledek působení vody a větru na půdní 

povrch.  

• Znečištění půdy z ovzduší plynnými emisemi a prachem. Škodlivé látky (hlavně těžké 

kovy) a acidifikace půdy způsobená kyselými srážkami brání půdě poskytovat 

hygienicky nezávadné potraviny.  

• Intenzivní zemědělská činnost je doprovázena především zvyšováním vstupů 

chemických látek, které jsou do půdy vnášeny s hnojivy a přípravky na ochranu 

rostlin. Nelze předpokládat, že snížení jejích používání v posledních letech bude mít 

trvalý charakter.  

• Velmi vážné nebezpečí představuje likvidace komunálních a průmyslových odpadů. V 

blízkosti skládek těchto odpadů dochází k znehodnocování půdy.  
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• Neopomenutelnou příčinou znečišťování půdy jsou ekologické havárie a různé divoké 

skládky jedovatých odpadů, jejichž asanace vyžaduje velké finanční prostředky.  

Povědomí o důležitosti ochrany půdy se zvyšuje, o čemž svědčí revize Charty Rady Evropy o 

ochraně a trvale udržitelném hospodaření s půdou z roku 2003. Všechny členské státy jakož i 

Společenství jsou signatáři Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti dezertifikaci 

(UNCCD). Některé středozemní členské státy a většina nových členských států začaly 

přijímat regionální a národní akční programy pro boj proti dezertifikaci. Evropský parlament 

přijal několik dokumentů, které pojednávají o ochraně půdy:  

• Alpský protokol - rámcovou úmluvu ratifikovalo Evropské společenství již v roce 

1996, avšak s výjimkou protokolu o přistoupení Monackého knížectví k Alpské 

úmluvě dodnes nebyly ratifikované všechny vykonávací protokoly, které upravují 

podrobnosti jejího uplatňování v konkrétních oblastech. Jejím cílem je chránit 

ekologické funkce půdy, bránit degradaci půdy a zabezpečit racionální využívání půdy 

v tomto regionu.  

• Kjótský protokol - 1997, v němž je zdůrazněno, že půda je hlavní zásobárnou uhlíku, 

která se musí chránit a případně zvětšovat. Sekvestrace uhlíku v zemědělských půdách 

prostřednictvím některých postupů obdělávání půdy může přispět k zmírnění změny 

klimatu.  

• Úmluva o biologické diverzitě - 1992. Biologická diverzita půdy je oblast, která 

vyžaduje osobitou pozornost. Vznikla mezinárodní iniciativa pro zachování a trvale 

udržitelné využívání biologické diverzity.  

• Jedním z nástrojů boje proti erozi jsou standardy Dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu (GAEC). Sjednat v souladu se standardy GAEC v praxi 

znamená například ponechat strniště sklizené plodiny minimálně do 30. listopadu. To 

má na svažitých pozemcích napomáhat omezení smyvu půdy, zpomalení povrchového 

odtoku a zvýšení zadržování vody v krajině.  Další zásadou může být nepěstovat na 

svažitých terénech se silně erozně ohroženou půdou širokořádkové plodiny, případně 

tyto plodiny pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do 

mulče nebo bezorebné setí. Na erozně ohrožené půdě se také preferuje používání 

hnojiv s vyšším obsahem organických látek, která zlepšují strukturu půdy a příznivě 

ovlivňují vodní režim půdy. 
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Na základě uvedených skutečností Evropská komise usoudila, že je potřeba vytvořit 

všeobecnou strategii Evropské unie pro ochranu půdy - přijmout rámcovou směrnici o půdě. 

Tato strategie má zohledňovat celou řadu různých funkcí, které může půda plnit, její 

proměnlivost a složitost a různé procesy degradace, kterým může být vystavena. Současně by 

měla zvážit i socioekonomické aspekty. Komise navrhla rámcovou směrnici o půdě (je 

součástí strategie půdy EU ze září 2006), která definuje společné cíly, principy a akce. 

Nespecifikuje však cíle pro jednotlivé členské státy.  

Všeobecným cílem je ochrana a trvale udržitelné využívání půdy a zakládá se na těchto 

hlavních principech:  

Zabránit další degradaci půdy a chránit její funkce.  

Obnovit půdu postiženou degradací na úroveň funkčnosti, která by byla slučitelná minimálně 

se současným a plánovaným využíváním, a tím zohlednit i náklady vynaložené na obnovu 

půdy [23]. 

 

4.2.2    Lesnická strategie EU  

Zatímco v minulosti byla nejdůležitější funkcí lesů trvalá produkce dřeva, v posledních letech 

hraje důležitou roli význam lesů v souvislosti s možnou změnou klimatu. Evropská komise 

(EK) je rovněž účastníkem jednání pan-evropského procesu o ochraně lesů (MCPFE), ze 

kterého vychází i Strategie pro lesy Společenství (1998). Ta mj. vznikla s ohledem na to, že 

lesní hospodářství je stále více ovlivňováno – včetně poškozování lesů – jinými 

hospodářskými sektory. Lesnické záležitosti jsou sice odpovědností jednotlivých členských 

států, nicméně zájem Společenství o oblast rozvoje venkova a životního prostředí, obchodu a 

výzkumu podtrhuje i společný zájem o lesnickou politiku. Proto tedy lesnická strategie EU a 

na základě jejího zhodnocení i Akční plán pro lesy.  

 

Instituce EU související s lesnictvím  

- Stálý lesnický výbor – Standing Forestry Committee (SFC) je orgánem Komise pro 

lesnickou agendu a jeho hlavními úkoly jsou pořizování odborných lesnických údajů, 

konzultační činnost o lesnických datech pro účely rozvoje venkova a životního prostředí a 

výměna lesnicky důležitých informací. 

- Společné výzkumné centrum – Joint Research Centre (JRC) je výzkumnou organizací, která 

se skládá ze sedmi institutů, jejichž ústředí se nacházejí v pěti státech EU. Je servisní 

organizací Komise a slouží jako její referenční centrum pro vědu a výzkum. 
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- Evropská agentura pro životní prostředí – European Environment Agency (EEA) má 

podávat včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace o životním prostředí zejména 

subjektům, zabývajícím se tvorbou a zaváděním evropské a národní politiky životního 

prostředí. 

K uskutečňování svých záměrů používá EU tzv. akční plány: 

- Akční plán EU pro lesnictví (Forest Action Plan – FAP)  

Hlavním cílem FAP je podpořit a posílit trvale udržitelné hospodaření v lesích a multifunkční 

role lesů prostřednictvím 4 hlavních cílů: zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti; 

zlepšení a ochrana životního prostředí; příspěvek ke kvalitě života; podpora koordinace a 

komunikace. Pětiletý Akční plán pro léta 2007–2011 sestává ze souboru 18 klíčových akcí, 

které navrhuje Evropská komise k naplnění společně s členskými státy a jeho důležitou 

součástí jsou i národní lesnické programy jako vhodný rámec pro naplňování mezinárodních 

závazků týkajících se lesů. 

- Akční plán EU pro vymahatelnost lesního práva, státní správu a obchod (Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade – FLEGT)  

Plán reprezentuje nejobsáhlejší a náročný pokus o využití síly konzumentských zemí 

k omezení rozsahu ilegálních těžeb, neboť nelegální těžby a mezinárodní obchod s ilegálně 

vytěženým dřevem je v současnosti hlavním problémem mnoha rozvojových zemí 

produkujících dřevo. Cílem navrhovaných opatření je odradit hospodářské subjekty od 

uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Společenství, pokud jim nebyla poskytnuta 

přiměřená záruka jejich zákonnosti.  

- Akční plán pro biodiverzitu (Biodiversity Action Plan)  

EU vytvořila tento plán pro období 2007–2010 k účinnějšímu sledování všech indikátorů 

biodiverzity, k jejímuž snižování tak jako v ČR i v dalších zemích přispěl mj. intenzivní 

ekonomický rozvoj a související znečištění ovzduší, velkoplošné hospodaření a používání 

nevhodných postupů včetně nadměrné aplikace chemických přípravků. Úzké spektrum 

rozmanitosti se do určité míry odráží v nižší stabilitě lesních porostů. 

- Akční plán EU pro biomasu (Biomass Action Plan)  

Plán stanoví opatření ke zvýšení rozvoje energie z biomasy ze dřeva, odpadů a zemědělských 

plodin vytvořením tržně orientovaných pobídek zaměřených na její využití a odstranění 

překážek rozvoje trhu. Tímto způsobem se Evropa snaží omezit závislost na fosilních 

palivech, zastavit emise skleníkových plynů a podpořit hospodářskou aktivitu ve 

venkovských oblastech. Za podpory EK se stala tato otázka prioritní při poslední konferenci 
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MCPFE, jejíž 1. rezoluce se nazývá „Lesy, dřevo a energie“. V ČR je zřejmě významně vyšší 

využití dřeva k energetickým účelům nereálné. Přes současné zdánlivě vysoké zásoby 

a nedotěžování přírůstu by podle statistik Evropské hospodářské komise OSN v nejbližší době 

mohl v Evropě nastat dřeva nedostatek, nehledě na to, že se mezi palivo dostává i kulatina, 

která by nejen mohla, ale měla být využita účelněji. 

Programy využívané v rámci EU 

- Mezinárodní kooperativní program sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na 

lesy (ICP Forests) sleduje od roku 1985 změny lesních porostů. Na něj roku 2004 navázal 

projekt „Forest Focus“monitoringu lesů.  

- Integrovaná prevence a kontrola znečištění ovzduší (IPPC) je regulační systém k 

integrované kontrole průmyslového znečištění vzduchu, vod a půdy. Evropská komise 

zahájila v roce 1992 činnost finančního nástroje LIFE, který se stal jednou z hybných sil 

politiky EU v oblasti životního prostředí. V rámci integrovaného přístupu k financování 

vznikl pro období let 2007–2013 nový program LIFE+, který má mj. pokrýt i financování 

monitoringu zdravotního stavu lesů. 

- Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a 

živočichů a cenné biotopy. Je budována členskými státy EU na základě tzv. Směrnice o 

ptácích a Směrnice o stanovištích. 

- Green Enforce je síť expertů pověřená Evropskou komisí, aby zajišťovala integrovaný 

přístup a rovnováhu při implementaci a následné prosazování požadavků v oblasti ochrany 

přírody a lesnictví. Členství je založeno na dobrovolném iniciativním přístupu jednotlivých 

zemí. 

- Evropský program záchrany lesních genových zdrojů (EUFORGEN) je program spolupráce 

mezi evropskými zeměmi s cílem účinné ochrany a udržitelného využívání genofondu lesních 

dřevin v Evropě. 

- Evropský program pro klimatickou změnu (ECCP) patří k hlavním aktivitám Evropské 

komise v oblasti snižování emisí CO2 a zlepšení energetické účinnosti cestou využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

- Evropská síť výzkumu lesních ekosystémů (EFERN) představuje panevropskou iniciativu ke 

zlepšení koordinace výzkumu lesních ekosystémů. 

- Evropská lesnická informační a komunikační platforma (EFICP) je internetovým nástrojem 

Komise k rozšíření přístupu k lesnickým informacím pro veřejnost a navazuje na předchozí 

informační systém (EFICS). 
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- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) je finančním nástrojem k podpoře 

rozvoje venkovských oblastí, zemědělství, potravinářství i lesnictví.  

- Evropská kooperace v oblasti vědeckého a technického pokroku (COST) je jednou 

z nejstarších aktivit vědecké spolupráce [24]. 

 

 

  5.  ZÁVĚR 

ČR i EU mají dostatek zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně půdního fondu. ČR je členem 

mnoha institucí, zabývajících se ochranou půdního fondu v rámci EU, účastní se mnoha 

programů a akčních plánů. Dá se konstatovat, že na legislativním poli je ochrana půdního 

fondu v ČR a EU koordinovaná a při striktním dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení se dá 

uvažovat o omezení růstu ztrát půdního fondu v jeho vodohospodářské, klimatické, estetické i 

hospodářské oblasti. 

Půda však v ČR i EU neustále mizí a zhoršuje se její kvalita. Některé degradační procesy jsou 

závislé na více faktorech, ať už klimatických nebo přírodních. Dodržování zákonů, vyhlášek a 

nařízení je závislé na lidském faktoru a finančních možnostech státu. 

V bakalářské práci jsem uvedla hrozby způsobující ztráty zemědělské a lesní půdy, kterým 

bychom měli věnovat pozornost. Patří mezi ně eroze zůsobená vodou, větrem, dále zhutnění 

půdy, zábory půdy, desertifikace, zasolování a sodifikace,  kontaminace půdy (težkými kovy a 

pesticidy nebo nadměrným množstvím živin-dusičnanů a fosforečnanů). 

Vážné problémy s erozí jak větrnou tak vodní jsou petrné na Jižní Moravě. Díky těmto 

erozním   problémům klesá cena půdy, tento pokles činí více než 55%. Díky erozi se zhoršují 

odtokové poměry i průběhy povodní. Také se zvyšují výměry degradovaných půd. Proti erozi 

se dá bojovat například návraty remízků, mezí čí mokřadů. Nejúčinějším nástrojem je však 

správné hospodaření podle standardů GAEC. 

Osobně považuji za jeden z největších degradačních problémů stavbu domů (satelitních 

městeček), dálnic, ale především velkých skladových a montážních hal a nákupních středisek, 

které v posledních letech rostou na okrajích všech větších měst. Investoři zůstanou jen pár let, 

ale půda se zničí navždy. 

V letech 2000 až 2006 přibylo v České republice urbanizovaných ploch o rozloze 32 000 

fotbalových hřišť (téměř 200 km2), hlavně okolo velkých měst a dálnic. Kromě jiného 
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vybetonovaná krajina hůře odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Voda se 

nemá kam vsakovat a odtéká z krajiny mnohem rychleji.  

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu by měl směřovat k tomu, aby se investorům 

další zastavování volné krajiny nevyplácelo,především zvýšením poplatků za vyjímání půdy 

ze zemědělského půdního fondu. Současné odvody jsou totiž nízké a neodpovídají tak realitě. 

Investorům se proto vyplatí stavět na zelené louce.  
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