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1. 
Program udržitelného 
rozvoje a udržitelné 

hospodaření v krajině



» Co je (trvale) udržitelný rozvoj:
„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.“



» Problém hodnocení udržitelnosti se opírá o tři 
hlavní zájmové systémy:
˃ biologický
˃ ekonomický
˃ sociální

» 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 na např. 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



Obr. 22 Průnik potřebných změn pro uplatnění koncepce TUR

Zdroj: Demo (1999)



Globální ohrožení biosféry a člověka je způsobeno 
negativními vlivy a účinky přírodních a 

antropogenních faktorů



» násilí ve světě 
» přelidnění světa 
» potravinový problém
» zdravotní stav obyvatelstva

» problém chudoby

» ekologická krize
» zdroje energie
» suroviny 
» odpady 

» lidská sídla



2. 
Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR



» Definice trvalé udržitelnosti se poprvé objevila v r. 1972 
v e 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.“



» Principy udržitelného rozvoje (dále UR) byly zformulovány na Konferenci 

OSN o životním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiru v r.1992

» Nejrozsáhlejším dokumentem konference je Agenda 21, tj. program 

všestranné péče o životní prostředí v 21. století

» Nabízí koncepce a programy, které dosáhnou udržitelnou rovnováhu mezi 

spotřebou, populací a mezi velikostí populace, která je schopná Zem uživit

» Předkládá možnosti pro boj proti devastaci znečišťování 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

» 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



» Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
i. sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech
ii. účinná ochrana životního prostředí a šetrné 

využívání přírodních zdrojů
iii. udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického 

růstu a zaměstnanosti



» V ČR byla schválena strategie UR v r. 2004, na ní navazují další 
materiály schválené Radou vlády, které určují dlouhodobé cíle 
a jsou zaměřeny na základní oblasti rozvoje moderní 
společnosti:

i. ekonomický pilíř
ii. environmentální pilíř udržitelného rozvoje České 

republiky
iii. sociální pilíř



1. Společnost, člověk a zdraví
2. Ekonomika a inovace
3. Rozvoj území
4. Krajina, ekosystémy a biodiverzita 
5. Stabilní a bezpečná společnost



» Vzhledem k zaměření  přednášky na tvorbu a 
ochranu krajiny se zabýváme pouze 4. osou a to 
 osou: krajina, ekosystémy a biodiverzita



3. 
Prioritní osa - 4 - krajina, 
ekosystémy, biodiverzita



» Výchozí stav pro hodnocení strategického 
rámce s cílem dosáhnout na udržitelný rozvoj v 
ČR je uveden formou klíčových témat týkajících 
se krajiny, zemědělství a lesnictví a klimatických 
změn



» Současný stav krajiny a biodiverzity není uspokojivý.
» Důvodem jsou:

 Intenzifikace zemědělské i lesnické výroby 
 Nadměrné či nevhodné urbanizace
 Zvýšení fragmentace krajiny a snížení  průchodnosti pro obyvatele i 

živočich
 Problematická výstavba sídel 
 Scelování zemědělských pozemků
 Narušení estetické hodnoty krajiny a krajinného rázu
 Na částech území jsou dlouhodobě poškozovány ekologické funkce 

krajiny velkoplošnou těžbou nerostných surovin
 Lesní ekosystémy v horských oblastech jsou v některých lokalitách 

poškozeny vysokou imisní zátěží z průmyslových, energetických a 
mobilních zdrojů.



» Krajina  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 (porušení předpisů 
EU a ČR), může vést k dalšímu ohrožení druhové 
a genetické diverzity (vedle ohrožení lidského 
zdraví)



» Voda patří k základním prvkům krajiny.
» Na podobu a funkce vodních ekosystémů má vliv:

 napřimování toků a zpevňování jejich břehů, výstavba jezů a 
přehradních hrází

 zatížení komunálními a průmyslovými odpadními vodami 
 velkoplošné odvodňování pozemků
 velkovýrobní intenzifikace zemědělství (eroze, chemizace)



» Vlivem lidské činnosti se celková délka toků na území ČR se v 20. 
století zkrátila o jednu třetinu. 

» S ohledem na biologickou rozmanitost a zadržování vody v krajině 
není příznivá situace ve stavu:

» rybníků (v ČR je více než 24 tisíc rybníků a vodních 
nádrží, což představuje přibližně 52 tis. ha)

» 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 
» Celkové odběry povrchových a podzemních vod klesají
» Odebraná podzemní voda se z 85 % využívá jako zdroj pitné vody



» Dlouhodobý nízký stav vody odkrývá v Lipenské nádrži u obce Nová 
Pec původní koryto řeky Vltavy. Naplnění Lipna očekávají 
vodohospodáři až na jaře po tání sněhu.



» 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  

» Dopady klimatické změny však mohou způsobit pokles 
vodních zdrojů ČR až v řádech desítek procent v 
závislosti na scénáři vývoje klimatu



» zlepšování stavu vody a protipovodňové 
ochrany

» zajištění dostatečných vodních zdrojů pro 
potřeby společnosti



» 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
˃ Cíl 1: Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a 

podporovat její funkce, zejména udržitelným hospodařením 
v krajině.

˃ Cíl 2: Chránit volnou krajinu.
˃ Cíl 3: Zastavit pokles biologické rozmanitosti.



» Priorita 2: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví
˃ Cíl 1: Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby 

zemědělského hospodaření a rozvíjet jeho mimoprodukční 
funkce.

˃ Cíl 2: Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích 
podporou šetrných, přírodě blízkých způsobů hospodaření v 
lesích a posílením mimoprodukčních funkcí lesních 
ekosystémů.



» Priorita.3: Adaptace na změny klimatu
˃ Cíl 1: Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí 

spojených se změnami klimatu.
˃ Cíl 2: Zajistit dostatečné množství a kvalitu povrchových a 

podzemních vod.
˃ Cíl 3: Zlepšit vodní režim krajiny.
˃ Cíl 4: Snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a 

extrémních meteorologických jevů na lesní a zemědělské 
ekosystémy.



4.
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.

 

»  Současné agroekosystémy v produkčních oblastech 
charakterizuje :
˃ 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 
˃ kontaminace cizorodými látkami z hnojiv a pesticidů n
˃ nejvážnějšími následky jsou ztráta přirozené úrodnosti, výrazné 

snížení schopnosti retence vod, snížení biologické rozmanitosti a 
početnosti populací původních druhů.



» Lesní ekosystémy tvoří asi 1/3 rozlohy státu. 
» Lesy  jsou nezbytnou  složkou ekologicky vyvážené krajiny, 

jsou zdrojem dřeva jako významné obnovitelné suroviny. 
» Od počátku 18. století se lesy staly základním zdrojem 

surovinovým a energetickým. 
» Struktura a textura původních lesních ekosystémů byla 

změněna (Imisní dopady,  projevy extrémních klimatických 
výkyvů, ohrožují zdravotní stav a kompaktnost lesů).

» Nahrazení původního lesa jehličnatými monokulturami 
(často geneticky nevhodného původu) mají nízkou 
ekologickou stabilitu

» V důsledku extrémních projevů počasí v posledních letech 
dochází téměř každoročně k rozsáhlým větrným kalamitám, 

» Strategickým úkolem lesního hospodářství v 21. století je 
postupná a systematická restrukturalizace lesních porostů.



5. 
Vývojové trendy pro 

zemědělství 
v Podkrušnohoří 





» poskytování veřejných statků
» zabezpečení produkce potravin
» péče o krajinu (údržba krajiny)
» mimoprodukční funkce (např. krajinotvorné, u TTP 

protierozní, půdoochranné, voděochranné) a ochrana 
životního prostředí.



» Zajištění dlouhodobé perspektivy podnikání v zemědělství (i 
v oblasti severních Čech)

» Podpora regionálních výrobků, propagace i marketingu (včetně 
bioproduktů),

» Posílení konkurenceschopnosti a to i prostřednictvím pomoci 
poradenského systému

» Udržení úrovně míry zaměstnanosti, případné rozšíření 
nezemědělské činnosti a její zvýšení (např. agroturistika, služby 
v rámci využívání revitalizovaných území - jezero Most, Milada 
apod.)

» Snaha o nasměrování  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)

» Využití zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin a 
bylin, případně i pro pěstování rychle rostoucích dřevin. 
Přednostně pro tyto aktivity využít rekultivovanou 
a revitalizovanou půdu po těžbě uhlí v Podkrušnohoří

» Zastavení v zájmovém území likvidace chovu skotu a prasat, pokus 
o stabilizaci a zvýšení stavů, zejména skotu



» Podpora rozvoje venkova, usilování  o vyrovnání příjmů mezi 
městem a venkovem – obecně platný pro celou oblast

» Vytváření podmínek pro efektivnější podnikání na venkově 
zejména v oblasti Krušných hor

» Vytváření venkovského prostoru pro obyvatele formou 
podpory terciální sféry, rozvoj venkovské turistiky, podpora 
přeshraniční spolupráce 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,

» Zajištění i podpora činností nezemědělské povahy (skanzen 
Zubnice, historické objekty, muzea hornictví v lokalitě 
Kopisty na Mostecku apod.)



» 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).



» 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



» 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





» 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

» Rovněž návrhy zavádění agroenvironmentálních 
opatření ve spolupráci s odbornými poradci umožní 
zpracování požadavků na management, který bude 
odpovídat místním podmínkám

 





»Děkuji za pozornost
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