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Co je to krajina?

Wikipedie:
Část zemského povrchu s charakteristickou scenérií a  typickou kombinací 
přírodních a kulturních prvků 
Zákon č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny:

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 

souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

Foto J. Kreuz [1]



Kulturní krajina
Trvale využívaná a ovlivňovaná člověkem (u nás od neolitu)

Foto Rybářství K. Řečice [2]

Foto R. Kukačka [3] Foto L. Mižoch [4]



Žijeme v antropocénu
Člověk se stává hlavní geologickou silou na Zemi [5]



Různé představy o krajině

Očekávání:

• Místo ke spokojenému životu 

• Zdroj obživy a materiálů

• Rozmanitost: organismů, biotopů, pohledů, tvarů, …

• Prožitek harmonie 

• jsou navzájem často v rozporu
• ne vždy splňují podmínky pro dlouhodobě 

udržitelné využívání



Hlavní přírodní složky krajiny

Půda Voda

Vegetace



Ochrana přírody v ČR

• Ochrana druhů
• Ochrana jejich stanovišť (biotopů)

Velkoplošná chráněná území:
CHKO cca 15 % rozlohy ČR
NP cca 1,5 % rozlohy ČR

Přes 80 % rozlohy ČR „nechráněno“

Foto N. Elhardt [7]Foto M. Pennington [6]
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Z mokřadů v nížinách zbylo 1 %

• Bylo upraveno (narovnáno, zahloubeno, zatrubněno) více než 36 000 km

vodních toků (cca 40 %), čímž byla délka toků na našem území zkrácena o

1/3 [8].

• Navazující nivy byly odvodněny a převedeny na zemědělskou půdu nebo

zastavěny.

• V oblasti nížin a pahorkatin ČR se od roku 1843 rozloha mokřadů snížila

z přibližně 10 % rozlohy na 0,1 %, tedy zhruba 100x [9].

• Bylo zcela či zčásti zničeno nebo silně poškozeno 90 % (asi 11 000 km2)

všech pramenných oblastí [10], zmizely studánky a nitkovité vodoteče.

• Zjednodušila se krajinná struktura: kvůli zcelování půdních bloků bylo

rozoráno 270 000 ha luk a pastvin, 145 000 mezí, 120 000 km polních cest

a zlikvidováno 35 000 ha hájků a remízků a 30 000 km liniové zeleně [11].



Plošné odvodnění

ZP odvodněno
10 870 km2

[12]

13,8 % rozlohy ČR

25,7 % ZPF

Z toho pravděpodobně 
zbytečně

2 496 km2

[13] x) 

3,2 % rozlohy ČR

5,9 % ZPF

23,0 % odvodněné půdy

x) plocha asi o 20 % větší, než odpovídá původní rozloze zamokřených půd.



Agrární poušť
Rozsáhlé půdní bloky Monokultury

zjednodušené osevní postupy

Vodní eroze
(>50% zemědělské půdy ČR)

Větrná eroze
(15% zemědělské půdy ČR)

Foto P. Marada



Celková možná kapacita (retenční schopnost) 
zemědělských půd v ČR:

8 400 000 000 m3 vody
Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, utužení půd, 
dehumifikaci a ztrátě biologické aktivity půd:

5 040 000 000 m3 vody

Rozdíl 3 360 000 000  m3 vody [14]

Retenční schopnost zemědělských půd

1 ha (10 000 m2) kvalitní černozemě pojme až 3500 m3 vody. 
1 m2 pojme až 0,35 m3 vody, čili 350 litrů 
= cca 50 % ročního úhrnu srážek a také cca 50 % roční sumy výparu



Ztráty látek (živin) z půdy

Vodní eroze 
(splavují se půdní částice, ztrácí se 
hlavně fosfor, ale také dusík a 
draslík [16]. Fosfor v povrchových 
vodách způsobuje eutrofizaci) 

Přímý odtok 
rozpuštěných látek
(hlavně tzv. bazické kationty
v důsledku acidifikace půd: 
vápník, hořčík, draslík [17, 
18, 19])

Foto [15]

Foto B. Šarapatka [14]
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*Počet nákladních vlaků o 15 vagonech s ložnou hmotností 20 t, 
jejichž náklad odtéká z ČR v Labi každý rok … celkem 3559

= 10 vlaků denně

Data J. Pokorný, ENKI o.p.s.



V čem spočívá „udržitelnost“?

Sukcese = vývoj ekosystémů v čase
• od jednoduchosti směrem ke komplexitě
• od nestability ke stabilitě

Počáteční stádia jsou málo stabilní 
• obnažená půda, rozkolísaný vodní cyklus, sucho, eroze … 

Pokročilá stádia mají rozvinutou autoregulaci
• Velká pokryvnost a biomasa vegetace
• Velká druhová bohatost organismů 
• Velká schopnost zadržovat a recyklovat vodu (malý vodní 

cyklus)
• Malé ztráty látek z ekosystému



Udržitelná krajina

Krajina schopná autoregulace
= krajina, která efektivně zadržuje vodu a látky (živiny)

Podmínkou je dobře rozvinutá vzrostlá vegetace:
• Chrání půdu přes erozí 
• Dodává do půdy organickou hmotu
• Podporuje malý vodní cyklus skrze výpar a kondenzaci vody

Foto M. Veselka [20] Foto P. Navrátil [21]



Požadavky technicko-biologické

• Voda
– Zvýšení retenční schopnosti krajiny

– Zpomalení odtoku 

– Vsakování: „hydrotechnické“ prvky (remízky, drobné 
mokřady, příkopy u cest …) 

– Zadržení v půdě (organická hmota)

• Půda 
– Ochrana proti erozi 

– Doplňování organické hmoty

• Krajinná struktura 
– rozčlenění velkých bloků půdy



Podmínky společensko-ekonomické

• Informace (osvěta) 

• Veřejné povědomí

• Motivace 

– Lidské hodnoty

– Finanční stimuly (úlevy na daních, dotace)

– Legislativa



Příklad dobré praxe: Mokroňovsko

Petr Marada

Retence vody

Osvěta Biodiverzita

Způsoby využití půdy se doplňují

Mokřad
Extenzivní sad

Foto P. Marada

Více viz [22]



Děkuji za pozornost!

Revitalizace Stropnice - Novohradsko

80. léta 20. stol. Revitalizace 2014

Foto V. Šámal
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