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LIDOVÉ NOVINY

„Národ, který ničí půdu, ničí sám sebe“
Jen kvůli erozi půdy Česko ztrácí asi čtyři miliardy korun ročně. Pedologové varují rovněž před masivní zástavbou
MARTIN RYC H L Í K
PRAHA Je tak běžná, že si to ani ne-

uvědomujeme. Půda. Obyčejná
prsť, hlína. Jenže vědci varují, že
o ni pečujeme dosti nezdárně.
V Evropě, Česko nevyjímaje,
zabíráme až moc půdy stavbami
a o pomyslné srdce životního prostředí se nestaráme, jak si zasluhuje. I proto OSN vyhlásila rok
2015 Mezinárodním rokem půdy.
„Stav našich půd je alarmující.
K půdě se chováme s nevysvětlitelnou a neobhajitelnou lhostejností, nevratně ji zabíráme a poškozujeme,“ řekl LN Bořivoj Šarapatka, jenž nyní předsedá České pedologické společnosti.
Připomíná též prohlášení amerického prezidenta Franklina D.
Roosevelta, který uvedl, že „národ, který ničí půdu, ničí sebe“.
V České republice je podle pedologů asi polovina půdy ohrožena vodní erozí; odhadem šestinu
půdního fondu poškozuje též větrná eroze. Odnáší svrchní, nejúrodnější vrstvy půdy, což může vést
ke snížení úrodnosti a logicky
k vyšším nákladům a též k nadměrnému užívání „chemie“.
Přes čtyři miliardy v prachu
„Nedávno jsem se setkal s informací, že ročně u nás přicházíme
v důsledku eroze o čtyři miliardy
korun. Podle mého soudu to je
částka podhodnocená, odrážející
jen cenu zeminy, která se přemisťuje, a nezahrnuje další ztráty –
třeba snížení výnosů plodin,“ doplňuje profesor Šarapatka.
K tomu se přidávají i další rizika: takzvané utužení (změny fyzikálních vlastností půdy), nedostatek organických látek (humusu)
nebo i kontaminace půd.
Ta ale v Česku není oproti zbytku Evropy tak vážná. „Kontaminace je u nás vázaná na lokální zdroje znečištění, případně ji zaznamenáváme podél větších vodních
toků. Oproti tomu v ostatních rizicích jsme na tom hůře. Jen vodní
erozí máme ohroženu více než polovinu zemědělské půdy (z celkových 4,2 milionu hektarů – pozn.
red.) a z toho asi 500 tisíc hektarů
je již vážně poškozeno,“ řekl LN
Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd.

Do budoucna se tím může snižovat soběstačnost země ve výrobě potravin. Borůvka nicméně vyvrací mýty, že by české půdy
byly nějak celoplošně znečištěny
(těžkými kovy, pesticidy či polychlorovanými bifenyly); jde jen
o lokální, historicky dané jevy.

Co poškozuje zemědělský
půdní fond v Česku
S problémem
50 % půdy je ohroženo vodní erozí
14 % půdy je ohroženo větrnou erozí
■ 45 % půdy je ohroženo tzv. utužením
■
■

■ dále pak škodí zábory půdy, kyselost

či kontaminace

Pramen: Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půd

zástavby půdy
se potýká Evropa
i Česko – denně
„zmizí“ kolem
15 hektarů

Oblasti ohrožené vodní erozí
míra ztráty
půdy v tunách
na hektar a rok

pod 1
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Rok 2015 vyhlás

Mezinárodnímila OSN oficiálně
rokem půdy

Kvůli utužení zase na polích
stojí voda. „Obrovský problém je
úbytek půdní organické hmoty,
navíc se naše půdy okyselují. To
celé má za následek, že půda nedokáže zadržet vodu, a i proto
jsou tak velké povodně a naopak
sucho,“ dodává Vopravil.

Největší hrozbou je ale podle
něj zábor půdy. V ČR ubývá rychlostí patnácti až dvaceti hektarů
denně! Reálně hrozí, že si za pár
set let zabetonujeme své zdroje.
„Velkým problémem je nepropustné překrývání povrchu půdy,
a to především kvůli výstavbě vel-

koplošných nákupních a logistických center, továrních hal, komunikací, ale i rodinných domů. Dochází tak k výraznému úbytku využitelné půdy, který je v podstatě
nevratný,“ potvrzuje profesor Luboš Borůvka z České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU).

„Přestože existují zákonná
omezení v podobě poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jejich účinnost je omezená a stále se objevují snahy tyto
poplatky snížit nebo zavést výjimky. Nový návrh zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, který se v současné době projednává
Simulátor deště i monitoring
v parlamentu, bohužel v tomto
Půda je neobnovitelný přírodní smyslu neznamená nějaké zvýšezdroj; jeden její centimetr se vy- ní ochrany, spíše naopak,“ míní
tvářel stovky let, ale může být profesor Borůvka z katedry pedorychle zničen. Pokud ztrácí své logie a ochrany půd ČZU, která
funkce, hovoří pedologové o de- mapuje situaci, dokonce i doslogradaci půd. Za to mohou přírod- va: před několika lety zde vznikl
ní faktory, ale výrazně ji zrychlu- Atlas půd České republiky.
je a zintenzivňuje lidská činnost.
Podle ředitele výzkumného
Zmírnění degradace je možné ústavu Hladíka je novela zákona
dodržováním správpotřebná. „Novela staných agrotechnických Obřím problémem novuje přijetí nových
postupů, rozumným
je nepropustné vyhlášek pro ochranu
střídáním plodin, poupůdy, použití sedimenpřekrývání
žíváním organických
tů na orné půdě a zřihnojiv či rozdělovázuje registr půdy pro
povrchu půdy,
ním rozlehlých celků.
její účinnější ochraNaproti tomu pohro- především kvůli nu... Na co všichni pevýstavbě
mou jsou dlouhé svadologové v Evropské
hy bez přerušení mezeunii čekají, je přijetí
mi či zatravněnými pásy, kdy má rámcové směrnice o půdě, která
stékající voda ničivé účinky.
by vedla ke zvýšené ochraně půdVýzkumý ústav meliorací na- ního fondu v celé EU. Ale tu stejpříklad vyrobil i velký „simulátor ně jako u nás lobbistické skupiny
deště“, který v terénu ověřuje, bojkotují,“ říká Hladík.
zda je půda pro pěstování dost stabilizována. Podle ředitele ústavu Temná budoucnost?
Jiřího Hladíka se již tyto postupy Veřejnému zájmu o půdu by měl
nebo protierozní návody uplatni- pomoci i zmíněný Mezinárodní
ly u zemědělců třeba na Příbram- rok půdy 2015. Cílem je posílit
sku či Hodonínsku.
povědomí o její důležitosti pro poPůdní výzkumný ústav spustil travinovou bezpečnost, ekosystéspolu s ministerstvem zeměděl- mové služby, udržitelný rozvoj
ství projekt monitoringu erozí, do a také prosazování účinných polikterého pověření pracovníci za- tik a akcí směřujících k ochraně
znamenávají erozní události z ČR tolik cenných půdních zdrojů.
a na webu se mohou zapojit
„Byl bych rád, kdyby právě
i vlastníci pozemků, hospodáři v tomto roce parlament schválil
a další občané.
dobrý zákon o ochraně půdy. Přál
Vědci z ČZU zase připravují bych si, aby Mezinárodní rok
erozní modely, jež umožňují před- půdy byl novým začátkem naší
vídat, jaké budou mít dané změny úcty k půdě. Naši předci věděli,
dopady na využití půdy. Pro že pouze půda je živí a přináší jim
ochranu půd v Česku je ovšem klí- budoucnost,“ míní Šarapatka.
čové zavádění standardů dobrého
Mnozí podle něj hájili půdu se
zemědělského stavu (GAEC), kte- zbraní, odnášeli si ji s sebou do
ré si definují členské země EU.
exilu. „Pak se vyvlastněním úcta
V přípravě je též nový zákon ztratila. Vše patřilo všem a nikoo ochraně zemědělského půdního mu, na půdu se nahlíželo jako na
fondu, který by měl řešit potíže továrnu, jež musí ,vyrábět‘ potras hospodařením na pronajaté viny. Pokud si nebudeme půdy vápůdě. Počítá se v něm i se sankce- žit, čeká nás a naše potomky temmi za nešetrné nakládání s půdou. ná budoucnost,“ varuje.

Stav české půdy je alarmující. Čekají nás potíže
„Odborníci jsou znepokojeni
tím, že v diskusích o novém
zákoně o půdě převažují
zájmy, které se zaštiťují
hospodářským růstem,“
říká profesor Bořivoj
Šarapatka z Univerzity
Palackého a také bývalý
poslanec za TOP 09.
MARTIN RYC H LÍ K
LN Jaký je stav půdy v ČR?

Alarmující. K půdě se chováme s nevysvětlitelnou a neobhajitelnou lhostejností, nevratně ji zabíráme a poškozujeme. Je jasné,
že s rostoucím počtem obyvatel
se zvyšuje tlak na půdu – je nutno
všechny uživit, půda se zabírá
i pro jiné než zemědělské účely,
stavějí se obytné domy, průmyslové areály, silnice... Příliš intenzivní tlak na půdu se v historii vícekrát vymstil a vedl až k zániku
civilizací.
LN V čem je zabírání škodlivé?

Nejde jen o zabírání půdy, které je pro rozvoj společnosti sice
nutné, ale mělo by se provádět
uvážlivě. I plochy, které nezabetonujeme, znehodnocujeme jinak,
takže ztrácejí své vlastnosti – odborně to nazýváme degradací.

LN Nepřeháníte své obavy?

Ne, situace je skutečně vážná,
potýkají se s ní i další země, ale
zásadní je, že se již nejedná jen
o téma pro akademické úvahy.
Bez politického rozhodnutí a formulace a schválení jasných zákonných norem nás čekají problémy
jen obtížně zvladatelné.
LN Které oblasti jsou v Česku

erozí nejvíce zasaženy?
Vodní erozí je u nás ohrožena
prakticky polovina rozlohy zemědělského půdního fondu. Situace
v podhorských a horských oblastech se po roce 1990 zlepšila, neboť se zvětšily plochy travních porostů, jež půdu chrání. Vážná je
ale situace v zemědělsky intenzivně využívaných oblastech, například jižní Moravy. Pouhým okem
nejen odborník, ale i laik vidí plochy postižené erozí, někde je
půda nenávratně poškozena...
LN Co s tím?

Nechci tvrdit, že lze zcela zamezit erozi půdy; to ani není možné. Jde o proces, který probíhá
v krajině i přirozeně. Člověk však
erozi svým konáním podstatně
urychlil a zintenzivnil a opět jen
svou činností a protierozními
opatřeními ji může omezit.
LN Jaký může mít ničení půd

v budoucnu dopad nejen na společnost, ale i na hospodářství?

K půdě se chováme
s nevysvětlitelnou
a neobhajitelnou
lhostejností, nevratně
ji zabíráme
a poškozujeme.
A není to již jen téma
pro akademiky.

Ztráty působené degradací půd
mají jasný ekonomický dopad,
jde o miliardy korun ročně.
Uvedu jen namátkou pár příkladů. Voda odnáší značné množství
oderodovaného materiálu, ročně
jde v Evropě o odplavení asi
32 tun z každého čtverečního kilometru území. Jak vypadají tyto sedimenty ve vodních nádržích po
jejich vypuštění, všichni víme
a není problém vyčíslit částku na
jejich odstranění. Eroze však poškozuje i půdní vlastnosti a snižuje výnosy pěstovaných plodin. Pokud se odplaví svrchní vrstva
půdy, může se snížit výnos až
o tři čtvrtiny.
Před časem jsem se setkal mezi
odborníky s informací, že ročně
u nás přicházíme v důsledku eroze o čtyři miliardy korun. Podle
mého soudu to je částka podhodnocená, odrážející jen cenu zeminy, která se přemisťuje, a nezahrnuje další ztráty – například snížení výnosů plodin.
LN Jaký význam ještě má půda
– kromě funkce produkční pro
„výrobu“ potravin?
Především si musíme uvědomit, že centimetr půdy vzniká sto
a více let, člověk ji však dokáže
zničit i v řádu minut. Z tohoto pohledu bychom měli nahlížet na
funkce půdy poněkud komplexněji, ne jen jako na „výrobnu“ potravin a plochu sloužící k zástavbě

či těžbě. Půda má i další nezastupitelné úlohy; je zde také významná funkce „přírodní“. Půda je součástí ekosystémů a zahrnuje
v sobě životní prostor pro řadu organismů, je to prostředí koloběhů
vody a živin, prostředí pro výměnu tepelné energie, v půdě probíhají významné pochody v rámci
vodního hospodářství, rozklad
a tvorba látek. Tato funkce není
jen oblastí vhodnou pro akademické debaty, je důležitá pro každého z nás – všichni potřebujeme dostatek kvalitní vody.
Důležitá je i funkce „kulturní“.
Půda představuje jakýsi archiv dějin přírody a lidstva. Význam
funkcí se může v čase měnit. Proto bychom k ní měli přistupovat
jako k multifunkčnímu prostředí.
LN Dá se srovnat přístup k půdě
v ČR a okolních zemích?
Osmdesát let staré prohlášení
prezidenta Roosevelta říká, že „národ, který ničí půdu, ničí sebe“.
V EU ztrácíme zábory zejména
kvůli výstavbě 275 hektarů půdy
denně. Řada zemí si vážnost problému uvědomuje a skutečně
koná. Německo dokázalo snížit zábory z 55 hektarů denně z devadesátých let 20. století na necelých
třicet hektarů. Velká Británie usiluje o to, aby šedesát procent nové
výstavby proběhlo na již odňaté
půdě v opuštěné zástavbě, na takzvaných brownfieldech.

LN Kolik se zabírá v Česku?

U nás se v letech 1966 až 2007
zabralo asi čtvrt milionu hektarů
půdy, což můžeme přirovnat
k tomu, jako kdyby z území ČR
zmizela skoro celá plocha Karlovarského kraje. A v současnosti
ztrácíme patnáct hektarů denně.
LN To je ale pořád jen polovina
německého záboru, ne?
Ano, ale musíme k tomu vzít
celkovou plochu Německa, které
je 4,5krát větší než Česko. Navíc
problémem ČR je, že většina zemědělských subjektů hospodaří
na pronajaté půdě a péče o její
kvalitu nebývá často jejich prioritou. Půdě by měl pomoci projednávaný návrh zákona o její ochraně. Ovlivní nejen náš život, ale
i život našich dětí i vnuků, přesto
se netěší valnému zájmu.
Odborníci jsou znepokojeni
tím, že v diskusích o zákoně převažují zájmy, které se zaštiťují
hospodářským růstem. A tak v zákoně přibývá výjimek, změkčují
se podmínky pro zábory a poplatky za odnětí. Proto jako pedolog
říkám: „Pozor, on by se ten hospodářský růst mohl snadno změnit
v hospodářský pád.“
Jako odborná veřejnost dodáváme k novele argumenty, nicméně
je na politicích, zda bude přijata
zákonná norma, která svým přístupem ukáže naši úctu k půdě,
nebo naopak pohrdání.

