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ÚVOD
Návrhová část programu ochrany půdy Libereckého kraje navazuje na dva díly analytické
části, které byly zpracovány v roce 2008. Analytické části se zabývaly především rozborem
současné legislativy v ochraně zemědělského půdního fondu a dále problematikou záborů –
odnětí půdy ze ZPF.
Návrhová část je zaměřena na vytvoření podkladových syntetických materiálů, především ve
formě grafické a mapové, nejen z oblasti plošné ochrany půdy, ale i z oblasti kvalitativní
ochrany půdy.
Hlavní tematické body programu byly formulovány zadavatelem na základě aktuálních
problémů, které je třeba řešit a na základě konzultací při zpracování analytické části.
Současně hlavní body tvoří významnou část agendy, která je obsažena v návrhu Směrnice
EU k ochraně půdy a která, v případě schválení směrnice, bude zapracována do národních
legislativ, s hlavním dopadem na orgány ochrany půdy na úrovni kraje.
Návrhová část obsahuje tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh oblastí, které by měly být prioritně využívány k zemědělské výrobě
Návrh oblastí, ve kterých by měly být přednostně zpracovány pozemkové úpravy
z pohledu složek životního prostředí
Řešení problematiky záborů zemědělské půdy pro rozvojové aktivity měst a obcí
Využití ladem ležící zemědělské půdy
Návrhy ploch, které by byly vhodné pro zalesnění nebo k využívání pro pěstování
energetických plodin/dřevin.
Řešení erozní ohroženosti.
Sanace a další využívání půd se zvýšeným obsahem rizikových prvků.
Zhodnocení reálnosti provedení zemědělské rekultivace na plochách zasažených
těžební činností.

Předkládaná návrhová část Programu ochrany půdy by pak měla sloužit k praktickému
prosazování záměrů v ochraně půdního fondu ve státní správě na úrovni kraje.
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1 Návrh oblastí, které by měly
využívány k zemědělské výrobě

být

prioritně

1.1 Úvod
Základem pro praktické aplikace hodnocení produkčního potenciálu půd je bonitační systém.
Celý bonitační systém se u nás vyvíjel přes 200 let a jednotlivé etapy byly poplatné stavu
poznání přírodního prostředí, způsobu hospodaření a technologii zemědělské výroby. V
prvotním přístupu regionálního oceňování podle tzv. katastrálního výtěžku hrála vnitřní půdní
charakteristika (především zrnitost a hloubka) menší diferenciační roli než organizační a
finanční předpoklady zemědělského hospodaření. Postupně se přes geologické jednotky a
vymezování půdně stanovištních jednotek dospělo ke komplexnímu ekologickému vyjádření
stanoviště, syntetizujícímu půdní, klimatické a reliéfové podmínky. Snaha o kvalitativní
odlišení zemědělských půd také tradičně vedla ke snahám o regionalizaci naší zemědělské
krajiny podle vhodnosti k typu zemědělské činnosti, což vyústilo do vymezení výrobních
zemědělských oblastí a podoblastí, jejichž dnešní význam pro ekonomiku bez centrálního
plánování je spíše orientační.
Ke komplexnějšímu vyhodnocení ploch, které je žádoucí prioritně využívat k zemědělské
výrobě však v dnešním hospodářství samotný produkční potenciál půd nestačí. Je třeba
zohlednit i další významné faktory z hlediska potenciálního střetu zájmů v krajině.

1.2 Metodika
Přestože je bonitační systém v posledních letech stále více kritizován, není k dispozici
vhodnější praktický nástroj k vyhodnocení produkční schopnosti půd. Z tohoto důvodu i pro
návrh oblastí, které by měly být prioritně využívány k zemědělské výrobě v Libereckém kraji,
byl použit bonitační systém jako výchozí informační zdroj, ve formě digitální databáze
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Dalším významným zdrojem je metodika komplexního hodnocení půd (KHP) (Janderková a
kol., 2000). Tato metodika je podrobně popsána v analytické části programu ochrany půdy
Libereckého kraje, kap. 4. (Sáňka a kol, 2008). Součástí KHP je hodnocení produkčního
potenciálu půd, které je zde vztaženo k půdním typům a subtypům Taxonomického
klasifikačního systému půd ČR (Němeček a kol., 2001). Pro účely projektu byly taxonomické
jednotky dle TKSP vztaženy k hlavním půdním jednotkám v kódu BPEJ. Důvodem je
nesrovnatelně vyšší (podrobnější) kvalita plošného zpracování u BPEJ než u TKSP. Takto
bylo získáno bodové hodnocení produkčního potenciálu půd podle metodiky KHP, které je
odlišné od bonitace Příloha 1.1). Charakteristika tříd ochrany ZPF je uvedena v Příloze 1.2.
Základní vyhodnocení bylo provedeno propojením plošných digitálních databází BPEJ, tříd
ochrany půdy (TOP) a bodového hodnocení produkčního potenciálu vztaženého
k jednotlivým HPJ podle tabulky 1.1. Při expertním stanovení produkční schopnosti půdy byla
vyšší váha přiřazena třídám ochrany ZPF, vzhledem k jejich legislativní platnosti.
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Tabulka 1.1. Třídy produkční schopnosti generované na základě kombinace třídy ochrany
BPEJ a produkčního potenciálu dle metodiky KHP
třída
ochrany

produkční
potenciál

produkční
schopnost

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
1
1
2
3
1
2
2
3
3
2
3
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
5

% zastoupení z
plochy ZPF

ha

8,9
2,3
5,4
2,9

8 669
2 275
5 251
2 845

4,8
7,6
8,3
0,1
0,2
4,1
5,5
8,4
1
0,3
0,8
3
15
1,8

4 670
7 428
8 226
61
224
4 015
5 434
8 214
969
287
779
2 913
14 715
1 782

0,3
7,8
6,6
4,9

282
7 646
6 429
4 808

Tabulka 1.2. Relativní a absolutní zastoupení tříd produkční schopnosti zemědělské půdy
v Libereckém kraji.
produkční
schopnost

produkční
schopnost slovně

% zastoupení z
plochy ZPF

ha

5
4
3
2
1
celkem

velmi vysoká
vysoká
průměrná
nízká
velmi nízká

21,1
19,3
27,5
15,5
16,6
100,0

20 664
18 879
27 016
15 168
16 195
97 923
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Na základě výsledků kombinace třídy ochrany a produkčního potenciálu byla provedena GIS
analýza pro zemědělskou půdu (produkční bloky dle databáze LPIS) na celé území
Libereckého kraje (Mapa 1A).
V dalším kroku bylo provedeno vyhodnocení potenciálních střetů zájmů dalších faktorů
s faktorem produkční schopnosti. Na základní výsledek - propojení TOP a PP, tak navazuje
vliv těchto doprovodných faktorů:
1. Ekologický potenciál půdy
2. Ochrana přírody
3. Ložisková území
4. Zastavitelná území

Obrázek 1.1 Schéma pro vyhodnocení oblastí, které by měly být prioritně využívány
k zemědělské výrobě

Třída ochrany
dle BPEJ

Produkční
potenciál dle KHP

Ekologický
potenciál půdy
Ochrana
přírody

Produkční
schopnost

Ložisková
území
Zastavitelná
území
Ekologický potenciál půdy je odvozen pomocí metodiky KHP (viz Příloha 1.1)
Ochrana přírody – Jedna z informačních vrstev UAP
Ložisková území – Jedna z informačních vrstev UAP
Zastavitelná území – Jedna z informačních vrstev UAP
V návazném kroku byl vyhodnocen průnik produkční schopnosti a ekologického potenciálu.
Pět tříd ekologického potenciálu bylo interpretováno ve dvou nejvyšších třídách produkční
schopnosti statisticky, graficky i ve formě mapových výstupů (Mapa 1B).
Kombinace s dalšími uvedenými parametry je vizuálně (v měřítku kraje) nepřehledná, proto
by byla prováděna a vizualizována pouze v konkrétních případech s konkrétními podklady.
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1.3 Vyhodnocení
Zásadním předpokladem pro vyhodnocení produkční schopnosti půdy podle metodiky
uvedené v kapitole 1.2 je akceptování dvou předpokladů:
1. Část metodiky založená na vyhodnocení BPEJ stanovuje relativní produkční
schopnost v rámci daného klimatického regionu, tedy půdy v třídě ochrany 1 mají pro
daný klimatický region relativně nejvyšší produkční schopnost, ale mezi klimatickými
regiony jsou významné rozdíly, takže v absolutním porovnání jsou půdy ve třídě
ochrany 1 a klimatickém regionu 0 podstatně vhodnější pro zemědělskou produkci
než půdy ve třídě ochrany 1 a klimatickém regionu např. 5.
2. Část metodiky založená na Komplexním hodnocení půdy vychází z přirozeného
funkčního potenciálu půd, který je určen půdním typem (potažmo HPJ z kódu BPEJ).
Tato část tedy na rozdíl od první části metodiky vychází z absolutních kvalitativních
předpokladů půd. Tedy např. fluvizem modální má stejnou bodovou hodnotu
produkčního potenciálu v nivě Labe jako v nivě Úpy, o několik stovek metrů nad
mořem výše.
Tyto dva přístupy lze (s expertním stanovením váhy pro každý přístup – viz metodika)
efektivně sloučit, s cílem stanovení produkční schopnosti zemědělské půdy s využitím
maximálních podkladů.
Zastoupení tříd produkční schopnosti na jednotlivé ORP a na celý kraj je uvedeno v tabulce
1.3, na obrázku 1.2 a mapové příloze 1A. Vysoce produkční půdy ve 4 a 5 třídě produkční
schopnosti pokrývají cca 40 % plochy Libereckého kraje, s nejvyšším zastoupením v ORP
Česká Lípa, Jilemnice, Liberec, Turnov. Nejvyšší zastoupení produkčně nejslabších půd je
v ORP Tanvald, Železný Brod, Jablonec.
Zastoupení jednotlivých tříd produkční schopnosti je v souhrnu za celý kraj poměrně
vyrovnané (každá třída se svou rozlohou blíží 1/5 plochy ZPF), což je dáno částí metodiky,
která vychází ze tříd ochrany BPEJ. Pro porovnání zastoupení tříd produkčního potenciálu
v Libereckém kraji s vybranými oblastmi ČR byla zpracována grafická ukázka (obrázek 1.3).
Tabulka 1.3. Procentní zastoupení tříd produkční schopnosti půdy na ZPF v jednotlivých
ORP Libereckého kraje a celkem za kraj.
ORP
Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod
celkem

5
30,0
8,8
9,4
26,8
14,4
8,5
16,3
1,6
35,0
11,5
21,0

produkční schopnost půdy
4
3
2
22,7
24,1
15,5
13,1
53,6
12,3
0,8
34,1
19,4
4,5
15,6
25,9
34,7
24,2
10,4
23,9
44,0
11,6
6,0
21,3
24,8
12,8
5,5
16,1
21,5
22,5
10,0
14,5
18,3
10,3
19,2
27,2
15,4

8

1
7,6
11,1
36,3
27,1
15,8
11,7
31,6
63,6
11,0
45,4
16,8

nest.
0,2
1,1
0,0
0,1
0,6
0,2
0,0
0,5
0,1
0,0
0,3
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Obrázek 1.2. Procentní zastoupení tříd produkční schopnosti půdy na ZPF v jednotlivých
ORP Libereckého kraje.

Obrázek 1.3. Porovnání zastoupení tříd půdy s nejvyšší produkční schopností (4 - červená a
5 – fialová) v Libereckém kraji a srovnávacím území Středočeského kraje a severní Moravy.
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Pro plochy ZPF s nejvyššími třídami produkční schopnosti (4 a 5 třída) bylo statisticky,
graficky a mapově zpracováno zastoupení tříd ekologického potenciálu (přirozený funkční
potenciál ekologický) podle metodiky Komplexního hodnocení půd (tabulka 1.4, obrázek 1.4
a mapová příloha 1B). Podrobná metodika stanovení přirozeného funkčního potenciálu
ekologického, produkčního i celkového je zpracována v analytické části programu ochrany
půdy, kapitola 2.2.3).
Z tabulky 1.4 a obrázku 1.4 je patrné, že téměř polovina plochy ZPF v Libereckém kraji je
zařazena do druhé, tedy relativně nízké třídy ekologického potenciálu. Ve třech nejnižších
třídách ekologického potenciálu se nachází více než 95% ploch ZPF. Naopak do nejvyšší 5
třídy nejsou zařazeny žádné plochy ZPF. Je to dáno metodicky tím, že klasifikace
ekologického potenciálu do tříd je kalibrována na podmínky celé ČR a v Libereckém kraji se
půdy s nejvyššími parametry ekologického potenciálu skutečně nevyskytují. Pro ilustraci
rozložení tříd ekologického potenciálu byl zpracován mapově obrázek 1.5. Z něj je patrné, že
nejvyšší ekologický potenciál mají půdy s vysokým obsahem organické hmoty, vysokou
odolností proti vodní a větrné erozi a s vysokou pufrační schopností. Zde je však na místě
poznamenat, že ekologický potenciál půd se většinou neshoduje s ekologickým potenciálem
krajiny.
Přesto provedená analýza identifikuje (mapová příloha 1B) pedologicky relativně
nejhodnotnější území Libereckého kraje.
Tabulka 1.4. Procentní zastoupení tříd ekologického potenciálu v jednotlivých třídách
produkční schopnosti půdy na ZPF v Libereckém kraji.
ekologický potenciál
produkční
schopnost
5
4
3
2
1
nest.
celkem

5

4

3
1,6
0,2
1,2
0,8

3,8

2
8,1
2,8
3,2
4,7
2,1
0,1
21,0

10

1
6,4
10,5
18,1
6,9
7,4
49,2

nest.
5,0
5,7
4,7
3,1
7,3
0,1
25,8

0,1
0,1

celkem
21,0
19,2
27,2
15,4
16,8
0,3
100,0
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Obrázek 1.4. Procentní zastoupení tříd ekologického potenciálu v jednotlivých třídách
produkční schopnosti půdy na ZPF v Libereckém kraji.
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Obrázek 1.5. Porovnání zastoupení tříd ekologického potenciálu půdy (v legendě bodové
hodnoty) v Libereckém kraji a srovnávacím území Středočeského kraje a severní Moravy.
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2 Návrh oblastí, ve kterých by měly být přednostně
zpracovány pozemkové úpravy z pohledu složek
životního prostředí
2.1 Současný stav a význam pozemkových úprav
Pozemkové úpravy byly dokončeny nebo jsou v současné době rozpracovány na zhruba 18
procentech zemědělské půdy ČR. Realizováno nebo rekonstruováno bylo zhruba 1000 km
polních cest, téměř na 400 ha byla provedena protierozní nebo protipovodňová opatření, na
1180 ha jsou nové výsadby zeleně.
Provádění pozemkových úprav má význam jak pro samotné vlastníky pozemků, tak pro obce
a pro katastr nemovitostí.
Hlavními přínosy pozemkových úprav pro vlastníky jsou například upřesnění vlastnictví
pozemků co do výměry i polohy, možnost rozdělení spoluvlastnictví, zpřístupnění pozemků
vytvořením sítě polních cest, zvýšení tržní ceny pozemků, nebo jejich lepší využití.
Pro obce mají pozemkové úpravy význam zejména z hlediska budování prvků plánu
společných zařízení, která přecházejí do vlastnictví obce, pokud není uvedeno jinak.
Vybudováním nových polních cest v rámci schválených pozemkových úprav dojde ke snížení
pohybu zemědělské techniky uvnitř obce a nově vybudované polní cesty můžou sloužit např.
jako cyklotrasy a tím turisticky zatraktivnit danou oblast. Výsadbou místních prvků ÚSES
dojde ke zvýšení ekologické stability okolní krajiny a její pestrosti. Velký význam hraje také
realizace protierozních a vodohospodářských omezení. V posledních letech stoupá význam
pozemkových úprav zejména s ohledem na klimatické změny a daleko častější povodňové a
erozní projevy. Komplexní pozemkové úpravy jsou tedy nezbytným nástrojem k protierozní
ochraně půd. Slouží k ochraně a neškodnému odvedení vod při přívalových deštích mimo
zastavěné části obcí, ale také vytváří mnoho nových ekologicky významných elementů
v krajině.
Obec má jako orgán územního plánování možnost stanovit podmínky v rámci zahájeného
řízení o pozemkových úpravách a zastupitelstvo obce má pravomoc schválit navržený plán
společných zařízení.
V neposlední řadě mají pozemkové úpravy význam také pro samotný katastr nemovitostí a
to zejména z hlediska obnovy katastrálního operátu, vzniku digitálních katastrálních map,
nebo zahušťování polohového bodového pole.

2.2 Základní legislativní náležitosti pozemkových úprav
Základní náležitosti k provádění pozemkových úprav a jejich postup je stanoven zákonem č.
139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a
náležitostech návrhu pozemkových úprav.
§ 3 Vyhlášky stanoví náležitosti podrobného průzkumu a jeho vyhodnocení.
Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení
(1) Podrobný průzkum terénu se provede v celém obvodu pozemkových úprav, a pokud je
to potřebné z hlediska ochrany pozemků před vodní erozí a před povodněmi nebo pro řešení
dalších opatření v oblasti vod, provede se i v lokalitách na něj navazujících tak, aby byl
zjištěn skutečný stav využívání území z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy,
krajinného prostředí a všech faktorů, které mohou ovlivnit plán společných zařízení,11) nové
polohové uspořádání pozemků a změny pozemků podle jejich druhů.
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(2) Podrobný průzkum terénu se zaměří na ty skutečnosti, které jsou nezbytné pro
zpracování návrhu pozemkových úprav. Jsou to zejména:
a) způsob současného užívání pozemků a označení jejich hranic,
b) dopravní zatížení, technický stav všech komunikací včetně jejich součástí a příslušenství
a přístup na pozemky,
c) degradace půdy, heterogenita pozemků, zjištění projevů vodní a větrné eroze (například
smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy, strže, deflace, akumulace);
současný stav eroze se dokladuje výpočtem míry erozního ohrožení,
d) technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, stav koryt vodních toků a vodních
děl umístěných v těchto korytech z hlediska možnosti odvádění povrchových vod z povodí
vodního toku, technický a funkční stav vodních nádrží,
e) rozmístění a stav všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a větrné erozi, rozmístění a
stav ochranné zeleně a dalších prvků významných pro tvorbu a ochranu krajiny včetně
uchování krajinného rázu (například větrolamy, meze, dřeviny rostoucí mimo les),
f) výskyt skládek odpadů, sloupů elektrického vedení, studní, popřípadě dalších specifických
zvláštností území,
g) potřeba zúrodňovacích opatření, asanačních opatření na degradovaných a
kontaminovaných půdách.

2.3 Metodika stanovení návrhu oblastí, ve kterých by měly být
přednostně zpracovány pozemkové úpravy z pohledu složek
životního prostředí
2.3.1 Základní přístup
V zásadě by měly být výsledky uvedených bodů podrobného průzkumu v kapitole 2.2
kritériem pro zjištění naléhavosti pro provedení pozemkových úprav. To však v praxi nelze
použít, protože podrobný průzkum se provádí až jako součást samotných pozemkových
úprav, tedy v již definovaných KÚ, ne plošně.
Podle pozemkových úřadů se jako nejvýznamnější kritérium pro stanovení naléhavosti
k provedení pozemkových úprav z hlediska životního prostředí používá stupeň erozní
ohroženost a to buď výpočtem nebo i empiricky podle vzniklých škod na půdním fondu,
případně i nemovitostech v důsledku nadměrného smyvu. K tomuto kritériu je možno získat
podklady na základě výpočtu erozního ohrožení.
Druhým, plošně použitelným kritériem může být rozmístění a stav ochranné zeleně a dalších
prvků významných pro tvorbu a ochranu krajiny včetně uchování krajinného rázu (například
větrolamy, meze, dřeviny rostoucí mimo les – písmeno e), odst. 2, §3 vyhlášky), Jako
podklad pro toto hodnocení je možno použít buď systémy ÚSES, pokud jsou k dispozici
v digitální podobě nebo poněkud jednodušší podklad zjištěný výpočtem koeficientu
ekologické stability.
Z dalších kritérií většinou nejsou k dispozici konzistentní podklady, které by bylo možno
plošně využít.
Technické podmínky a vlastnické vztahy jako podklady pro rozhodování o provádění
pozemkových úprav nejsou předmětem této metodiky.
Metodika stanovení návrhu oblastí, ve kterých by měly být přednostně zpracovány
pozemkové úpravy z pohledu složek životního prostředí je na základě výše uvedeného
zpracována jako vyhodnocení dvou kroků:
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1. Stanovení stupně erozní ohroženosti pro jednotlivá KÚ (SEOP)
2. Stanovení koeficientu ekologické stability pro jednotlivá KÚ (KES)
Metodika pro zpracování dvou samostatných kroků je popsána v kapitolách 2.3.2 a 2.3.3.
Tyto dva kroky jsou pak také samostatně mapově zpracovány a interpretovány následně
tabulkově tak, aby ke každému KÚ byl znám SEOP a KES – viz kapitola 2.4.

2.3.2 Stanovení stupně erozní ohroženosti
Celý postup výpočtu erozního smyvu, včetně stupně erozní ohroženosti pozemku je uveden
v analytické části plánu ochrany půdy – Analytická část II -Analýza kvantitativních a
kvalitativních parametrů půdního fondu (Sáňka a kol, 2008) a dále v kapitole 6.
Zde uvádíme jen schéma výpočtu (obrázek 2.1) a základní přístup pro výpočet průměrného
SEOP na plochu katastrálního území, jako základní jednotky pro hodnocení naléhavosti
k provedení pozemkových úprav.
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Obrázek 2.1 Schéma výpočtu průměrné roční hodnoty erozního smyvu
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2.3.3 Stanovení koeficientu ekologické stability
Realizace pozemkových úprav v krajině má velký význam pro zlepšení ekologických
podmínek a to zejména vytvářením prvků ekologické stability (remízků, biokoridorů, mezí
apod.) v původně intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Taková krajina je jednak
vystavena další degradaci půdy a celého ekosystému a jednak je krajinářsko-esteticky
nepřívětivá, nemá rekreační hodnotu. Z těchto důvodů je žádoucí přistupovat k pozemkovým
úpravám právě v takových oblastech. K základní, relativně hrubé identifikaci těchto oblastí
může sloužit vyhodnocení stupně ekologické stability.
K tomuto hodnocení je vhodná klasifikace podle Míchala, která je uznávaná a zároveň také
dobře odpovídá evidovaným prvkům a plochám v DMVK.
Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní
jednotky, je vyjádřeno koeficientem ekologické stability (KES). Tento ukazatel umožní
základní orientaci o stavu krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují.
Výpočet KES je v současné době zpřesněn podle aktuálních tříd krajinných kategorií DMVK.
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce:
KES =

LP + VP + TTP + Pa + Mo + Sa + Vi
OP + AP + Ch

kde:
Stabilní prvky
LP – lesní půda
VP – vodní plochy a vodní toky
TTP – trvalé travní porosty
Pa – pastviny
Mo – mokřady
Sa – sady
Vi - vinice

Nestabilní prvky
OP – orná půda
AP – antropogenní plochy
Ch - chmelnice

Takovým způsobem ohodnocenou krajinu lze na základě hodnoty KES navrhnout pro
základní formy péče o krajinu – ochranu, údržbu a tvorbu. Tyto stupně péče odpovídají
filozofii Evropské úmluvě o krajině přijaté roku 2000 ve Florencii. V projektu použité třídy
vychází z Metodiky stanovení KES s nepatrným doplněním podle Krajinný ráz, Míchal, Löw,
2003.
Klasifikace území na základě hodnoty KES:
1. Tvorba (krajinný typ A)
Do 0,3 - území nestabilní, nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních
struktur, a tedy bezpečně příslušející ke krajinnému typu A – krajině zcela přeměněné
člověkem
0,4 – 0,8 – území málo stabilní, intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním
agroindustriálních prvků
2. Údržba (krajinný typ B)
0,9 – 2,9 – území mírně stabilní, běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty
v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků, převažují katastry řazení
v krajinném typu B – krajině intermediární
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3. Ochrana (krajinný typ C)
Nad 2,9 – území stabilní, technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze
relativně přírodních prvků, začíná převažovat krajinný typ C nad krajinným typem B
Nad 6,2 výlučně katastry příslušné do krajinného typu C – krajiny relativně přírodní
Vědecké závěry potvrzují, že estetická, tedy i obytná a rekreační hodnota krajiny je často
přímo úměrná s její ekologickou stabilitou. Platí to zejména o krajině typu A a B. U typu C v
případě rozsáhlých lesních celků, byť ekologicky velmi kvalitních, chybí větší pestrost, která
však ihned roste se zvětšujícím se podílem nelesních společenstev až do určité míry, kdy
dochází k přechodu do typu B. Výjimku tvoří neobyčejně druhově i kompozičně pestrý ekoton
horské a vzácněji i hydrické hranice lesa (okraje mokřadů).
Na základě uvedeného výpočtu a map lze poměrně spolehlivě zařadit k.ú. každé obce do
příslušného krajinného typu, přičemž v každém z nich platí poněkud jiná kritéria pro tvorbu i
ochranu krajinného rázu.

Krajinný typ A
V rámci typu A je sice nutno respektovat veškeré relativně dochované přírodní prvky (lesíky,
meze, mokřady atd. viz část významné krajinné prvky), ale jinak se zde plně uplatňuje
hledisko aktivní tvorby krajiny od velkoplošných rekultivací ve zcela zdevastovaných
oblastech až po snahu o tvorbu krajinného detailu formou vegetačních úprav (aleje, břehové
porosty) vodohospodářských opatření (vodní nádrže, revitalizace toků), budování
cyklostezek, péče o drobné církevní stavby a plastiky v krajině atd. Zvláště v tomto krajinném
typu lze dosti základní přínos očekávat od KPÚ, které by měly vnést pestrost zvláště do
zemědělsky intenzivních velkovýrobních oblastí.

Krajinný typ B
Krajinný typ B jako na našem území nejrozšířenější má také nejrozmanitější škálu
konkrétních podob ovlivněných geomorfologií (oblast hercynská nebo karpatská), klimatem,
historickým vývojem a kulturní tradicí. Z výčtu vlivů je patrné, že na stávající podobě krajiny
zde mají člověk i příroda rovnocenný vliv. Potřeba aktivních tvůrčích zásahů klesá se
zvyšující se harmonickou vyvážeností a ekologickou stabilitou. V zásadě platí to, co bylo
řečeno o krajinném detailu u typu předchozího s tím, že jedinečný ráz některých území zcela
stojí a padá na existenci určitých prvků. Např. Třebíčsko - všudypřítomné balvanité výchozy
s remízky pokroucených borovic, Orlické podhůří - staré aleje a jedinečná koncentrace
nadprůměrných rokokových plastik, Valašsko a Moravské Kopanice - nezaměnitelná
rozptýlená struktura drobného pasekářského osídlení po karpatských svazích spojená s
typickými drobnými formami hospodářství atd. Je jasné, že ne vše uvedené lze stejně dobře
možno legislativně i prakticky ochránit. Nejhodnotnější příklady těchto krajin nalezneme v
chráněných krajinných oblastech (obvykle mimo I. a II. zón) a zejména v přírodních parcích –
územích zřízených prioritně k ochraně krajinného rázu. V zahraničí také účelová sdružení
obcí, která pak lépe a snadněji na údržbu a zlepšení krajinného rázu shromáždí prostředky.

Krajinný typ C
Zatímco v předchozích krajinných typech je na tvorbě krajinného rázu třeba spolupracovat
zejména s krajinnými architekty, inženýry a urbanisty je typ C doménou orgánů státní
ochrany přírody. Krajinný ráz relativně málo narušených velkoplošných chráněných území
potřebuje především odborné zásahy na dosažení a zvláště pak udržení relativně přírodního
stavu. Výjimku tvoří oblasti imisních katastrof jehličnatých lesů nebo rozsáhlých smrkových a
borových monokultur, kde postupná pozitivní náprava stávajícího stavu je žádoucí.
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2.4 Postup stanovení naléhavosti pro zpracování pozemkových
úprav z pohledu složek životního prostředí
Výsledné mapové a statistické analýzy podle metodik uvedených v kapitole 2.3 jsou
v tabulkové příloze 2.1 a mapových přílohách 2A, 2B a 2C.
Mapové přílohy 2A a 2B znázorňují katastrální území podle procenta ZPF s překročením
limitní hodnoty erozního smyvu: u mapy 2A je to limit 4 t na 1 ha za rok, u mapy 2B je to limit
10 t na 1 ha za rok. V mapě 2C jsou pak interpretována katastrální území podle průměrné
hodnoty koeficientu ekologické stability.
Uvedené mapově interpretované parametry, jež jsou považovány za hlavní ekologická
kritéria pro rozhodování o naléhavosti k provedení pozemkových úprav, jsou pak vyjádřeny
tabulkově v příloze 2.1 pro všechny katastry Libereckého kraje. První část této přílohy (KÚ
s nejvyšším procentem ploch překračující erozní smyv 4t/ha) je ilustrativně zobrazena
v tabulce 2.1 a na obrázku 2.3.
Prakticky by pak měla být podkladem pro rozhodování o prioritě k provedení pozemkových
úprav hodnota procenta ploch s překročením limitního erozního smyvu 4 t na 1 ha za rok,
avšak s dalším vyhodnocením parametrů procenta ploch s překročením limitního erozního
smyvu 10 t na 1 ha a hodnoty koeficientu ekologické stability.
V konečné fázi by též měla být zohledněna plocha ZPF pro daná KÚ, na kterou jsou počítány
hodnoty erozního smyvu. Je zřejmé, že katastrální území, kde bude vysoké procento ploch
s překročením limitu erozního smyvu a současně s nízkou rozlohou ZPF nebude mít takovou
prioritu jako KÚ s relativně nižším procentem překročení limitu erozního smyvu, avšak
s velkou plochou ZPF.
Příklad z tabulky 2.1: KÚ Vojetín má 51,1 % plochy překračující limit erozního smyvu 4 t na 1
ha za rok, avšak plochou ZPF pouze 14 ha. Naproti tomu Pavlovice u Jestřebí mají sice
35,9 % plochy překračující limit erozního smyvu 4 t na 1 ha za rok, avšak plochou ZPF 436
ha. Proto by měl mít tento katastr vyšší prioritu k provedení pozemkových úprav.
Tabulka v příloze 2.1 a mapové přílohy 2A, 2B a 2C by tedy měly být podkladem pro
kvalifikované expertní rozhodování, neměly by být podkladem jednoznačně udávajícím
pořadí naléhavosti podle schéma na obrázku 2.2.
Obrázek 2.2. Schéma rozhodovacího postupu pro stanovení naléhavosti k provedení
pozemkových úprav z pohledu složek životního prostředí.

1 krok

Procento ploch s překročením
limitního erozního smyvu 4 t na 1
ha za rok

2 krok

Procento ploch s překročením
limitního erozního smyvu 10 t na
1 ha za rok

3 krok

Plocha ZPF

Po 2 a 3 kroku se provede korekce pořadí.
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Tabulka 2.1 Charakteristiky erozního smyvu a koeficientu ekologické stability pro katastrální území Libereckého kraje – seřazeno podle
procentického zastoupení ploch s průměrným ročním smyvem přesahujícím 4 t na 1 ha, z celkové plochy ZPF. Příklad pro prvních 20 KÚ.
ha

kód k.ú.
ICUTJ

669491
669482
795127
795135
640751
632490
791229
659070
795143
609978
613851
663328
688649
742082
761672
787132
718548
632945
709468
757233

název k.ú.

výměra
k.ú.

NAZKU

vymera

Korce
611,63
Horky u Dubé
239,15
Kruh v Podbezdězí
264,75
Vojetín
234,18
Loubí pod Vlhoštěm
278,68
Drchlava
377,45
Zátyní
276,4
Újezd u Jestřebí
201,56
Žďár v Podbezdězí
1365,73
Brniště
1016,22
Břevniště pod Ralskem
605,52
Karlovice
1020,18
Luka
454,95
Rovensko pod Troskami
686,99
Lažany u Sychrova
212,07
Malčice u Všelibic
105,33
Pavlovice u Jestřebí
768,94
Dřevčice
920,6
Obora v Podbezdězí
407,4
Stružinec u Lomnice nad Popelkou 547,94

ha

ha

ha

% ZPF

plochy s prům.
plochy s prům.
plochy s prům.
plocha ZPF
ročním
ročním smyvem
ročním smyvem
(dle LPIS)
smyvem nad
nad 4 t/ha
nad 4 t/ha
10 t/ha
plocha_ZPF

152,96
96,82
141,32
14,09
146,65
203,88
71,45
94,93
293,4
584,55
281,41
485,82
264,19
238,35
155,87
46,81
435,87
356,19
208,31
363,95

G_nad4

G_nad10

93,47
52,56
75,61
7,2
71,35
97,24
33,22
42,9
132,6
247,56
116,09
197,95
107,09
94,95
59,96
17,88
156,47
127,02
74,16
128,89

26,06
23,23
39,65
4,21
28,39
33,33
9,88
12,87
47
68,93
17,79
63,52
23,12
20,66
18
4,44
43,57
48,43
5,87
13,25
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G_nad4t

61,1
54,3
53,5
51,1
48,7
47,7
46,5
45,2
45,2
42,3
41,3
40,8
40,5
39,8
38,5
38,2
35,9
35,7
35,6
35,4

% ZPF

t/ha/rok

t/rok

plochy s prům.
ročním smyvem
nad 10 t/ha

průměrný
smyv na
ZPF

suma
smyvu
na ZPF

KES

G_nad10t

Gprum09

Gsum09

KES

17
24
28,1
29,9
19,4
16,4
13,8
13,6
16
11,8
6,3
13,1
8,8
8,7
11,6
9,5
10
13,6
2,8
3,6

7
7,9
9,9
11,3
7,4
6,1
6,1
5,1
6,9
5,3
4,6
5,2
4,9
4,4
4,8
5,2
5,2
5,5
3,5
3,8

964
675
1215
132
966
1155
384
417
1769
2691
1030
2232
1133
918
657
211
2050
1761
696
1197

kategorie
KES
KES_kat

2
1,1
0,6
8,1
0,6
0,6
2,2
1
3
0,6
1,4
0,7
0,5
1,2
0,2
0,7
0,7
1,6
0,4
0,5

B
B
A2
C2
A2
A2
B
B
C1
A2
B
A2
A2
B
A1
A2
A2
B
A2
A2
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Obrázek 2.3.
%
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Výsledky pro všechny KÚ jsou přehledně zpracovány v příloze 2.1.
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3 Řešení problematiky záborů zemědělské půdy pro
rozvojové aktivity měst a obcí
3.1 Úvod
Závažnost záborů zemědělské půdy jako degradačního faktoru byla popsána podrobně
v analytické části I. Programu Ochrany půdy (kapitola 2.1). Současně byl v této zprávě
popsán historický vývoj záborů, hlavní příčiny a důsledky.
V podmínkách ČR nabývá tento problém na významu v posledních dvou desetiletích.
Důvodem jsou společenské změny, odrážející se ve změnách v přístupu k bydlení,
ekonomickým požadavkům, zábavě atd., a mnohdy i snahy k nalákání zahraničních
investorů, při poskytnutí co nejvýhodnějších podmínek, ke kterým jistě patří i výstavba
průmyslových podniků a různých center „na zelené louce“. V mnoha případech tak musí
hledisko ochrany půdy ustoupit ekonomickým zájmům, o tom svědčí zábory velmi kvalitních
půd v okolí celé řady našich měst.
Územní nároky uvedených aktivit jsou stále vysoké a jsou velkým environmentálním
problémem nejen v České republice, ale v celém průmyslově vyspělém světě. Navíc je
častým jevem opouštění vzniklých areálů přičemž obnově těchto území, vesměs postižených
nejrůznějšími starými zátěžemi, se dosud věnuje minimální pozornost. Namísto toho se
vyhledávají nové areály pro průmyslovou výrobu, nákupní centra, sklady, často ve volné
krajině. Je to opět dáno velkou nabídkou relativně levných zemědělských pozemků a
nedostatečnou nabídkou pozemků nevyužívaných v důsledku nevhodné zástavby,
kontaminace nebo úpadku majitele. Tyto tzv. „brownfieldy“ jsou bez investiční pobídky státu
dlouhodobě nevyužitelné. Navíc mohou představovat i rizika pro životní prostředí. Sanaci
opuštěných nebo přežilých areálů a rekultivaci pozemků přesouváme jako zátěž na budoucí
generace. K tomu je připravujeme o další pozemky, které dříve nebo později budou
potřebovat pro zajištění základních potřeb. To je jeden z důvodů, proč v republice přibývají
plochy devastované. Nedostatečně promyšlené záměry výstavby nových průmyslových nebo
jiných areálů, kdy se neověří reálné možnosti zajištění kvalifikovaných pracovních sil v místě,
vyvolávají velký pohyb obyvatelstva se všemi negativními dopady na životní prostředí.
Přestože jsme před živelným šířením sídel, areálů a staveb do volné krajiny byli opakovaně
varováni, nevytvořily se dosud dostatečné ochranné mechanismy. Pokud se k nízké ceně
zemědělských pozemků připojí ještě investiční pobídka státu pro získání tzv. „strategického
investora“ je o osudu těchto pozemků rozhodnuto. Stoupají požadavky na urbanizaci volné
krajiny, bez vazby na historicky osídlená území. Územní plánování se k těmto projevům staví
značně shovívavě, v územních plánech se vesměs pouze evidují územní nároky obcí, bez
promítnutí významných limitů území. Téměř každá obec požaduje zařadit zelené plochy pro
umístění nové výstavby, které jsou nabízeny investorům. Nabízené využití často postrádá
základní pravidla racionálního využití území. Do územního plánování se promítají zájmy
vlastníků pozemků, kteří se snaží převést pozemky zemědělské na pozemky stavební.
Územní plány, náročně projednané se správními úřady, po krátké době postupují proces
změn a doplňků a vše se opakuje. Pojem restituční urbanismus je pro situaci velmi výstižný.
Legislativa, která tyto aktivity brzdí, byla označována jako nadbytečná, bránící vlastníkům
pozemků v nakládání s jejich majetkem, podporující korupční prostředí a zatěžující státní
rozpočet.
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3.2 Legislativně dané podmínky pro plošnou ochranu ZPF
Podrobně je pojednáno o legislativních podmínkách plošné ochrany půdy v Plánu ochrany
půdy - analytická část I a analytická část II, kapitola plánu ochrany půdy, kapitola 3.2.3.
Legislativní nástroje a podmínky ochrany zemědělských a lesních pozemků jsou
doprovázeny prostředky ekonomickými. Za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
se platí tzv. odvod (neplatí se však za každé odnětí) a za odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa se platí poplatky. Odvody a poplatky mají motivovat investory k omezování
požadavků na zábory zemědělské a lesní půdy a zajistit finanční prostředky pro následné
investice do životního prostředí. Z odvodů i poplatků připadá částka ve výši 40 % z konečné
výše odvodů obci, v jejímž správním území došlo k odnětí zemědělského nebo lesního
pozemku, a 60 % je poukazováno do Státního fondu životního prostředí ČR. Základní sazba
odvodů za zábor zemědělské půdy je odvozena z úředních cen zemědělské půdy v cenové
úrovni roku 1990, a to v rozmezí od 5 000,-- Kč do 124 000,-- Kč na 1 ha půdy v členění
podle BPEJ. Tato sazba se upravuje multiplikačními koeficienty, které vyjadřují míru
ovlivnění životního prostředí.
V přípravě je novelizace zákona o ochraně ZPF, která, pokud bude schválena, přinese
pozitivní změny v plošné ochraně. Zejména se předpokládá zvýšení sazeb za odnětí půdy ze
ZPF tak, aby se omezily tlaky investorů na volné plochy a zlepšily se podmínky pro využití
brownfieldů.

3.3 Rozbor situace a návrhy řešení
3.3.1 Úvodní komentář
Problém záborů kvalitních zemědělských půd je typický pro všechny rozvinuté země.
Všechny tyto země také tento problém řeší jak legislativně, tak ekonomicky. Vždy je však
nutno najít kompromis mezi požadavky ochrany půdy a krajiny a požadavky průmyslového a
ekonomického rozvoje.
Cílem této subkapitoly tedy nemůže být vyřešení problematiky záborů jako celku (= zábory a
tedy střety zájmů budou vždy). Spíše je cílem snaha o zdokonalení a objektivizaci celého
procesu těmito prostředky:
a) poukázat na možnosti zdokonalení legislativních, popř. i ekonomických nástrojů
plošné ochrany,
b) přispět k objektivnějšímu hodnocení záborů na úrovni státní správy a samosprávy,
c) dále analyzovat současný stav pro zájmové území Libereckého kraje,
d) navrhnout obecná opatření a doporučení jak v rámci legislativy, tak jejího praktického
provádění.
Uvedené prostředky není možno omezit pouze na problematiku zemědělské půdy. Často je
řešen problém půdy jako složky životního prostředí, která je devastována a jsou omezovány
její hlavní funkce (produkční i environmentální).

3.3.2 Výhled ve vazbě na Evropskou legislativu
Ministerstvo životního prostředí v roce 2000 připravovalo návrh nového zákona o ochraně
půdy, v pojetí složkového zákona životního prostředí. Ten měl změnit stávající sektorový
přístup k ochraně půdy (zemědělská, lesní, ostatní půda), měl pomoci lépe zajistit trvalé
plnění funkcí půdy a to jak produkčních tak ekologických, měl upravit povinnosti v případě
způsobené škody na půdě. Návrh zakládal novou působnost České inspekce životního
prostředí v ochraně půdy, povinnost vytvořit, spravovat a průběžně aktualizovat informační
systém o půdách, provozovat monitoring půd. Ukázalo se, že půda a pozemky jsou
předmětem vlivných skupinových zájmů a že přijetí takového zákona nebude snadné.
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Příprava zákona se zastavila s tím, že bude vhodné práce znovu obnovit až po projednání a
přijetí „Evropské strategie ochrany půdy“.
Ta byla již v roce 2006 přijata a schválena Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
Dosud se však nepodařilo prosadit přijetí Směrnice o ochraně půdy, kde je významná pasáž
(článek 5) o nepropustném překrývání povrchu půdy (soil sealing).

3.3.3 Návrh postupu pro rozhodování o vynětí pozemků ze ZPF
Pro objektivizaci rozhodovacího procesu při vyjímání půdy ze ZPF byl zpracován metodický
postup založený na kvantifikaci všech relevantních informací o pozemku (pozemcích), kde je
zažádáno o vynětí. Relevantní informace se vztahují pouze k životnímu prostředí, není tedy
zohledněn aspekt ekonomický a sociální. Schéma tohoto postupu je znázorněno na obrázku
3.1. Do aspektu životního prostředí spadá především základní rozhodování podle zákona
334/1994 Sb. a příslušných vyhlášek a dále je doporučeno použití metodiky Komplexního
hodnocení půd (Janderková a kol., 2000). Tyto dvě části jsou podrobně popsány v Plánu
ochrany půdy – analytická část I a II, 2008.
Obrázek 3.1. Schéma postupu pro zjištění hodnoty pozemku v případě rozhodování o záboru
A. HOSPODÁŘSTVÍ,
EKONOMIKA

1. Legislativně
dané podmínky
dle zákona
334/1992 Sb.

Třídy ochrany – 5
tříd ochrany

B. SOCIÁLNÍ
ASPEKT

2. Metodika
komplexního
hodnocení půd.

C. OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

3. Navazující
legislativa –
ochrana ŽP

Kategorie přirozeného
a reálného potenciálu
půd – 5 kategorií

Analýza a podrobný metodický postup jsou tedy provedeny pro část 3 -navazující legislativa.
K tomuto účelu byla vytvořena tabulka pro kvantifikaci relevantních prvků (tabulka 3.1).
Tabulka je modifikací metodiky „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby-technické
podmínky.“ (kolektiv autorů, 2006) Metodika byla schválena Ministerstvem dopravy a
Ředitelstvím silnic a dálnic, Hodnocení jednotlivých prvků bylo provedeno expertním
posouzením 30 odborníků pro danou problematiku. Hodnoty je však přesto nutno považovat
za orientační s tím, že pro konkrétní případy mohou být upravovány.
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Pozemek (v případě variantního řešení všechny pozemky uvažovaných variant) je
klasifikován podle kategorizačního klíče (tabulka 3.1) a jsou mu tedy podle prvků přiřazeny
hodnoty K. Základní charakteristika kategorií K je uvedena v tabulce 3.2.
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Tabulka 3.1. Kvantifikace významnosti prvků z hlediska ochrany ŽP pro potřeby hodnocení
vynětí půdy ze ZPF
Složka životního prostředí Prvek
chráněná oblast přirozené akumulace vod
ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
národní park - 1. zóna
národní park - 2. zóna
národní park - 3. zóna
národní park - 4. zóna
chráněná krajinná oblast - 1. zóna
chráněná krajinná oblast - 2. zóna
zvláště chráněná území
chráněná krajinná oblast - 3. zóna
chráněná krajinná oblast - 4. zóna
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
národní památka
přírodní památka
údolní nivy
významné krajinné prvky
registrované významné krajinné prvky
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
územní systém
regionální biocentrum
ekologické stability
regionální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
evropsky významná lokalita
Natura 2000
ptačí oblasti
mimořádně významné botanické a zool. lokality
zvláště chráněné druhy
významné botanické a zool. lokality
dobývací prostory pro těžbu vyhrazených
nerostů
ostatní dobývací prostory
horninové prostředí
chráněná ložisková území
prognózní zásoby
poddolovaná území
sesuvná území
národní kulturní památka
kulturní a archeologické
kulturní památka
památky
archeologické naleziště
přírodní park
krajina přírodní - C
krajinný ráz
krajina harmonická - B
krajina antropogenní - A
voda
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Kvantifikace
hodnoty
pozemku K
0,54
0,89
0,70
1,00
1,00
0,95
0,90
1,00
0,95
0,90
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
0,65
0,80
0,80
0,75
0,50
0,75
0,62
0,62
0,53
0,85
0,80
0,80
0,76
0,71
0,56
0,59
0,40
0,40
0,40
0,95
0,83
0,71
0,90
0,62
0,48
0,21
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Tabulka 3.2. Základní charakteristika kategorií pro kvantifikaci hodnoty pozemku
kategorie
hodnoty
K1

hodnota k

charakteristika

1,0-0,81

vysoce hodnotné území, s možností záboru pouze naprosto
výjimečně při strategických cílech
vysoce hodnotné území s možností vynětí pouze v případech
nezbytných
území kompromisní s možností vynětí za daných podmínek,
avšak
území méně hodnotné s výskytem střetů se zájmy ochrany ŽP
avšak relativně přijatelnými
území s relativně malou hodnotou z hlediska ochrany ŽP, záměr
na vynětí je možno připustit

K2

0,8-0,61

K3

0,6-0,41

K4

0,4-0,21

K5

0,2-0,0

Postup pro rozhodování o vynětí:
Pro výpočet se doporučuje použít dvou algoritmů:
A) Model maximální hodnoty (H1)
Principem, je, že za každý pozemek se použije vždy nejvyšší hodnota K ze všech
hodnocených prvků protože ta nemůže být překryta nižšími hodnotami jiných prvků.
H1 = MAX(k1, k2,.......kn)
kde:
H1 = výsledná hodnota území
MAX = maximum z množiny
ki = hodnota k i-té složky
n = počet kategorizovaných složek
B) Model průměrné hodnoty (H2)
Pro výpočet se doporučuje použít geometrického průměru. Před tím se provede
transformace z kladné hodnoty složky na potenciální zastavitelnost (z)
z=1–k
Z = GEOMETRICKÝ PRŮMĚR (z1, z2,.......zn)
kde:
Z = výsledná hodnota průměrné zastavitelnosti
zi = zastavitelnost i-té složky
n = počet kategorizovaných složek
Nakonec se provede zpětná transformace výsledné průměrné zastavitelnosti na průměrnou
hodnotu pozemku z hlediska ŽP.
H2 = 1-Z
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Tento postup zajišťuje, že pozemky, kde je alespoň jeden prvek v hodnotě k = 1,00 (to
znamená zastavitelnost 0,0) budou mít výslednou zastavitelnost 0,0, bez ohledu na ostatní
vrstvy.
Na obrázku 3.2 je uveden příklad konečného vyhodnocení variant. Hodnocení navrhovaným
postupem je možno provést i pro jednu variantu.
Při konečném hodnocení může nastat případ, kdy varianty jsou obtížně vyhodnotitelné, např.
jedna varianta je vhodná z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. a je naprosto nevhodná
z hlediska legislativy v ochraně ŽP. Tyto případy je pak nutno řešit odborným individuálním
hodnocením se zvážením významu zahrnutých kritérií a taktéž s přihlédnutím
k hospodářsko-ekonomickým a sociálním aspektům.
Metodika je zejména vhodná v případech variantních řešení velkých celků (např. při
rozhodování o návrzích územních plánů), kdy je možno výsledky hodnocení interpretovat
pomocí geografických informačních systémů. Jednotlivé pozemky (jejich díly) mohou mít
v mapě různou barvu podle výsledné hodnoty.
Obrázek 3.2 Příklad konečného vyhodnocení variant
A. HOSPODÁŘSTVÍ,
EKONOMIKA

varianta

1
2
3

1. Legislativně
dané podmínky
dle zákona
334/1992 Sb.
2
1
4

B. SOCIÁLNÍ
ASPEKT

2. Metodika
komplexního
hodnocení půd.
3
1
4

C. OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

3. Navazující
legislativa –
ochrana ŽP
4
3
5

hodnocení
varianty –
možnost
záboru
méně vhodné
nevhodné
nejvhodnější

U legislativně daných podmínek se uvádí přímo třída ochrany – 5 tříd ochrany
U metodiky komplexního hodnocení půd se uvádí kategorie přirozeného (reálného)
potenciálu půd – 5 kategorií
Do tabulky je možno vyplnit přímo bodovou hodnotu nebo slovní hodnocení pro každou
z hodnocených skupin, které mají ve svém výsledném hodnocení vždy 5 kategorií (tabulka
3.3)
Tabulka 3.3. Kategorizace slovního hodnocení a jeho kvantifikace
kategorie
1
2
3
4
5

slovní hodnocení
nejvyšší stupeň ochrany – zábor vyloučen
vysoká hodnota území
střední hodnota území – prostor pro kompromisní řešení
méně hodnotné území
nízká hodnota území – odůvodněné zábory bez podmínek

Použití této metodiky je především vhodné pro variantní řešení a mapové vyjádření
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3.3.4 Možnosti omezování záborů a jejich negativních dopadů
S využitím literárních zdrojů (např. Wensem, 2009) je možno formulovat zásady a
doporučení, které je třeba zohlednit v procesu územního a krajinného plánování, investiční a
bytové výstavby tak, aby byly maximálně eliminovány nepříznivé dopady záborů půdy
(nepropustného překrývání povrchu).
Na základě analýz však je konstatováno, že snahy o zlepšení situace v tlacích na nové
zábory půd jsou komplikovány těmito faktory:
· překážky při revitalizaci již využitých lokalit (brownfields) jsou velmi významným
faktorem, který způsobuje, že atraktivita nových míst (greefields) je stále vysoká,
· přísnější legislativní a ekonomické nástroje nemají takovou účinnost, jak se
předpokládalo,
· navrhovaná koncentrace urbanizace (kompaktní výstavba), jako opatření ke
snižování záborů je v protikladu k opatřením ke zvyšování kvality bydlení, jako jsou
prostorné budovy a dostatek zeleně ve městech.
V obecné poloze lze formulovat zásady pro snížení negativních dopadů záborů takto:
1. Vyloučení záborů, které nejsou nutné
2. Omezení nutných záborů (např. poschoďová parkoviště)
3. Optimalizace podmínek pro nové zábory (maximální podpora „horších“ lokalit pro
zábory)
4. Snižování negativních dopadů záborů (např. používání propustných materiálů)
Při zakládání nových ploch se doporučuje:
1. Usnadňovat a podporovat rozvoj na brownfieldech – již jednou nějakým způsobem
použitých („znehodnocených“) pozemcích.
2. Použití nových ploch zatížit poplatky nebo kompenzacemi (např. též povinností
odstranit jinou nepropustně překrytou plochu.
3. Zavést opatření k vyloučení záborů, které nejsou nezbytné.
4. Ustanovit požadavky na stavební materiály tak, aby co nejméně poškozovaly –
narušovaly plnění funkcí půdy (zejména propustné materiály pro stavby jako jsou
parkoviště ap.).
5. Projektovat odvod srážkové vody přes půdní prostředí (ne přímo do kanalizace).
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3.4 Hodnocení produkční schopnosti v zastavitelných územích
3.4.1 Metodika zpracování
Pro účel vyhodnocení potenciálních rizik plynoucích z nově navrhovaných záborů byla
provedena analýza kvality půdy pro území vedená v ÚAP jako zastavitelná území.
GIS analýzou byly vyjádřeny třídy produkční schopnosti do vrstvy zastavitelných území na
ploše Libereckého kraje. Pro celkovou plochu kraje byly zpracovány statistické výstupy ploch
a procent půdy v jednotlivých třídách produkční schopnosti a mapové výstupy pro dvě
nejkvalitnější třídy produkční schopnosti půd.
Vzhledem k malému plošnému rozsahu zastavitelných území není mapové zpracování na
plochu celého kraje vypovídající. Mapově proto byla zpracována vybraná území s vysokým
podílem zastavitelných ploch podle ÚAP (Okolí větších městských aglomerací).

3.4.2 Vyhodnocení
Vyhodnocení je provedeno v mapové příloze 3A zobrazením zastavitelných ploch a
vyjádřením tříd produkční schopnosti v těchto plochách. Největšímu tlaku jsou vystaveny
plochy v okolí velkých měst (urban sprawl). Pro tyto lokality byly zpracovány mapy
v podrobnějším měřítku (Turnov, Česká Lípa, Jilemnice, Liberec a Jablonec, Nový Bor a
Cvikov, Frýdlant).
Statisticky byly tyto hodnoty zpracovány do tabulky 3.4 a obrázku 3.3. Relativní zastoupení
produkčně kvalitních půd v zastavitelných územích přibližně odpovídá zastoupení těchto půd
z celkové rozlohy ZPF na ploše ORP (obrázek 3.3). Za příznivou se dá označit situace, kdy
v zastavitelných územích je menší zastoupení produkčně cenných půd než na celé ploše
ZPF (zejména ORP Liberec, Česká Lípa). Nepříznivý je naopak stav v ORP Železný Brod,
Jilemnice, Frýdlant a zejména Turnov. V ORP Turnov je jednak vysoké zastoupení
produkčně kvalitních ploch celkově ze ZPF, ale ještě podstatně vyšší na ploše ZPF
v zastavitelných územích (téměř 80% zastavitelných ploch je ve 4 a 5 třídě produkční
schopnosti).
Celkově pro Liberecky kraj je zastoupení produkčně kvalitních půd v zastavitelných územích
téměř shodné se zastoupením těchto půd z celkové rozlohy ZPF na ORP.
Tabulka 3.4 Třídy produkční schopnosti na plochách zastavitelných území v jednotlivých
ORP Libereckého kraje.
nezařazeno
ORP
ha
Železný Brod
0,00
Jablonec nad Nisou
0,00
Tanvald
0,04
Nový Bor
0,00
Semily
0,04
Turnov
0,06
Jilemnice
1,10
Frýdlant
0,00
Liberec
1,09
Česká Lípa
1,24
Liberecký kraj
3,57

Třída produkční schopnosti
1
2
3
4
5
ha
ha
ha
ha
ha
21,08
4,17 17,77 13,76 12,60
46,46 17,81 30,60
0,71 11,59
33,81 15,30
8,59
7,21
0,00
20,62 19,03 102,97 53,26
8,78
31,59 29,20 34,72
9,44 19,71
7,26
7,79 39,30 82,47 99,92
46,67 89,19 37,29
7,00 86,50
23,04 24,21 78,52 46,99 13,56
72,48 24,27 65,41 79,67 29,48
22,32 108,70 93,33 117,16 55,72
325,34 339,67 508,50 417,67 337,87
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4+5
ha
26,36
12,30
7,21
62,04
29,15
182,39
93,49
60,55
109,15
172,88
755,54

suma za
ORP
ha
69,38
107,18
64,94
204,66
124,71
236,81
267,74
186,32
272,40
398,46
1932,61
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Obrázek 3.3

Procentické zastoupení ploch s nejvyšší produkční schopností
(4 a 5 třída) podle ORP
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% ze zastavitelných území
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4 Využití ladem ležící zemědělské půdy
4.1 Úvod
Ponechání části zemědělských pozemků ladem po určitou dobu bylo součástí zemědělského
hospodaření již v době, kdy našem území vznikla první sídliště zemědělců, tedy asi v 5.
století před naším letopočtem. Pole kolem sídlišť se členila na více dílů z nichž byla oseta
pouze část a větší díl se ponechával ladem. Tento způsob obhospodařování půdy, zvaný
příhorové hospodářství byl využíván do počátku feudalismu, kdy byl nahrazen trojpolním
hospodařením. To předpokládalo rovnoměrné rozdělení obdělané půdy do tří celků, z nichž
byly vždy dva obdělány a třetí ležel ladem. Tři celky se osévaly střídavě podle pevného
pořadí : ozim, jař, úhor.
Trojpolní systém byl od počátku 19. století postupně nahrazován soustavou střídavého
hospodaření. V ní se v pravidelné rotaci střídaly obiloviny, pícniny a okopaniny a každoročně
se obdělávala všechna orná půda.
S prudkým růstem výnosovosti polních plodin v posledních desetiletích minulého století se
zemědělské hospodaření začalo potýkat s problémy nadprodukce některých plodin. To mělo
dopady jednak na systém dotační politiky v zemědělství a jednak na vznik větších celků půdy
ležících ladem, bez intenzívního zemědělského hospodaření.
Dalším novodobým aspektem půdy ležící ladem je ochrana přírody. Ve dřívějším
extenzívním hospodaření, zejména na travních porostech vznikla cenná společenstva –
ekosystémy, s řadou chráněných druhů rostlin a živočichů. Postupně však byly tyto lokality,
často odvodňovány, případně zasaženy melioračními úpravami ve svém blízkém okolí. Ke
zhoršení stavu těchto stanovišť přispěly v mnoha případech i splachy nadměrného množství
živin z okolních intenzivně využívaných zemědělských pozemků a celková eutrofizace
prostředí. Naproti tomu i nepřítomnost šetrných způsobů hospodaření způsobila degradační
změny především u společenstev druhotně osídlujících odlesněné plochy. Docházelo tedy
buď k intenzifikaci hospodaření nebo k ponechání ploch ladem. Přímým důsledkem je
ochuzení druhové pestrosti společenstev a posléze i zarůstání ploch dřevinami a vznik
předlesních vývojových stadií vegetace postupně přecházejících v les. V horším případě pak
byly pozemky odvodněny a pokud to bylo možné, i rekultivovány. V současném systému
dotací jsou též položky podporující uvedení půdy do klidu s cílem omezení zemědělské
produkce a s ochranou ohrožených biotopů. Tyto plochy však podléhají určitým opatřením a
není možné je pouze ponechat bez jakéhokoliv zásahu.
V 90 letech minulého století však začalo přibývat ploch ležících ladem jako důsledek
přechodu od socialistického způsobu hospodaření k soukromému hospodaření. Pro malé i
větší vlastníky půdy (včetně půdy v majetku pozemkového fondu nebo půdy církevní)
v mnoha případech bylo neekonomické nebo technicky těžko proveditelné obhospodařovat
půdu nižší kvality v odlehlejších lokalitách. Takto vznikly větší plochy zemědělské půdy bez
hospodaření, které mohou být problémem z hlediska krajinářsko – estetického,
fytosanitárního i z hlediska ztráty produkční plochy.

4.2 Metodika identifikace ploch ladem ležící půdy
Informace o velikosti ploch zemědělské půdy ležící ladem nejsou k dispozici. Tyto plochy
nejsou samostatně evidovány. Orientační odhad je možno provést na základě rozdílu
v evidenci zemědělské půdy v LPIS a evidencí celkové plochy zemědělské půdy.
Celkovou plochu zemědělské půdy je možno získat ze dvou zdrojů:
a) přesná evidence v katastru nemovitostí,
b) evidence podle databáze CORINE
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Databáze katastru nemovitostí není pro celou plochu Libereckého kraje v digitální podobě
k dispozici a tudíž není možno z ní vycházet. Proto byla použita databáze Land Cover –
CORINE. (Land Cover, 2000), která reprezentuje stav využití krajiny (Bossard et al., 2000).
Tato databáze je volně dostupná ne mapovém portálu Evropské agentury pro životní
prostředí v Kodani (EEA). Ukazuje významné změny ve využívání území v Evropě, která
mají dopad na půdu. V období od roku 1990 do roku 2000 se změnil způsob využívání na
nejméně 2,8% území Evropy, včetně významného růstu městských oblastí.
Aktuální databáze LPIS byla pro řešení projektu poskytnuta zadavatelem.
Identifikace ploch zemědělské půdy, které mohou být potenciálně ladem ležící půdou byla na
základě uvedených podkladů provedena polygonální GIS analýzou překrytím vrstev CORINE
a LPIS a současně odečtem všech ploch zastavěných území a lesů (údaje z ÚAP). Výsledná
vrstva však obsahovala mnoho rušivých a nadbytečných informací (ploch). Zejména se jedná
o komunikace protože tyto v databázi LPIS evidovány nejsou, zatímco v databázi CORINE
ano (resp. nejsou zde vyčleněny). Dále to byly úzké pásy kolem komunikací a překryvů
vrstev ale i malé plochy ZPF, které jsou pravděpodobně využívány jako soukromé zahrádky.
Tyto informace byly ještě SW nástroji (ArcGIS 9.3) selektovány a odstraněny v dalších dvou
fázích. Celý postup vzniku výsledné vrstvy ploch ZPF potenciálně ležících ladem má tyto
fáze:
Fáze
1
2
3

provedená SW operace
odečet vrstvy LPIS a vrstev lesů a zastavěných
ploch od vrstvy CORINE
odečet nežádoucích ploch vzniklých překrytím
vrstev s různým stupněm podrobnosti
odečet ploch pod 0,5 ha

pracovní název vrstvy
Redukovaný CORINE 1
Redukovaný CORINE 2
Redukovaný CORINE 3

Fáze 1 a 2 je na výřezu území znázorněna na obrázku 4.1.
Obrázek 4.1 Selekce nadbytečných ploch pro vznik vrstvy ploch ZPF potenciálně ležících
ladem – příklad území (modré plochy odstraněny ve dvou fázích, výsledné plochy červeně –
redukovaný CORINE 2).

33

PROGRAM OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V LIBERECKÉM KRAJI
NÁVRHOVÁ ČÁST

Výsledná vrstva (redukovaný CORINE 3) pak byla v GIS zobrazena na podkladě ortofoto
snímku. Předpokládaný charakter takto identifikovaných ploch mohl být odvozen jednak z
lokalizace těchto ploch a jednak z odhadu situace ze zvětšených detailů ortofoto snímků.
Mapové výstupy byly provedeny pro 2 příkladně vybraná území z důvodu názorné
interpretace výsledků. Případné hodnocení pro další konkrétní lokality bude možné provést
následnou analýzou zpracovaného GIS projektu (předpokladem je využití GIS SW, nejlépe
ArcGIS).

4.3 Výsledky šetření rozsahu ploch potenciálně ladem ležící půdy
Orientační rozsah ploch půdy potenciálně ležící ladem je interpretován na mapové příloze
4A. Jedná se o plochy „redukovaný CORINE 3“, tedy plocha CORNIE s odečtem plochy
LPIS a dále s odečtem úzkých hraničních okrajových pásů překryvu vrstev a ploch menších
než 0,5 ha.
Statistické podklady pro GIS analýzy – plochy ZPF podle zdrojů CORINE, UHDP a LPIS –
jsou pro jednotlivé ORP vyjádřeny v tabulce 4.1 a na obrázku 4.2. Z těchto podkladů je
patrné, že databáze katastru (UHDP) a databáze CORINE nemají velké rozdíly v celkové
ploše. Z toho vyplývá, že GIS analýzy na podkladu CORINE nejsou zatíženy velkou chybou.
Databáze CORINE vykazuje ve všech ORP o několik procent menší plochu než databáze
UHDP. Relativně největší rozdíl mezi databází UHDP a CORINE je v ORP Liberec, naopak
téměř shodné jsou obě databáze v ORP Česká Lípa.
Nejvýznamnějším výstupem statistické analýzy a následně GIS analýzy je zjištění absolutní
a relativní plochy půdy potenciálně ležící ladem. Jak je uvedeno v metodice, tabulkově to
bylo možno provést srovnáním s databází katastru (UHDP), mapově jak srovnáním
s databází katastru (UHDP), tak s databází CORINE.
Celkem pro celý Liberecký kraj je procento zemědělské půdy potenciálně ležící ladem 18,25
podle databáze katastru (UHDP) a 19,35 podle databáze CORINE (tabulka 4.2).
Největší plocha této půdy se nachází v ORP Tanvald (téměř 45% plochy ZPF), nejmenší na
okrese Semily (cca 12%) – Tabulka 4.2 a obrázek 4.4.
Ze statistik i mapového vyjádření je evidentní, že největší plochy půdy potenciálně ležící
ladem se nacházejí v oblastech s extenzivním využitím zemědělské půdy a s horšími
podmínkami pro zemědělství.
Plochy pozemků, které skutečně leží ladem není možné přesně specifikovat. Mezi
identifikovanými pozemky potenciálně ležícími ladem mohou být zahrnuty následující typy
využití půdy:
A. Menší plochy zahrádek, záhumenků apod., které nebyly přihlášeny do systému LPIS,
přesto se však na nich hospodaří.
B. Plochy vedené jako ZPF, ale využívané k jiným účelům (např. sportoviště, dočasné
sklady apod).
C. Území spadající do některé z kategorií CHÚ, zejména NATURA 2000.
Pro orientační identifikaci výše uvedených kategorií byl zpracován GIS projekt, ve kterém je
vrstva půdy potenciálně ležící ladem interpretována jako ortofoto snímek, v kontrastu
s ostatními způsoby využití území. Projekt je zpracován pro celé území Libereckého kraje –
potenciální území zájmu je možno zvětšit a orientačně identifikovat způsob využívání, před
případným terénním šetřením. Jako příklad výstupu tohoto GIS projektu jsou uvedeny
mapové přílohy 4B a 4C pro typická území.
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Tabulka 4.1. Statistické hodnoty pro plochu zemědělské půdy podle databází UHDP, CORINE a LPIS a vyjádření plochy půdy ležící ladem
(plocha ZPF mimo evidenci LPIS) pro jednotlivé ORP Libereckého kraje.
Plocha ZPF

NÁZEV ORP

KOD
ORP

plocha ORP
2

jednotky

km

UHDP
(databáze
katastr)
2

km

CORINE
2

LPIS
2

km

km

Půda ladem

Půda ladem

Půda ladem

redukovaný
CORINE 1

redukovaný
CORINE 2

redukovaný
CORINE 3

2

km

2

km

2

km

Železný brod
Jablonec nad Nisou
Tanvald

5110
5103
5108

74,06
142,27
190,65

33,814
41,802
37,260

28,37
33,93
30,77

19,15
19,46
15,19

9,21
14,47
15,59

7,78
13,25
14,09

7,32
12,87
13,73

Nový Bor
Semily
Turnov
Jilemnice
Frýdlant
Liberec
Česká Lípa
celkem (Kraj LBC)

5106
5107
5109
5104
5102
5105
5101

200,98
230,08
247,15
278,55
349,45
578,39
871,96
3163,53

77,643
140,110
155,086
138,458
158,222
270,440
350,231
1403,07

70,03
134,18
147,96
130,21
152,90
243,64
351,42
1323,43

53,38
108,70
107,88
101,30
120,73
177,53
274,00
997,31

16,65
25,48
40,09
28,91
32,18
66,11
77,42
326,11

13,07
17,95
33,85
21,50
25,61
55,97
63,16
266,23

12,34
16,32
32,90
20,28
24,83
54,11
61,32
256,03

Redukovaný CORINE 1
Redukovaný CORINE 2
Redukovaný CORINE 3

CORINE bez LPIS
CORINE bez LPIS, bez okrajových ploch
CORINE bez LPIS, bez okrajových ploch a bez ploch pod 0,5 ha
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Tabulka 4.2. Procentické vyjádření plochy LPIS z databáze UHDP a CORINE a procentické vyjádření plochy ZPF mimo evidenci LPIS (půda
ladem) z plochy ZPF podle databáze UHDP a CORINE pro jednotlivé ORP.

NÁZEV ORP

KOD ORP

Procento LPIS
ze ZPF podle
UHDP

Procento LPIS
ze ZPF podle
CORINE

%

%

Procento ZPF
Procento ZPF
ladem - UHDP ladem - CORINE
= 100%
= 100%
%

%

Železný brod

5110

56,64

67,52

21,65

25,80

Jablonec nad Nisou

5103

46,55

57,35

30,78

37,92

Tanvald

5108

40,76

49,35

36,86

44,63

Nový Bor

5106

68,75

76,22

15,90

17,62

Semily

5107

77,58

81,01

11,65

12,16

Turnov

5109

69,56

72,91

21,21

22,23

Jilemnice

5104

73,16

77,80

14,65

15,57

Frýdlant

5102

76,30

78,96

15,69

16,24

Liberec

5105

65,64

72,86

20,01

22,21

Česká Lípa
celkem (Kraj LBC)

5101

78,23
71,08

77,97
75,36

17,51
18,25

17,45
19,35
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Obrázek 4.2

km 2

Plocha ZPF v jednotlivých ORP Libereckého kraje podle databází UHDP, CORINE a LPIS
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Obrázek 4.3
Procentické zastoupení plochy ZPF evidovaného v LPIS z celkové plochy podle databází UHDP a CORINE v
jednotlivých ORP
%
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Obrázek 4.4
Procentické vyjádření plochy ZPF mimo evidenci LPIS (půda ladem) z plochy ZPF podle databáze UHDP a CORINE
pro jednotlivé ORP
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4.4 Možnosti využití ladem ležící půdy
Útlumové programy, včetně ukládání půdy do klidu, se nejvíce uplatní zejména
v podmínkách, kde se méně daří intenzivnímu pěstování zemědělských plodin a kde
zemědělec, i přes vhodně vynaložené náklady, nedosáhne žádoucího a uspokojivého
ekonomického efektu. Pro tyto oblasti (marginální) je cílem najít jiné, alternativní způsoby
využívání zemědělského půdního fondu, které by zabezpečily socioekonomickou stabilitu
oblasti, regionu. V marginálních a zvláště submarginálních oblastech je nutno počítat spíše
s extenzifikací zemědělské výroby, bez větších investic do dalšího rozvoje rostlinné výroby.
Neúměrný útlum znamená vysoké riziko vylidnění krajiny a její devastace. Současný
přebytek zemědělské půdy může být pouze dočasný, protože každoročně dochází k úbytku
jejích ploch, ale i průměrné přirozené úrodnosti. Proto by půda uvedená do klidu měla
představovat určitou, kdykoliv použitelnou rezervu zemědělské půdy, pro případné zajištění
zemědělské produkce.
Při tomto postupu musí být brány na zřetel otázky:
·
·
·
·
·
·
·

minimalizace vodní a větrné eroze
ochrany vodních zdrojů
přiměřených nákladů na údržbu porostu
podpory druhové pestrosti rostlin a živočichů (biodiverzita)
zachování nebo zvyšování půdní úrodnosti
ochrany před zaplevelením
nezvyšovat infekční tlak chorob a výskyt škůdců.

Možnosti využití ladem ležící půdy jsou částí řešení oddílu 5 tohoto projektu (Návrhy ploch,
které by byly vhodné k zalesnění nebo k pěstování energetických plodin) i když
k uvedenému účelu jsou navrhovány nejen plochy ležící ladem, ale i obhospodařovaná
zemědělská půda příslušnými předpoklady (uvedeno v následující kapitole).
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5 Návrhy ploch, které by byly vhodné pro zalesnění
nebo k využívání pro pěstování energetických
plodin/dřevin.
5.1 Současný stav a potřeby
Změny ve využití půdního fondu jsou nezbytnou součástí zemědělské a lesnické politiky i
politiky ochrany životního prostředí. V ČR vznikla potřeba změn využití půdy ve smyslu
převodu zemědělských půd do lesních pozemků zejména ze dvou důvodů:
1. Nepříznivý poměr mezi ornou půdou a travními porosty – nevhodně využívané
zemědělské pozemky.
2. Zemědělská nadprodukce.
Dalšími cíli zalesňování zemědělských půd jsou:
·
trvalé snížení výměry zemědělsky obdělávaných půd nevhodných pro zemědělské
využití,
·
možnost převádět zemědělsky neobdělávané půdy, které jsou zdrojem plevelů v
kulturní krajině na lesy s bohatou dřevinnou skladbou,
·
rozšířením zalesněných ploch především v zemědělské krajině dojde k posílení
biodiverzity krajiny,
·
zlepšení sociálních s ekonomických podmínek venkovského prostoru.
Současné procento zornění je, i přes stálý pokles, nepříznivě vysoké z hlediska zemědělské
nadprodukce, z hlediska ochrany přírody i z hlediska EU a sousedních států (průměr zornění
EU 53,3 %, Německo 67,9 %, Rakousko 40,2 %, Slovensko 60,6 %).
Je to samozřejmě pozůstatek minulého politického a ekonomického období. Podíl travních
porostů na výměře zemědělské půdy je však v současné době ve skutečnosti významně
vyšší v důsledku zatravnění části orné půdy bez změny v evidenci půdy. V ČR také bylo
v minulých letech kolem 300 – 330 tisíc ha opuštěných, nevyužívaných ploch. Tyto plochy se
v poslední době významně snížily ve prospěch travních porostů. Neevidovaný přírůstek
travních porostů může tedy činit až 400 – 450 tisíc hektarů. O to se samozřejmě snížila
plocha orné půdy. Je to účinný výsledek dotační politiky MZe ČR. Je možno se tak dostat
k reálné ploše cca 2 700 – 2 800 tisíc ha skutečně využívané orné půdy (cca 63 %) veškeré
zemědělské půdy.
Jestliže přesné výměry travních porostů nejsou tedy vzhledem ke značnému pohybu ve
využití půdy známy, je situace v zalesňování dokladována mnohem přesněji. V letech 1990 –
2001 bylo zalesněno téměř 15 tisíc ha zemědělské půdy. Ačkoliv větší část přírůstku vyplývá
ze zpřesněné evidence a z převodu samovolně (náletově) zalesněných ploch (zejména
v horských oblastech) z původní kategorie zemědělské půdy do půdy lesní, přece jen
v období 1994 – 2001 bylo záměrně zalesněno 3 753 ha původně zemědělské půdy a tempo
zalesňování se zrychluje. V posledních letech je to 700 – 900 ha ročně.
Z pohledu ochrany přírody je zalesňování zemědělských půd v obecné rovině značným
přínosem, především v oblastech krajinotvorby, stabilizace hydrologických a mikro až
makroklimatických podmínek v krajině, ochrany půdy i ochrany vod. V konkrétních případech
však mohou být nepříznivě dotčeny fenomény, jež jsou v ochraně přírody důležité z dalších
hledisek – příkladem mohou být lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
cenologicky hodnotná travinná, mokřadní nebo naopak xerotermní společenstva, popř.
bezlesí významná z krajinářského hlediska. Při zalesňování zemědělských pozemků by tak
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měl být v co největší míře využit pozitivní potenciál těchto opatření a naopak zabráněno
jejich možným negativním důsledkům.
Opět v obecné rovině je možné říci, že u takto zakládaných porostů by měl být v prvé řadě
(nebo aspoň ve zvýšené míře) kladen důraz na jejich mimoprodukční funkce – a to
především v případě státní půdy (tedy pozemků ve správě Pozemkového fondu), ale
vzhledem k stávající dotační politice i v případě pozemků ve vlastnictví soukromých subjektů.
Z mimoprodukčních funkcí významných pro oblast ochrany přírody je možné zdůraznit
celkovou ekologickou stabilitu a biodiverzitu porostů (se základem v přírodě blízké skladbě
vycházející ze stanovištních podmínek) a dále dílčí funkce, jako zmíněná půdo a
vodoochranná funkce a další.

5.2 Metodika pro zpracování
k zalesnění (zatravnění)

návrhu

ploch

ZPF

vhodných

5.2.1 Základní přístup
Návrh ploch ZPF vhodných k zalesnění byl vypracován kompilací dvou základních
publikovaných metodických postupů a jejich interpretací pro podmínky Libereckého kraje:
1. Vymezení půd (BPEJ) a území vhodného ke změnám využití půdy včetně
stanovení plošného rozsahu navržených změn pro jednotky územního
členění spolu s vyhodnocením ekonomických dopadů v oblasti zemědělství.
(Novák, 2003)
2. Metodický pokyn pro zalesnění zemědělských půd. (Macků, 2004).
Obě metodiky byly zpracovány pro podmínky ČR s předpokladem využití dostupných dat o
přírodních a ekonomických podmínkách. Metodika dle BPEJ je při dostupnosti digitální
databáze BPEJ použitelná pro jakékoliv území se zemědělským půdním fondem a byla také
prakticky použita pro zpracování mapových interpretací pro Liberecký kraj v rámci návrhové
části plánu ochrany půdy. Metodický pokyn k zalesnění naproti tomu počítá s využitím
konkrétních informací o přírodních a socioekonomických podmínkách pro danou lokalitu a
není možné ho pro návrhovou část programu ochrany půdy použit plošně. Navrhovaná
metodika proto spočívá v návaznosti dvou kroků:
1. Identifikace vhodných ploch podle BPEJ pro celé zájmové území
2. Posouzení podmínek pro konkrétní pozemek podle metodického pokynu.
Podrobnější popis obou metodik a popis výsledků po prvním kroku jsou uvedeny dále
v textu. V rámci prvního kroku je navíc zpracován i návrh ploch vhodných k zatravnění.
Obecně je však třeba uvést, že při každé změně ve využití půdy musí dojít ke konsensu mezi
výstupy uvedených metodik a názorem vlastníka konkrétního pozemku. O využití půdy
rozhoduje vlastník (případně uživatel) s omezeními, která vyplývají z vyšších,
celospolečenských zájmů (půdy v národních parcích, chráněných krajinných oblastech,
přírodních rezervacích, území ochrany vod a podobně). Tyto vyšší zájmy si mohou změnu
využívání půdy vynutit i na stanovištích, jež jsou z hlediska zemědělství relativně kvalitní a
kde vlastník o změnu nemá zájem. Rozhodující jsou nakonec vždy otázky finanční. Vlastník
nebo uživatel půdy musí vědět, že se mu změna kultury vyplatí nebo bude přiměřeně
kompenzována.
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5.2.2 Vymezení půd dle BPEJ
Kritéria pro výběr stanovišť doporučovaných ke změně kultury (zalesnění, zatravnění příp.
výstavba rybníků) by měla všeobecně být tato:
· klimatické podmínky,
· charakter půd (systematické a substrátové zařazení, hloubka půdy, obsah skeletu,
zrnitostní složení, vodní režim apod.)
· charakter reliéfu – svažitost, expozice,
· ohroženost vodní a větrnou erozí,
· snaha zvýšit retenční schopnost krajiny,
· možné znečištění, intoxikace, kontaminace,
· zařazení určitého areálu do některé z oblastí se zvláštní ochranou (NP, CHKO, PHO
vod apod.),
· důvody ekonomické, areálové, (uzavřené produkční bloky),
· specifické důvody (nemožnost využít dané lokality jinak, privátní důvody apod.).
Poslední čtyři kritéria nebyla a nemohla být ve výběru posuzována. Jsou specifická a lokální.
Naproti tomu půdní, reliéfové a klimatické podmínky lze definovat poměrně přesně. Jsou to
především:
Hloubka půdy a vysoká skeletovitost
Hloubkou půdy se rozumí mocnost půdního profilu až k rozpadu horniny nebo k vrstvě, jež
obsahuje více jak 50 % skeletu – štěrku, kamení, balvanů. V ČR je kolem 295 000 ha
mělkých zemědělských půd (údaj KPP). Silně skeletovitých půd, tj. se středním obsahem
skeletu (25 – 50 %) v humusovém horizontu a s vysokým (nad 50 %) obsahem v nižších
částech profilu je v ČR kolem 105 000 ha (KPP).
Svažitost lokality, expozice svahu
Vysoká svažitost výrazně ztěžuje zemědělské využívání půdy, podmiňuje vodní erozi a
podmiňuje i odnos živin. Za vysokou svažitost, při které je nutné zalesnění nebo zatravnění
se považuje svažitost nad 12°, ale i svahy 7 – 12°mohou být, v kombinaci s jinými
nepříznivými faktory, vhodné pro tuto změnu kultury.
Expozice svahu je sice z hlediska vhodnosti lokality pro zalesnění nebo zatravnění faktorem
podružným, ale měla by být uvažována. Zvláště v drsnějších klimatických podmínkách by
měly být zalesňovány především chladnější severní svahy. V teplých a suchých klimatických
regionech (0, 1, 2, 4) naopak trpí travní porosty v jižní expozici vysýcháním.
Zrnitostní složení půd
Ovlivňuje zásadním způsobem charakter půd, zejména vodní a vzdušný režim půd –
infiltraci, propustnost, retenční schopnost, možné periodické převlhčování nebo naopak
vysýchavost, transportní a transformační funkci půdy i její zemědělský nebo lesnický
produkční potenciál. Obě krajní hranice zrnitostí, tj. půdy velmi lehké a velmi těžké, jsou ze
zemědělského hlediska nepříznivé, ale přece jen půdy velmi těžké je možno zemědělsky – i
když problematicky – využívat. Zalesňovány by měly být především půdy velmi lehké, tj.
půdy na píscích.
Zrnitost je dána půdotvorným substrátem. Větší plochy křemitých chudých písků (oblast
Ralska) jsou již historickým vývojem zalesněny. K zalesnění tedy zbývají spíše jen drobnější
lokality v okolí těchto velkých ploch nebo lokality izolované. Zatravnění není – s výjimkou půd
velmi lehkých – na zrnitostní složení tolik vázáno.
Vodní a vzdušný režim půdy, její trvalé nebo periodické zamokření nebo naopak
vysýchavost
Vysýchavost půd je dána jejich lehkým zrnitostním složením a klimatem – viz předchozí
bod).
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Příčiny zamokření půd jsou dosti komplikované a mohou se i navzájem kombinovat. I
zamokření samotné může být výrazné či méně výrazné, trvalého nebo periodického
charakteru a může se kombinovat s dalšími faktory, ovlivňujícími vhodnost půd pro změnu
kultury (štěrkovitost, klima, svažitost). Periodicky převlhčované půdy mohou být (a jsou) ještě
vhodné pro zemědělství. Trvalé zamokření však zemědělské využití limituje.
Na velké části zamokřených zemědělských půd byla v minulosti provedena úprava vodního
režimu (v ČR je 1 280 tis. ha odvodněných půd). Z části je tato úprava nefunkční nebo
částečně funkční. Zamokřené lokality jsou zpravidla zemědělsky nevyužívány a opouštěny.
Zarůstají méně kvalitním náletem nebo se stávají mokřady. Pro zalesňování by měla být
provedena úprava vodního režimu (odvodnění), což představuje vícenáklady a proto se jim
zalesňovací praxe vyhýbá. Proto se zpravidla volí mezi stavbou rybníka a ponecháním
volnému vývoji (mokřad s náletovou vegetací), nežli zalesnění s vysokými náklady.
Zamokření trvalého a intenzivnějšího charakteru ovšem brání i ekonomickému využívání
travních porostů.
Produkční schopnost půd
Produkční schopnost půd závisí na půdních vlastnostech a charakteristikách, které i jinak
ovlivňují vhodnost pro zalesnění nebo zatravnění. I velmi produkční půdy mohou být
zalesňovány, vyžaduje-li to lokální situace (svažitost – JV Morava, lokality vzdálené od
center, homogenizace honů, pozemkové úpravy, ochrana před větrnou a vodní erozí, tvorba
krajiny).
Klimatické podmínky
Jsou v horských a podhorských oblastech. Zde se také logicky vyskytují další faktory, které
podmiňují návrhy na změnu kultury (hloubka půdy, skeletovitost, svažitost….) a proto jsou
zde i největší plochy doporučované k zalesnění nebo zatravnění.
Specifické a lokální podmínky
Zalesňovány by měly být lokality intoxikované nebo kontaminované (registr), většina
rekultivovaných skládek, výsypek, hald, vytěžených hliníků, pískoven, lomů a lokalit, které
nelze jinak využít.
Problematika výběru hodnotícího systému a jeho zpracování
Výběr hodnotícího systému nebylo možno provést podle vědecké klasifikace a systematiky
půd (Němeček a kol., 2001) protože neposkytuje dostatek relevantních údajů a rozrostl by se
do neúměrné šíře.
Bylo odmítnuto provedení výběru podle cenového ocenění jednotlivých BPEJ protože
neodpovídá požadovaným kritériím.
Podobně bylo odmítnuto použití bodových indexových hodnot BPEJ vyplývajících z hrubého
ročního rentního efektu (HRRE – Němec a kol. 2001), i když tyto bodové hodnoty jsou
použity např. pro vymezení LFA a dotační politiku MZe ČR.
Bylo rozhodnuto provést výběr podle půdních a stanovištních charakteristik vyplývajících
z kódu BPEJ doplněných údaji z aplikace numerické datové báze VÚMOP.
Výběr bonitačního systému pro vyčlenění vhodných BPEJ ke změně kultury byl logický,
protože:
veškerá dosavadní hodnocení půd a stanovišť (ceny půdy, vymezení LFA podle přírodních
podmínek a podle bodových hodnot apod.) jsou založeny na tomto systému,
bonitační systém je plně digitalizován v numerické i grafické části, je průběžně aktualizován
a detailizován. Umožňuje využití GIS. Výstupní materiály jsou široce k dispozici na orgánech
státní správy pro koncepční řešení i pro praktické využití.
Konkrétně se při postupu výběru BPEJ pro jednotlivé změny kultury vyšlo z logické
hierarchie a struktury kódu BPEJ.

44

PROGRAM OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V LIBERECKÉM KRAJI
NÁVRHOVÁ ČÁST

Nejdříve byl na základě všeobecné charakteristiky hlavních půdních jednotek (Klečka a kol.
1984, Mašát a kol. 2002) proveden jejich předběžný výběr pro jednotlivé skupiny změn
využití půdy (zalesnění, zatravnění, výstavba rybníků) podle uvedených kritérií. Je jasné, že
pro změny využití půdy nebudou navrhovány půdy vysoce produkční (černozemní,
hnědozemní a podobně). Velká část z celkového HPJ není tedy pro navrhované změny
vhodná nebo může být vhodná jen částečně při jiných faktorech limitujících jejich využití.
Následně byly uváženy klimatické poměry vybraných HPJ, protože návrhy na změny využití
půdy se mohou týkat u některých HPJ jen určitých klimatických regionů.
Na základě takto získaných „hlavních půdně-klimatických jednotek“ byly posouzeny další
agronomicky a ekologicky (produkčně i mimoprodukčně) významné funkce a vlastnosti
jednotlivých BPEJ – především vodní režim (zamokření, jeho druh a trvání), sklonitost,
infiltrační a retenční schopnost půdy. Takto bylo provedeno členění a výběr až na úroveň
jednotlivých BPEJ. V případě nejistot bylo k rozhodnutí užito údajů o fyzikálních
charakteristikách půd z datové báze. Muselo se přitom také vycházet z nároků především
travních porostů na zásobování vodou v průběhu vegetace a jejich požadavek na všeobecně
nižší teploty ve vegetačním období. To limitovalo výběr BPEJ pro zatravnění v suchých a
teplých klimatických regionech a na silně vysýchavých stanovištích (jižní expozice, velmi
propustné půdy na píscích).
Vybrané HPJ pro jednotlivé skupiny změn využití půdy jsou souborně uvedeny v tabulkách
(příloha 5.1 – tabulka pro zalesnění – užší varianta, elektronická příloha 5.1 – tabulky pro
zalesnění a zatravnění, užší i širší varianta).
Aby bylo možno při praktickém provádění změn kultur se pohybovat v určitém rozmezí
výběru, byly pro každou navrhovanou změnu kultury zpracovány dva soubory návrhů, a to
varianta užší se souborem BPEJ, u kterých je nutné až nezbytné provést navrhovanou
změnu kultury a varianta rozšířená se souborem BPEJ, které je vhodné převést do jiné
kultury.
Varianta rozšířená v sobě automaticky zahrnuje všechny BPEJ vybrané do užší varianty.
Veškeré navrhované změny využití půd je nutno konečně hodnotit v kontextu se systémem
dotačních titulů MZe a EU. Např. zalesňování zemědělské půdy je navrhováno ve shodě
s NR EC 1257/1999 článek 31 a s Nařízením komise ES č. 445/2002.
O převodech do jiného způsobu využívání půdy (ať už je to zalesnění, zatravnění nebo
výstavba rybníků) rozhoduje dále vždy konkrétní, lokální situace. Zatravnění či zalesnění
může být vhodné i na půdách, které nejsou obecnou částí metodiky identifikovány.
Mohou to být špatně přístupné lokality nebo enklávy vzdálené od provozních center, mohou
to být periodicky zaplavovaná území kolem vodních toků nebo třeba i vysoce kvalitní půdy
sousedící s lesními komplexy. Je nutno vzít v úvahu i podmínky homogenity území. Tím se
myslí logické a pragmatické vytváření produkčních bloků tak, aby vlastnosti a výrobní
potenciál byl uvnitř bloku přibližně vyrovnaný. V každém klimatickém regionu by jako orná
půda měla být zachována nejlepší půda daného regionu. Proto návrhy stanovišť pro změnu
kultury není možno posuzovat úzce jen podle jejich výrobního potenciálu (daného bodovou
hodnotou) vycházející z hrubého ročního rentního efektu (HRRE).
Přehled BPEJ navržených pro zalesnění – užší varianta je uveden v příloze 5.1. Přehled
BPEJ pro všechny kategorie změn (převodů) je uveden v elektronické příloze 5.1.

5.2.3 Metodický pokyn pro zalesnění
Předmětem Metodiky je výběr kritérií umožňující objektivně, za předpokladu využití
současných poznatků ochrany přírody a krajiny, znát odpověď na otázku:
- „kde“ zalesňovat, jaká jsou kritéria pro výběr ZZP v krajině,
- a teprve potom hledat odpověď na otázku „čím“ zalesňovat?
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Primární podmínkou pro stanovení kritérií je jejich dostupnost a vypovídací schopnost.
Následuje představa o funkčním zaměření budoucího lesního porostu. Ta může být jednak
již dána lokalitou, tj. jakési „zatížení břemenem“ v přeneseném slova smyslu a jednak
záměrem vlastníka v limitujících mezích státní správy ochrany přírody. Vlastní technika
zalesnění je odvislá od přírodních podmínek a výběru druhů dřevin. Samostatně je potřeba
vždy řešit ochranu kultur min. po jejich zajištění, tj. kultura je odrostlá nepříznivému vlivu
buřeně či okusu zvěře, počet jedinců na ploše nevyžaduje další vylepšení, zastoupení dřevin
je v souladu s cílovou druhovou skladbou.
Metodika je tvořena referenčním katalogem kritérií, který je diferencován ve 3 blocích
zahrnující hlediska krajinně-ekologická, provozně.technická a funkční záměr následného
lesního porostu. Spektrum ukazatelů sleduje především dostupnost údajů a jejich vypovídací
schopnost – porovnání: k zalesnění vhodné, podmíněně vhodné a spíše nevhodné. Schéma
bodovacího systému umožňuje vyhodnotit každý blok zvlášť.
Koncepce se opírá o funkční zaměření podle potenciálních možností půdy jako stanoviště a
půdy jako součásti krajiny, podle deklarovaných hledisek a v neposlední řadě podle záměru
na využití lesního porostu, resp. představy o plnění jeho funkcí. Na úrovni potenciálu jsou si
všechny funkce rovny , mají ovšem rozdílný stupeň ohodnocení. Vždy je třeba mít na mysli
půdu v širším slova smyslu, jako krajinu (land) a v užším slova smyslu jako půdní solum
(soil) tedy ekotop.
Smyslem referenčního katalogu kritérií je vytvořit nástroj pro vyhodnocení variant ZZP
(zalesnění zemědělské půdy) při rozhodování orgánu státní správy.

Přehled kritérií a jejich klasifikace
A. Hledisko potenciálu krajiny a využití půd
Hledisko je dáno pojetím v širším slova smyslu krajinně - ekologickým a v užším slova
smyslu vlastními přírodními podmínkami stanoviště. Hledisko definuje očekávanou změnu
funkce zemědělské půdy a krajinných složek s ohledem na stupeň ekologické stability
krajiny, resp. krajinně-ekologickou hodnotu krajiny. Je zde přímá vazba na ZCHÚ a ostatní
chráněná území, ÚSES, objekty NATURA 2000, krajinné prvky VKP atd. I když lesy
představuji v našich podmínkách nejvyšší formu rostlinného společenstva musí splňovat
podmínku polyfunkčnosti. To znamená, že co do druhové skladby, prostorové struktury a
zdravotního stavu budou zárukou vysokého stupně ekologické stability.
A-1 Krajinně-ekologická zonace prostorového vymezení pozemků k zalesnění:
- mimořádná krajinně–ekologická hodnota krajiny s minimálním ovlivněním antropogenní
činností, bez trvalého osídlení nebo se sídly s funkcí kulturně památkovou, lázeňskou,
rekreační apod. (např. ZCHÚ vyhlášená i připravovaná včetně bezprostředního zázemí v
krajině, chráněný přírodní výtvor, potenciální objekty soustavy Natura 2000, nerealizované
prvky ÚSES),
- zvýšená krajinně-ekologická hodnota krajiny zahrnuje části území, které splňují a vyžadují
podmínky vysoké úrovně životního prostředí: - části území pro něž je uplatňována ochrana
akumulace vod a vodních zdrojů včetně území s ochranou přírodních a léčivých zdrojů vod. základní krajinně-ekologická hodnota krajiny představuje kompromisní využívání krajiny mezi
intenzifikací průmyslové, agrární a lesní výroby a jejím funkčním potenciálem.
Ukazatel kritéria:
A-1.1. mimořádná krajinně–ekologická hodnota krajiny
A-1.2. zvýšená krajinně-ekologická hodnota krajiny,
A-1.3. základní krajinně-ekologická hodnota krajiny
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A-2 Prostorová diferenciace segmentů ploch k ZZP ve vztahu k zvýšení biodiverzity
krajiny:
Zvýšení podílu lesních porostů v krajině bezesporu přispěje ke zvýšení její biodiverzity a
ekologické stability. Výkonným nástrojem se tak stávají prvky ÚSES podle hierarchistického
uspořádání. Přednostně je třeba realizovat ÚSES.
Ukazatel kritéria:
hodnota
A-2-1. zalesnění pozemků ostatních
0
A-2.2. realizace lokálních biocenter a biokoridorů
1
A-2.3. realizace pro základ regionálních a vyšších ÚSES
2
.
A-3 Produkčně-ekologický potenciál půdy.
Kritérium vyjadřuje vhodnost využívání
posuzovaného pozemku (lokality) z hlediska produkčního potenciálu půdy. Za kritérium je
brána soustava systému Bonitačních půdně-ekologických jednotek (BPEJ). Výběr vychází z
kritérií půdních a stanovištních charakteristik podle kódu BPEJ (Mašát a kol. VÚMOP 2002).
Návrh na doporučené převody do lesních půd (Novák P. a kol. VÚMOP 2002)
Ukazatel kritéria:
A-3.1. užší (I.varianta) s výběrem BPEJ, které je více vhodné
(až nutné a nezbytné) převádět,
A-3.2. rozšířené (II.varianta) s výběrem BPEJ u kterých je vhodné
provést změnu kultury. Varianta (rozšířená) v sobě automaticky
obsahuje všechny BPEJ vybrané do užší varianty I.
A-3.3. ostatní BPEJ, které nejsou součástí variant I. a II., které
z hlediska produkčně-ekologických kritérií nelze doporučit pro
změnu kultury.

hodnota
2
1
0

A-4 Půdoochranný potenciál podle klasifikace území k vodní erozi. Koncepce vychází se
skutečnosti, že v klimaxových lesních společenstvech je minimální vodní eroze půdy. Pro
zalesněný pozemek obecně tedy platí značný půdoochranný potenciál půdy. Kritérium
definuje rizika vodní eroze půdy při zemědělském využívání, které při zalesnění lokality lze
minimalizovat. Výběr vychází z kritérií půdních a stanovištních charakteristik podle kódu
HPJ.
Ukazatel kritéria:
A-4.1. spíše výrazné ohrožení
A-4.2. spíše slabé ohrožení
A-4.3. ostatní HPJ

hodnota
2
1
0

A-5 Retenční potenciál půd vychází rovněž z kritérií půdních a stanovištních charakteristik
podle kódu HPJ. Kritériem jsou hydrologické skupiny půd A,B,C,D. Charakteristiky
hydrologických vlastností a zařazení do hydrologických skupin.
Ukazatel kritéria:
A-5.1. hydrologické skupiny půd A,
A-5.2. hydrologické skupiny půd B,
A-5.3. hydrologické skupiny půd C a D

hodnota
2
1
0

B. Hlediska provozně-technická
Tato hlediska jsou vázána na legislativu nebo rozhodnutí státní správy včetně vazeb na
technologii hospodaření popřípadě další deklarované požadavky :
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B-1 Ochrana vodních zdrojů.
Kritérium definuje očekávanou změnu funkce zemědělské půdy po zalesnění a její dopad na
vodní zdroje. Diferenciace je podle stupně ochrany vodního zdroje (zákon č. 254/01 Sb.).
Ukazatel kritéria:
B-1.1. Ochranné pásmo I. stupně
B-1.2. Ochranné II.stupně, citlivé oblasti, zranitelné oblasti a CHOPAV
B-1.3. Ostatní plochy ve volné krajině

hodnota
2
1
0

B-2 Ochrana nelesních ZCHÚ a ostatních chráněných území před zalesněním. Riziko
ohrožení chráněných území zalesněním cenných nelesních lokalit (např. louky, mokřady,
lada či společenstva xerotermních skalních stepí s chráněnou florou a faunou).
Ukazatel kritéria:
B-2.1. ochrana cenných lokalit lučních stanovišť a xerotermních lad
B-2.2. ochrana cenných mokřadů,
B-2.2. ochrana ostatních ploch

hodnota
2
1
0

B-3 ZZP podle vlastnictví a správy
Plošná omezení definují požadavky legislativy, státní správy, vlastníka apod. Usnesení vlády
ČR č.730/01 o podmínkách a postupu užití finančních prostředků PF ČR. Zalesněny budou
pozemky ve vlastnictví státu a správě PF, které jsou:
- součástí ZPF, ale nejsou vhodné pro agrosystém (podrobněji materiál VÚMOP),
- ve vlastnictví státu a správě PF ČR,
- 1x marně nabídnuty oprávněným osobám podle §11 odst.2 zákona č.229/91 Sb., v platném
znění, a 1x neúspěšně nabídnuty k prodeji podle §7 zákona č.95/99 Sb., v platném znění,
nebo nejméně 3 roky nepronajaty.
Ukazatel kritéria:
B-3.1. pozemky ve vlastnictví státu a správě PF ČR,
B-3.2. pozemky ve vlastnictví státu,
B-3.3. ostatní pozemky.

hodnota
2
1
0

B-4. Požadavky v návaznosti na technologii hospodaření:
U plošných parametrů segmentů se vychází jednak z hlediska zda jde o návaznost na
stávající lesní komplex nebo porost, či se jedná o segment sólový, tedy o založení nového
prvku. Z technologického hlediska je rozšíření stávajících lesních porostů výhodnější s
rychlejším zajištěním nové kultury včetně výběru klimaxových dřevin. Kritéria plošná
diferenciace se opírají více o finální dopad zvětšení plochy stávajících lesních porostů.
Podobně je tomu u ZZP ve volné krajině, ale s odlišnými plošnými parametry. Zde je důležitá
plošná diferenciace nejen ve vztahu k technologii zalesnění, ale především k následnému
vytvoření lesního prostředí a schopnosti udržení biodiverzity segmentu lesních porostů.
Nezbytné je technologické rozčlenění zalesněné kultury a její zpřístupnění.
Ukazatel kritéria:
Návaznost na stávající komplex lesních porostů (bez rozdílu zalesněné plochy)
B-5.1. lokalita je přístupná, přímá návaznost na dopravní infrastrukturu,
B-5.2. lokalita je podmíněně přístupná, návaznost na zpřístupnění chybí
B-5.3. lokalita nemá zpřístupnění, zpravidla sezónní přes cizí pozemky
Založení nového segmentu lesních porostů ve volné krajině :
B-5-4 plocha zalesnění do 3 ha
B-5.5. plocha zalesnění 3 - 15 ha
B-5.6. plocha zalesnění nad 15 ha
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2
1
0
0
1
2
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C. Hledisko funkčního záměru
Významné pro následné pěstování lesních porostů na zemědělské půdě. Pro zalesnění
bývalých zemědělských půd je základním předpokladem zmapování jejich stanoviště, tj.
přiřazení k lesním typům (výhradním zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem – OSS
pověřená Mze ČR typologií lesů). Druhým krokem je zpracování zalesňovacího projektu
(jeho součástí musí být směrnice hospodaření obsahující základní hospodářská doporučení
pro stávající jednotky rámcového plánování, dále viz. elaborát OPRL pro PLO) pro danou
lokalitu. Na základě diferenciace přírodních podmínek lesních typů se provede jejich
zařazení do agregovaných hospodářsko-úpravnických jednotek rámcového plánování –
hospodářských souborů (HS). V souvislosti s platnou legislativou je nezbytná návaznost na
kategorizaci lesů (vyhl. č. 83/96 Sb.). Prioritou funkčního záměru z hlediska ochrany přírody
je funkce biodiverzity.
Ukazatel kritéria:
C-1.1. Lesní porosty s vysokou biodiverzitou. Přímá vazba na zalesnění
dřevinami odpovídající potenciální přírodní vegetaci nebo
přípravnými pionýrskými dřevinami pro vytvoření vhodných podmínek.
Cílem je vytvoření polyfukčního lesního porostu s předpokladem pro
funkčně integrovaný způsob hospodaření. Druhová skladba dřevin
odpovídající potenciální přírodní vegetaci nebo se jí blížící
(majoritní zastoupení dřevin přirozené druhové skladby).
Porosty plnící zvýšenou funkci půdoochrannou – OLP, Břehové a
doprovodné porosty, porosty v ochranných pásmech vodních
C-1.2. Barierové-izolační porosty podél stavebních objektů. Lesní porosty
u rekreačních objektů plnící funkci pro zvýšení rekreační atraktivity
a estetiky.
C-1.3. Produkční porosty na úrovni hospodářského lesa včetně plantáží
rychle rostoucích dřevin a lignikultur.

hodnota

2
1
0

4.2.3. Schéma referenčního bodovacího systému pro výběr pozemků k ZZP
Koncepce bodovacího systému vychází z charakteristik referenčních kritérií. Hodnotová
stupnice kritérií má následující algoritmus:
Bodovací systém – vhodné (doporučené)
- podmíněně vhodné (doporučené)
- nevhodné (nedoporučené)

…2 body
…1 bod
…0 bodů

Postup pro vyhodnocení dané lokality má následující algoritmus:
1. krok: přiřazení bodových hodnot dle referenčních kritérií,
2. krok: vyhodnocení bodových hodnot podle skupin A, B a C (Sa bodů: N kritérií),
3. krok: celkové vyhodnocení na základě hodnocení skupin
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Souhrnný přehled kritérií
hodnota
A. Hledisko potenciálu krajiny a využití půd
A-1 Krajinně-ekologická zonace
A-1.1. mimořádná krajinně–ekologická hodnota krajiny
A-1.2. zvýšená krajinně-ekologická hodnota krajiny,
A-1.3. základní krajinně-ekologická hodnota krajiny
A-2 Prostorová diferenciace segmentů ploch k ZZP
A-2-1. zalesnění pozemků ostatních
A-2.2. realizace lokálních biocenter a biokoridorů
A-2.3. realizace pro základ regionálních a vyšších ÚSES
A-3 Produkčně-ekologický potenciál půdy
A-3.1. užší (I.varianta)
A-3.2. rozšířené (II.varianta)
A-3.3. ostatní BPEJ
A-4 Půdoochranný potenciál
A-4.1. spíše výrazné ohrožení
A-4.2. spíše slabé ohrožení
A-4.3. ostatní BPEJ
A-5 Retenční potenciál půd
A-5.1. hydrologické skupiny půd A,
A-5.2. hydrologické skupiny půd B,
A-5.3. hydrologické skupiny půd C a D
B. Hlediska provozně-technická
B-1 Ochrana vodních zdrojů
B-1.1. Ochranné pásmo I. stupně
B-1.2. Ochranné II.stupně, citlivé oblasti, zranitelné oblasti a CHOPAV
B-1.3. Ostatní plochy ve volné krajině
B-2 Ochrana nelesních území před zalesněním.
B-2.1. ochrana cenných lokalit lučních stanovišť a xerothermních lad.
B-2.2. ochrana cenných mokřadů,
B-2.2. ochrana ostatních ploch
B-3. ZZP podle vlastnictví a správy
B-3.1. pozemky ve vlastnictví státu a správě PF ČR,
B-3.2. pozemky ve vlastnictví státu,
B-3.3. ostatní pozemky.
B-4. Požadavky v návaznosti na technologii hospodaření:
Návaznost na stávající komplex lesních porostů (bez rozdílu zalesněné plochy)
B-5.1.lokalita je přístupná, přímá návaznost na dopravní infrastrukturu,
B-5.2. lokalita je podmíněně přístupná
B-5.3. lokalita nemá zpřístupnění
Založení nového segmentu lesních porostů ve volné krajině :
B-5-4 plocha zalesnění do 3 ha
B-5.5. plocha zalesnění 3 - 15 ha
B-5.6. plocha zalesnění nad 15 ha
C. Hledisko funkčního záměru
C-1.1. Lesní porosty s vysokou biodiverzitou
C-1.2. Barierové-izolační porosty
C-1.3. Produkční porosty

0
1
2
0
1
2
2
1
0
2
1
0
2
1
0

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
0
1
2
2
1
0
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5.3 Návrh ploch podle BPEJ
5.3.1 Metodika
V rámci řešení projektu byl prakticky proveden první krok: vymezení vhodných ploch
k převodům do lesní půdy nebo k pěstování energetických plodin na základě BPEJ.
Nástrojem byly GIS analýzy na podkladu databáze BPEJ a vytvoření účelových map.
Mapy ploch vhodných k zalesnění a zatravnění byly vytvořeny zobrazením příslušných BPEJ
do podkladu zemědělské půdy – vrstvy LPIS. Popis a zdůvodnění výběru BPEJ je provedeno
v kap. 5.2.2.
Odlišnou metodikou byly zpracovány potenciální plochy zemědělské půdy vhodné
k pěstování energetických plodin. V zásadě se pěstování těchto plodin řídí dotační politikou,
není tedy prioritní identifikace ploch podle přírodních podmínek. Pěstování těchto plodin je
však možno doporučit na lokalitách, které jsou vedeny jako půda ležící ladem a současně
mají vysokou produkční schopnost. K tomuto účelu byla provedena GIS analýza, která do
vrstvy pozemků potenciálně ležících ladem (dle metodiky v kap 4.2.2) zobrazila pozemky
s vysokou produkční schopností (4 a 5 třída produkční schopnosti).
Současně byly zpracovány statistiky pro územní jednotky ORP.

5.3.2 Hodnocení ploch k zalesnění
Z ploch, které jsou podle metodiky BPEJ navrženy k zalesnění je již většina zalesněna nebo
zatravněna. V Užší variantě je to za Liberecký kraj 88% a v širší variantě 93%. Bylo by však
žádoucí vyhodnotit podmínky na zbývajících cca 10% ploch podle druhé části metodiky (kap.
5.2.3 – Metodický pokyn pro zalesnění), zda je možné a účelné na stávající orné půdě
zatravnění nebo zalesnění provést, resp. proč nebylo provedeno. V užší variantě se jedná
celkem za kraj o cca 250 ha, s největším relativním zastoupením v ORP Semily a Turnov,
Frýdlant a Železný Brod.
Přehledně jsou statistiky ploch za ORP uvedeny v tabulce 5.1 a graficky na obrázcích 5.1 a
5.2. Mapově jsou výsledky zobrazeny na mapách 5A: Zemědělská půda vhodná k zalesnění
a 5B: Zemědělská půda vhodná k zalesnění vs. současné zatravnění.
Tabulka 5.1 Plochy k zalesnění podle ORP a plochy, které jsou již zalesněny nebo
zatravněny
varianta zalesnění (užší)

ORP

Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad N.
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod
celkem

návrhy na
ploše ZPF /
ha
83,66
97,80
93,11
560,59
260,98
87,85
530,27
95,32
116,72
126,09
2 052,38

varianta zalesnění (širší)

z toho v
současnosti což pokrývá %
zatravněno či
ploch k
zalesněno (dle
zalesnění
LPIS) / ha
81,16
84,27
84,84
524,53
241,31
86,61
412,57
84,73
92,77
107,64
1 805,83

97
86
91
94
92
99
78
89
79
85
88
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návrhy na
ploše ZPF /
ha
373,26
368,84
247,98
1 956,60
1 228,24
238,06
1 550,99
467,80
413,48
273,08
7 118,33

z toho v
současnosti
což pokrývá
zatravněno či
% ploch k
zalesněno
zalesnění
(dle LPIS) /
ha
328,66
88
345,29
94
238,91
96
1 868,84
96
1 172,55
95
231,90
97
1 366,18
88
453,34
97
355,21
86
244,22
89
6 605,10
93
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Obrázek 5.1 Procentický podíl zatravněných a nezatravněných ploch z celkového návrhu
ploch k zalesnění v jednotlivých ORP Libereckého kraje – užší varianta.

Obrázek 5.2 Procentický podíl zatravněných a nezatravněných ploch z celkového návrhu
ploch k zalesnění v jednotlivých ORP Libereckého kraje – širší varianta.
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5.3.3 Hodnocení ploch k zatravnění
Návrh ploch vhodných pro zatravnění byl zpracován taktéž podle metodiky vhodných BPEJ.
Většina ploch je již zatravněna, relativně největší plochy k zatravnění zbývají v ORP
s nízkým procentickým poměrem (3 sloupec tabulky). Celkem by podle této metodiky v užší
variantě mělo (mohlo) být ještě zatravněno cca 1900 ha orné půdy, z toho více než polovina
(1005 ha) v ORP Semily. V dalších ORP jsou plochy navržené k zatravnění poměrně malého
rozsahu, významnější jsou ještě v ORP Jilemnice (353 ha) a Česká Lípa (133 ha). Údaje
jsou získány odečtem současně zatravněné plochy od plochy navržené k zatravnění
v tabulce 5.2 (užší varianta).
Celá statistika ploch určených k zatravnění pro obě varianty je v tabulce 5.2 a na obrázcích
5.3 a 5.4.
Mapově jsou výsledky zobrazeny na mapách 5C: Zemědělská půda vhodná k zatravnění a
5D: Zemědělská půda vhodná k zatravnění vs. současné zatravnění.
Tabulka 5.2. Plochy k zatravnění podle ORP a z toho plochy, které jsou již zatravněny.
varianta zatravnění (užší)

ORP

Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad N.
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod
celkem

návrhy na
ploše ZPF /
ha
859,01
801,78
734,31
3 863,55
1 760,40
555,45
3 349,46
1 184,23
419,25
657,46
14 184,89

varianta zatravnění (širší)

z toho v
současnosti což pokrývá %
zatravněno či
ploch k
zalesněno (dle
zatravnění
LPIS) / ha
725,66
756,29
726,98
3 511,03
1 662,71
520,98
2 344,34
1 082,50
360,17
585,86
12 276,53

84
94
99
91
94
94
70
91
86
89
87
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návrhy na
ploše ZPF /
ha
2 702,99
2 215,36
1 217,94
5 433,93
5 118,89
1 188,18
6 164,02
1 454,39
1 381,90
1 260,07
28 137,69

z toho v
současnosti
což pokrývá
zatravněno či
% ploch k
zalesněno
zatravnění
(dle LPIS) /
ha
2 166,25
80
2 005,30
91
1 030,07
85
4 520,84
83
4 266,64
83
1 112,20
94
3 975,76
64
1 303,20
90
929,20
67
1 051,72
83
22 361,17
79
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Obrázek 5.3 Procentický podíl zatravněných a nezatravněných ploch z celkového návrhu
ploch k zatravnění v jednotlivých ORP Libereckého kraje – užší varianta.

Obrázek 5.4 Procentický podíl zatravněných a nezatravněných ploch z celkového návrhu
ploch k zatravnění v jednotlivých ORP Libereckého kraje – širší varianta.
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5.3.4 Hodnocení ploch k pěstování energetických plodin
Tato subkapitola navazuje na kapitolu 4 – využití ladem ležící půdy. Plochy, které byly
identifikovány v rámci metodiky pro identifikaci potenciálně ladem ležící půdy byly dále
podrobeny GIS analýze tak aby byly vybrány plochy s vysokou produkční schopností, tedy
plochy, na kterých by se mohly pěstovat energetické plodiny. Prakticky je ale těžko
odhadnutelné, kolik procent z těchto ploch by mohlo být skutečně k danému účelu využito
(viz možné způsoby současného využití potenciálně ladem ležící půdy v kapitole 4.3.).
Tyto plochy jsou v hektarech a v procentech z celkové plochy potenciálně ležící ladem
vyjádřeny v tabulce 5.3.
Tabulka 5.3. Zastoupení ploch s nejvyššími třídami produkční schopnosti půdy z celkové
plochy potenciálně ladem ležící půdy podle ORP.
Půda potenciálně ležící ladem
ORP

Železný Brod
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Nový Bor
Semily
Turnov
Jilemnice
Frýdlant
Liberec
Česká Lípa
suma

celkem (redukovaný
Corine 2)

Třída produkční
schopnosti 4

Třída produkční
schopnosti 5

zastoupení třídy
4 a 5 z celku

ha

ha

ha

%

778,442
1324,54
1408,96
1307,11
1795,08
3384,92
2149,54
2561,3
5597,33
6315,77
26623

55
29
51
156
128
486
93
540
1100
913
3552

34
41
0
80
156
730
179
147
436
683
2487 -

11,5
5,3
3,7
18,0
15,8
35,9
12,7
26,8
27,4
25,3

Jak je uvedeno v kapitole 4.3, v plochách, které jsou identifikované jako potenciálně ležící
ladem mohou být zahrnuty také plochy specifického využití. Z těchto specifických využití je
možno identifikovat území s určitým stupněm ochrany přírody. Proto byly v dalším kroku GIS
analýzou identifikovány překryvy půd potenciálně ležících ladem v nejvyšších třídách
produkční schopnosti s vrstvou chráněných území (Natura 2000, přírodní rezervace). Tato
interpretace je v mapové příloze 5E pro celý Liberecký kraj a v detailu pro dva příklady
s větším zastoupením ploch v mapové příloze 5F.
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5.4 Nezbytné
zalesnění

legislativní

a

administrativní

předpoklady

pro

a) Je nezbytné doložit, že zalesnění pozemků je slučitelné s požadavky životního
prostředí:
b) Doklad o vlastnictví zalesňovaného zemědělského pozemku podle katastrálního
území, čísla, vyznačení kódu BPEJ a kódu druhu pozemku a výměry parcel, které
budou zalesňovány (výpis z katastru nemovitostí). Jsou-li zemědělské pozemky ve
spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která je k tomu
zmocněna dalšími spoluvlastníky písemnou ověřenou plnou mocí.
c) Doklad o odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu (souhlas příslušného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu k tomuto odnětí).
d) Rozhodnutí o využití území (Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
e) Závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesňování, pokud je
předmětem zalesnění zemědělský pozemek o ploše vyšší než 0,5 ha (§ 4 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Vydání závazného stanoviska
rozhodnutím ve správním řízení je v působnosti obcí s rozšířenou pravomocí.
f) Souhlas příslušného orgánu státní správy lesního hospodářství k zalesnění
zemědělského pozemku, popřípadě rozhodnutí tohoto orgánu o prohlášení
zemědělského pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa.
g) Vyjádření okresního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zemědělský pozemek
určený k zalesnění je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o
pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek.
Vyjádření pozemkového úřadu obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí o
schválení návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část bilance pozemků,
dokumentující změnu druhu pozemku. (Doklad podle tohoto bodu nahrazuje doklady
podle písm. b až e).
h) Projekt zalesnění (rozsah a forma a subjekt, který může projekt zalesnění vyhotovit,
bude součástí prováděcího předpisu).
Aktuální relevantní legislativa je zpracována samostatně v příloze (příloha 5.2).
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6 Řešení erozní ohroženosti.
6.1 Úvod
Ztráty materiálu humusového horizontu vlivem vodní nebo větrné eroze jsou považovány za
nevýznamnější degradační činitel půd v našich podmínkách. Eroze půdy v současné době
ohrožuje více než polovinu výměry orné půdy (cca 1 500 000 ha) prostřednictvím
nepříznivých změn celého komplexu půdních vlastností.
Aktuální vodní erozí je postiženo 40 % orných půd. Jsou orány i mělké půdy, které mohou
být již zcela smyté nebo u kterých lze naměřit posun o jeden stupeň hloubky půdy (z 60 cm
na 30 cm i méně).
Větrnou erozí je potenciálně ohroženo 10,4 % orných půd (Novák et.al., 1998) především
na jižní Moravě a v Polabí.
VÚMOP Praha odhadl, že z 11592 katastrů ČR je 25,46 % extrémně ohrožených erozí,
a 32,23 % silně ohrožených erozí.
Na území ČR je 43,4% orných půd na svazích ve sklonech 3-7 st., 8% na svazích 7-12 st.
a 0,7% dokonce na svazích nad 12 st.
Nepříznivé důsledky degradace půdního profilu vlivem eroze se projevují negativně zejména
ve vztahu ke komplexu půdních vlastností. Dalšími, neméně významnými negativními
dopady eroze je zanášení koryt vodních toků a vodních nádrží sedimenty a hospodářské
škody na majetku při zanesení erodovaného materiálu do obydlených zón.
Řešení erozní ohroženosti je tedy jedním z nejvýznamnějších úkolů v oblasti ochrany půdy
v ČR.
Jako řešení této části projektu byly provedeny tyto GIS analýzy na podkladových vrstvách
LPIS:
· aktualizovaný výpočet průměrného překročení limitů erozního smyvu na ploše
Libereckého kraje (překročení pro průměrný osevní postup, plodinu, způsob
obdělávání a srážkový faktor),
· Identifikace pozemků vhodných k delimitaci kultur – procentické zastoupení podle KÚ,
· Identifikace pozemků ohrožených erozním smyvem – procentické zastoupení podle
KÚ. (tato část již provedena při řešení kapitoly 2 tohoto projektu).
· Stanovení erozní ohroženosti zatravněných pozemků při potenciálním zornění

6.2 Metodika
Při řešení projektu byly použity základní digitální grafické a databázové podklady uvedené
dále a následně byly zpracovány dle metodiky pro výpočet potenciální hodnoty ročního
smyvu povrchovým odtokem modifikované pro výpočty na rozsáhlých územích s využitím
výpočetní techniky.
Použité datové vrstvy
BPEJ
Základní vrstva. V kódu BPEJ jsou definovány klimatický region, hlavní půdní jednotka,
sklonitost, orientace, hloubka půdy, skeletovitost. Na základě těchto údajů se dají odvodit
další významné parametry pro výpočet erozního smyvu (viz dále). Vrstvu BPEJ poskytuje
VÚMOP Praha, pro tento projekt ji zajistil zadavatel, tedy Liberecký kraj.
Formát ArcView shapefile, v polygonech s kódy BPEJ, přesnost 1:5000-1:10 000.
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LPIS (RPB)
Data evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů, geografická databáze
vytvořená na podkladě ortofotomap evidující půdní bloky a díly zemědělské půdy.
Polygonová vrstva s atributy - kultura, výměra, ID a další parametry. Vstupuje do výpočtů
jako informace o pokryvu a osevním postupu (odvození C-faktoru). Zapůjčení aktuální vrstvy
zajistil zadavatel.
Formát ArcView shapefile, polygony, přesnost cca 1:2500-1:5000.
Digitální model terénu (DMT)
Vrstva nezbytná pro výpočty eroze, sklonitosti, průměrné nadmořské výšky, stanovení
vhodných protierozních opatření, definování drah soustředěného odtoku, stanovení LS
faktoru, akumulačních zón a pro vizualizaci reliéfu. Tato vrstva byla odvozena s pomocí
extenze Spatial Analyst s vyhlazením. Grid 25 m.
K-faktor
K-faktor byl pro rozsáhlé území odvozem přímo z hlavní půdní jednotky (2. a 3. kód BPEJ)
dle převodní tabulky.
Hloubka půdy
Hloubka půdy – odvozena z kódu BPEJ. Na základě prostorového rozložení hloubky půdy
odvozujeme z vrstvy erozního smyvu vrstvu SEOP (stupeň erozního ohrožení pozemku).
Rovnice Wischmeier-Smith (USLE)
Při posouzení míry ohroženosti pozemků je třeba vycházet nejen ze stavu obhospodařování
půdy na jednotlivých pozemcích, ale i z posouzení širšího územního celku (v závislosti na
reliéfu terénu), do kterého vyšetřované pozemky patří - celého povodí, příp. dílčího povodí.
Vychází
se
z univerzální rovnice Wischmeier - Smith (USLE - Universal Soil Loss Equation), jejíž faktory
se stanoví pomocí těchto podkladů:
- faktoru erozní účinnosti deště
- z klimatického regionu a kultury na pozemku, pro stanovení faktoru C
- z digitálního modelu terénu
- z digitální mapy BPEJ 1:5 000 pro určení K-faktoru,
Univerzální rovnice Wischmeier - Smith má tvar:
G = R . K . L . S . C . P [t.ha-1.rok-1];
kde je:
G
průměrná roční ztráta půdy [t .ha-1.rok-1],
R
faktor erozní účinnosti deště [-],
K
faktor náchylnosti půdy k erozi [-],
L
faktor délky svahu [-],
S
faktor sklonu svahu [-],
C
faktor ochranného vlivu vegetace [-],
P
faktor vlivu protierozních opatření [-].
Podrobné grafické zobrazení plošné lokalizace potenciálního erozního smyvu je součástí
grafické přílohy. Statistické vyjádření kvantifikace erozního smyvu před návrhy opatření je
v tabelární části.
Konkrétní vstupní data pro výpočet erozního smyvu metodou gridu, dále jeho identifikace a
plošná lokalizace na zemědělské půdě v Libereckém kraji byla pořízena v prostředí ArcGIS,
s využitím příslušných hydrologických nástrojů a modelu USLE 2D. Použitá metoda
umožňuje identifikaci ohrožených ploch vodní erozí zejména jako podklad pro návrh
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organizačních opatření v ploše povodí a její výstupy byly rovněž využity pro odhad
kvantifikace erozního smyvu s vědomím, že k přesným hodnotám se dostaneme pouze
detailním šetřením daného pozemku na podkladu podrobných pedologických a
morfologických rozborů, se znalostí osevních postupů, výpočty pro jednotlivé fáze
pěstebního cyklu a s přesným stanovením srážkového faktoru.
Výpočty byly prováděny nad v současnosti nejpřesnějšími podklady zpracovanými jednotně
pro rozsáhlé území, avšak automatizovaně, což s sebou nese i jistou míru aproximace. U
vypočtených hodnot roční ztráty půdy je třeba mít na paměti:
a) bariéry odtoku nemusejí být z dostupných dat správně interpretovány (vliv na délku svahu)
b) při výpočtu jsou použity hodnoty odpovídající průměrnému osevnímu postupu na daném
pozemku v určité klimatické oblasti (C-faktor). Tento faktor může kolísat od použitých
agrotechnických protierozních opatření k nevhodnému hospodaření na daném pozemku.
c) faktor erozní účinnosti srážek je na území variabilní, ale protože není v současnosti jeho
rozložení přesně definováno, byla použita konstanta R=20. Vzhledem k častějším výskytům
extrémních jevů (přívalové deště, sucha) se přepokládá její navýšení, což by mělo za
následek adekvátní navýšení hodnot vypočtených smyvů
d) faktor realizovaných protierozních opatření je stanoven na P=1, neboť není možné na
rozsáhlém území projektu identifikovat realizovaná opatření.
Stupeň protierozních opatření byl posuzován v závislosti na hloubce půdy a vyplývajícím
limitu přípustné ztráty půdy podle tabulky 6.1. Stupeň erozního ohrožení pozemků (SEOP)
definuje pro danou plochu násobek překročení limitních hodnot odnosu (do 1,0 – v limitu).
Tabulka 6.1. Hloubka půdy a limity přípustné ztráty půdy
Přípustná ztráta půdy erozí
Kód hloubky
Hloubka půdy
půdy
(t.ha-1.rok-1)
Mělká (do 30 cm)
2
1,0
Středně hluboká (30–60 cm)
1
4,0
Hluboká (nad 60 cm)
0
10,0

6.3 Hodnocení erozního ohrožení pozemků
Zásadní výstupy erozního ohrožení pozemků jsou prezentovány také v kapitole 2. Pro
všechny KÚ jsou vypočteny procenta ploch ZPF s překročením erozního smyvu 4 t/ha/rok a
10 t/ha/rok (mapové přílohy 2A, 2B).
Dále, pro hodnocení erozního ohrožení pozemků byly podle uvedeného metodického
postupu vypočítány hodnoty průměrného ročního erozního smyvu na pozemcích ZPF
v Libereckém kraji. Mapová příloha 6A identifikuje pozemky s různým rizikem erozního
smyvu (při průměrném osevním postupu) a tedy pozemky s potřebou realizace PEO.
Sumarizované hodnoty výpočtů pro ORP Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulkách 6.1 –
průměrný a sumární smyv a 6.2 – Stupeň erozního ohrožení.
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Tabulka 6.2. Procentické zastoupení plochy orné půdy s návrhy různých typů protierozních
opatření pro jednotlivé ORP.
% výměry orné
půdy v ORP

ORP

Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad N.
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod
celkem

návrhy organizačních PEO na orné půdě (rozsah erozních výpočtů - užší
výměry)
vyloučení
aplikace
širokořádkových
bez nutnosti
zatravnění /
půdoochranných
kultur +
opatření
pícniny
technologií
půdoochranné
agrotechnologie
60
23
13
4
65
24
10
2
24
33
32
11
51
30
16
2
53
28
15
4
52
33
14
1
42
33
21
5
28
25
31
17
24
13
58
5
31
33
29
6
55
26
15
4

Hodnocena varianta obilnin po obilninách do zorané půdy v 1. pěstebním období (podmítka, hrubá
brázda), jako rizikové období z hlediska erozního ohrožení (nechráněná půda).
Vztaženo pouze na ornou půdu.
Limity průměrných smyvů na hektar:
nad 40,0 t/ha/rok zatravnění / pícniny
20,1 - 40,0 t/ha/rok vyloučení širokořádkových plodin + půdoochranné technologie
10,1 - 20,0 t/ha/rok aplikace půdoochranných technologií
do 10,0 t/ha/rok bez opatření

Typy navržených opatření i jejich rozsah byl komparován s alternativním výpočtem
založeným na zpětném odvození C-faktoru z maximálních přípustných průměrných ročních
smyvů pro dané plochy (viz též Maximální přípustné hodnoty faktoru C na GIS SOWAC
VÚMOP). Výpočty vycházejí ze stejné rovnice, limity byly nastaveny tak, aby odpovídaly
logice ochrany půdy při určité hodnotě smyvu i maximálním hodnotám C-faktorů.
Tabulka 6.3. Plochy pozemků ZPF (LPIS) v jednotlivých ORP Libereckého kraje s
překročenými limity smyvů (SEOP>1, R=20)
ORP

plocha ZPF
ha

SEOP > 1
ha

SEOP > 1
% ZPF

Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod

27399,8
12072,8
1945,9
10130,2
17752,9
5338,1
10870,2
1518,6
10787,5
1915,4

1486
246
280
1023
840
89
1873
85
780
199

5
2
14
10
5
2
17
6
7
10

celkem

99731,4

6901

7
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Největší plochy erozně ohrožených pozemků jsou na území ORP Jablonec nad Nisou a
Semily (ORP Semily až 17% plochy ZPF). Relativně vysoké zastoupení je též v ORP
Jilemnice a Železný Brod. Jsou to současně ORP s vysokým zastoupením kvalitních půd.
Na závěr bylo provedeno zhodnocení potenciálního ohrožení v současnosti zatravněných
pozemků pro případ jejich zornění. Tímto krokem byly stanoveny pozemky, které by neměly
být převáděny na ornou půdu v žádném případě, při zachování půdoochranných postupů,
případně u kterých riziko výrazných erozních ztrát nehrozí. Bráno bylo hledisko průměrného
erozního smyvu na blok. Kritéria zatravnění jsou však širší než je hledisko erozní, resp.
svažitosti, pozemek může být vhodný pro delimitaci kultury z důvodu půdního typu, hloubky
půdy, podmáčení, z pohledu dotační politiky apod.
Tabulka 6.4 Procentické zastoupení v současnosti zatravněných ploch s rizikem erozního
smyvu při jejich zornění – vyjádření pro jednotlivé ORP a celkem pro kraj.
% pozemků s TTP
ORP

riziko erozního smyvu při zornění
nízké
střední
vysoké

Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod

70,8
82,6
39,0
37,8
61,2
71,7
33,4
29,0
56,7
38,0

27,4
14,2
55,2
45,9
31,3
25,3
55,5
48,9
32,5
49,4

1,8
3,2
5,8
16,3
7,4
3,0
11,1
22,1
10,8
12,6

průměr

59,6

33,1

7,3

Hodnocena varianta průměrných hodnot smyvu v případě zornění.
Vztaženo pouze na - v současnosti - zatravněné pozemky.
Limity průměrných smyvů na hektar pozemku:
do 6,0 t / ha / rok nízké riziko
6,1 - 12,0 t / ha / rok střední riziko
nad 12,0 t / ha / rok vysoké riziko

6.4 Možnosti protierozních opatření
Na základě zjištěných údajů o erozní ohroženosti pozemků jsou (měla by být) navrhována
protierozní opatření. Výčet a způsob provádění protierozních opatření není cílem této
kapitoly. Je pouze uveden základní přehled s tím, že realizace jednotlivých opatření je
dalším stupněm, k jehož provedení je možné využít některý z dotačních titulů nebo je
provádět v rámci pozemkových úprav. Další možností je přijetí nově navrhované legislativy –
novely zákona č.334/94 Sb. a příslušného prováděcího předpisu o erozi.
Tento prováděcí předpis předpokládá pro farmáře zavedení povinnosti vypracovat a
realizovat program protierozní ochrany půdy. Základní body programu jsou uvedeny
v tabulce 6.5.
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Tabulka 6.5. Základní body programu protierozní ochrany půdy.
Činnost

Program protierozní ochrany
půdy

Metodický pokyn

Znalost příčin a projevů půdní
eroze

Nepovinná část PPOP,
možnost záznamu účasti na
vzdělávacích akcích

Text popisující příčiny a projevy
půdní eroze na zemědělské
půdě s fotodokumentací

Analýza výskytu, projevů a
příčin půdní eroze na
obhospodařovaných
pozemcích

Tabulková a mapová část
PPOP se zaznamenáním
projevů eroze, jejich forem a
možných příčin

Návrh účinných způsobů
protierozní ochrany

Tabulková a mapová část
PPOP se zaznamenáním
navržených protierozních
postupů
Tabulková část PPOP s údaji o
realizaci navržených
protierozních postupů

Vzor tabulky s návodem na
vyplnění
Ukázka zákresu projevů eroze
a jejich forem do map
Katalog postupů zabraňující
ohrožení a poškození půdy
erozí s rozdělením na povinné
a nadstavbové

Realizace protierozní ochrany
půdy

Hodnocení účinnosti
realizovaných protierozních
postupů

Tabulková část PPOP s údaji o
způsobu a výsledku hodnocení
účinnosti realizovaného
protierozního opatření

Vzor tabulky s návodem na
vyplnění
Možnosti financování realizace
protierozních postupů
Vzor tabulky s návodem na
vyplnění
Způsoby hodnocení účinnosti
realizovaných protierozních
postupů

K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru.
Vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v
obecné protierozní zásady:
§

včasný termín výsevu plodin

§

výsev víceletých pícnin do krycí plodiny

§

posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů, tzn. na září

§

zařazování bezorebně setých meziplodin

§

rozmístění plodin podle svažitosti pozemku,

§

změna tvaru a velikosti pozemků,

§

delimitace kultur

Přehled všech opatření je uveden v tabulce 6.6.
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Tabulka 6.6: Přehled protierozních postupů a opatření
Poř. č.

Protierozní opatření/postupy

1

Zatravnění (zalesnění) celého pozemku

2

Zatravnění části pozemku (travnaté pásy, zatravnění podél vodních útvarů)

3

Vyloučení erozně nebezpečných plodin (širokořádkových plodin na svažité
půdě)

4

Travnaté meze

5

Zasakovací meze

6

Protierozní meze

7

Protierozní průlehy

8

Protierozní příkopy

9

Protierozní hrázky

10

Stabilizace drah soustředěného odtoku

11

Ochranné nádrže

12

Terasování

13

Polní cesty s protierozní funkcí

14

Protierozní agrotechnické technologie (výsev do strniště, pásové pěstování
plodin…)

15

Vrstevnicová agrotechnika (orba, setí po vrstevnici)

16

Výsadba zeleně (větrolamy…)
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7 Sanace a další využívání půd se zvýšeným
obsahem rizikových prvků.
7.1 Úvod
Kontaminace půd je jedním ze tří hlavních negativních faktorů, které byly specifikovány
v rámci práce tzv „Advisory forum“, skupiny odborníků pro přípravu legislativy v ochraně
půdy v zemích EU.
Příčinami kontaminace půd mohou být přirozeně se vyskytující zvýšené obsahy rizikových
látek v půdě (zejména v případě anorganické kontaminace), ve většině případů je však
kontaminace způsobena činností člověka. Nejčastěji se jedná o průmyslovou činnost,
nevhodné zemědělské postupy a špatné odpadové hospodářství.
Zpráva technických pracovních skupin pro Soil Thematic Strategy formuluje základní
problémové okruhy ve vztahu ke kontaminaci půd:
· Řešení problematiky kontaminace musí zahrnovat celý navazující systém půda –
voda – sediment – biota – ovzduší a současně všechny typy minulého a současného
využití krajiny
· Důsledkem kontaminace půd může být zvýšení úrovní zdravotních nebo
ekosystémových rizik nebo jejich překračování.
· Kontaminace půd negativně ovlivňuje půdní biotu a rostliny. Proto by měly být dále
vyvíjeny metody hodnocení ekosystémových rizik a implementovány specifické
indikátory pro ochranu biodiversity.
· Problematika kontaminace by měla být obsažena při územním plánování, zejména
v městských aglomeracích.
· Je nutno dále vyvíjet a zpřesňovat kritéria a metodické postupy pro aplikaci látek do
půdy tak, aby bylo co nejvíce zamezeno možné kontaminaci.
· Nezbytné je podporovat uvědomění, komunikaci a spolupráci veřejnosti a odborných
institucí při řešení otázek kontaminace půd.
· Data vztahující se ke kontaminaci půd by měla být maximálně dostupná ve veřejném
i privátním sektoru.
· Na různé úrovni je nutno řešit difúzní a lokální kontaminaci půd.
Z hlediska zdrojů a pro potřeby přípravy nápravných, nemediačních opatření je nutno rozlišit
dva typy kontaminace:
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, popř. v deponiích jiných odpadů. 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.
Difúzní kontaminace
Je způsobena atmosférickou depozicí látek průmyslem a dopravou emitovaných látek
podléhajících dálkovému přenosu a plošnými zemědělskými a průmyslovými praktikami
(aplikace odpadních kalů, hnojiv a pesticidů). Depozice polutantů přináší do půd především
rizikové prvky a persistentní organické polutanty.
V podstatě každý evropský stát má ve své legislativě předpis pro hodnocení kontaminace
půd, přístup k řešení této problematiky je však velmi rozdílný. Uplatňují různé systémy
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limitních hodnot, jednoduché i složitější metody rizikové analýzy a také přechodové stupně
mezi limitními hodnotami a metodami rizikové analýzy.
Specifikace látek, které jsou z hlediska kontaminace půd nejzávažnější je provedena
v legislativních předpisech. Komplexnější výčet podává např. metodický pokyn odboru pro
ekologické škody Ministerstva životního prostředí České republiky – kritéria znečištění zemin
a podzemní vody. MŽP ČR, 1. 7. 1996. (nabytí účinnosti od 31. 7. 1996).
Nejvíce sledované jsou
A Rizikové prvky:
As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Tl, V, Zn
B. Organické polutanty nebo jejich indikátory:
Benzo(a) pyren, suma PAU, suma PCB, DDT a metabolity, HCH (α, β, γ), HCB, PCDD/F,
Benzen, Ethylbenzen, Toluen, Xylen, uhlovodíky C10-C40

7.2 Přehled stávajících platných normativních předpisů v ČR
upravujících obsahy rizikových látek v půdách
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů v § 3odst. 3. uvádí: „Jsou-li pro to závažné důvody, mohou orgány ochrany
zemědělského půdního fondu uložit odstranění zjištěných závad podle odstavce 1,
popřípadě rozhodnout, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví
nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do
potravního řetězce.
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb. k zákonu č 334/1992 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Stanoví legislativní kritéria pro rozhodování o úrovni kontaminace pro zemědělské půdy.
Vyhláška v § 2 vymezuje limity obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě, které jsou
uvedeny v příloze 1 a 2. vyhlášky.
Vyhláška č. 275/ 1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví v návaznosti na výše
uvedené předpisy a k zajištění ochrany zemědělské půdy a zejména potravinové
bezpečnosti:
- v § 2, odst. 4, písm. d), součástí agrochemického zkoušení půd je též zjišťování
aktuálního stavu kontaminace zemědělských půd, včetně vedení seznamu
kontaminovaných pozemků,
- v § 2, odst. 4, písm. e) zjišťování a hodnocení průběžných výsledků monitoringu
zemědělských půd se zaměřením na ochranu potravního řetězce před vstupy
nežádoucích látek.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Stanoví v příloze č. 9 požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu
terénu – limitní hodnoty koncentrací škodlivin. Nahrazuje přílohu č. 10 k vyhlášce č.
294/2005Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. o podmínkách použití upravených
kalů na zemědělské půdě ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
Stanoví kritéria pro aplikaci upravených kalů ČOV na zemědělskou půdu: Příloha 2 vyhlášky:
Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě.
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Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Stanoví v příloze č.
3 limitní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě na kterou má být
sediment použit. Tato vyhláška naplňuje zmocnění dané zákonem č. 156/1998 Sb. o
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (§ 9, odst. 10).
Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP OEŠ /čst. 3/1996– kritéria
znečištění zemin a podzemní vody
Stanoví kritéria použitelná zejména pro hodnocení městských a průmyslových, antropogenně
narušených půd v případech provádění ekologických auditů. Jsou stanovena s ohledem na
ekologická a zdravotní rizika.

7.3 Identifikace kontaminovaných území na ZPF
7.3.1 Popis datových podkladů
K identifikaci byla využita databáze registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ, která se vede
v rámci agrochemického zkoušení půd, v souladu se zákonem č. 156/98 Sb. o hnojivech, ve
znění pozdějších předpisů.
Základem databáze registru jsou analýzy vybraných vzorků půd z cyklu AZP v letech 1990 –
1993 (cca 32 000 vzorků). V dalších letech probíhalo postupné doplňování databáze registru.
Podle časových a tematických etap má databáze tyto části:
· Základní databáze – výběr ze vzorků z cyklu AZP v letech 1990 – 1993 – databáze
A1.
· Odběr a analýzy vzorků půd v oblastech původním vzorkováním nepokrytých –
databáze A2.
· Odběr a analýzy vzorků půd v oblastech se zjištěnými nadlimitními obsahy rizikových
prvků – databáze A3. Na těchto lokalitách jsou analyzovány všechny vzorky
odebrané v rámci AZP na pozemku, kde byl zjištěn nadlimitní obsah alespoň jednoho
ze sledovaných rizikových prvků a též vzorky ze sousedních pozemků, odebrané u
hranic pozemku se zjištěným kontaminovaným vzorkem.
· Doplňování výsledků do databáze z jiných šetření než průzkum AZP, u nichž byly
použity stejné metodické postupy odběru a analýz vzorků – databáze A9
· Odběry vzorků půd na lokalitách s aplikacemi odpadních kalů ČOV na zemědělskou
půdu – databáze A4.
V současné době databáze obsahuje více než 40 000 analyzovaných vzorků půdy.
Způsob odběru vzorků
Jeden vzorek v základním průzkumu AZP na orné půdě a trvalých travních porostech
reprezentuje plochu 7 – 10 ha, v závislosti na půdních podmínkách a výrobní oblasti. U
chmelnic a sadů je plocha pro odběr jednoho směsného vzorku 3 ha, u vinic 2 ha. Vzorky pro
základní databázi registru byly vybrány tak, aby v hlavních výrobních oblastech připadl
alespoň jeden vzorek na 1 km2. Na ploše pro odběr jednoho směsného vzorku se provede
minimálně 30 vpichů sondovací tyčí. Vpichy jsou rovnoměrně rozmístěny po pozemku se
stejnou plodinou.
Hloubka odběru vzorků
a/ orná půda - 30 cm
b/ trvalé travní porosty - 15 cm s odstraněním svrchní drnové vrstvy
c/ chmelnice - 40 cm s odstraněním svrchní 10 cm vrstvy
d/ vinice – odběr ze dvou vrstev 0-30 a 30 –60 cm
e/ intenzívní sady – 30 cm.
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Příprava vzorků k analýzám
Z na vzduchu vysušeného půdního vzorku se odstraní větší částice skeletu, rostlinné a
živočišné zbytky. Po rozdrcení na prosévačce se oddělí částice větší než 2 mm.
Sledované parametry a metody analýz
druh půdy – stanoví se podle výsledků KPP (kartogram zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření)
na kategorie lehká, střední, těžká.
pH – výměnné pH stanovené ve výluhu KCl s měřením iontově selektivní elektrodou
rizikové prvky (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) – stanoveno metodou AAS
nebo ICP ve výluhu 2M HNO3
rtuť – analýza celkového obsahu analyzátorem TMA.
Podle dispozic MZe mohou být stanoveny další anorganické i organické kontaminanty.

7.3.2 Způsoby hodnocení datových podkladů
Pro celé území ČR má databáze registru výsledky obsahů rizikových prvků v zemědělské
půdě z více než 40.000 lokalit, které jsou souřadnicově identifikovány v systému S-JTSK.
S podkladem této databáze byly pro Liberecký kraj zpracovány mapové a statistické výstupy
orientačně hodnotící úroveň a lokalizaci kontaminace zemědělské půdy v Libereckém kraji
rizikovými prvky.
Mapově byly zpracovány v GIS:
A. průměrné obsahy rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu katastrálních území
– pro vybrané prvky (Cd, Pb, Ni, Zn, Cu).
B. Lokality registru kontaminovaných ploch s překročením nejvýše přípustných hodnot
obsahu v půdě alespoň pro jeden rizikový prvek, s rozlišením o který prvek se u
těchto lokalit jedná (Při použitém měřítku mapy bylo nutno v několika případech
blízkého umístění lokalit provést mírný posun, aby se symboly v mapě nepřekrývaly).
Statisticky byly vyhodnoceny
A. Statistiky: Průměry, mediány a maximální hodnoty obsahů rizikových prvků pro
jednotlivé ORP, Liberecký kraj a porovnání s hodnotami pro ČR.

7.3.3 Výsledky statistických a kartografických analýz
Výsledky základních statistických analýz jsou uvedeny v tabulkách 7.1 -7.3 pro jednotlivé
ORP Libereckého kraje a ve srovnání s hodnotami pro celý kraj a celou ČR. Referenční
legislativní hodnoty jsou pro srovnání v tabulce 7.4.
Mapově jsou všechny výsledky šetření na základě registru kontaminovaných ploch uvedeny
v mapových přílohách 7A – 7E jako průměrné hodnoty obsahů kadmia, olova, niklu, zinku a
mědi v půdě na plochu katastru a v mapové příloze 7F, jako lokality odběru vzorků, na
kterých byla překročena limitní (maximálně přípustná) hodnota alespoň pro jeden prvek (s
identifikací daného prvku).
Průměrné hodnoty a mediány pro ORP nepřekračují maximálně přípustné hodnoty podle
vyhlášky. Je však patrné, že pro arsen, kadmium, rtuť a olovo jsou průměrné hodnoty i
mediány obsahů pro liberecký kraj vyšší než pro celou ČR. Jedná se přitom o nejvíce
sledované prvky, jejichž obsah v půdě je ovlivňován antropogenními vstupy. Rozdíly
v hodnotách pro Liberecký kraj sice nejsou vysoké, ale indikují zvýšenou zátěž půd,
v porovnání s ostatním územím ČR, pravděpodobně především vlivem atmosférické
depozice.
Podobné závěry byly zjištěny studií Tocoen (Holoubek a kol,. 2007), ve které byly
vzorkovány oblasti s potenciální zátěží rizikovými látkami (včetně horských ekosystémů).
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Příklady výstupů této studie jsou pro kadmium a rtuť na obrázcích 7.1 a 7.2. Současně je
zřejmé jak byla koncipována odběrová síť lokalit v Libereckém kraji.
Obrázek 7.1. Obsahy kadmia v půdě – odběry v cílených územích, šetření Tocoen 2007.

Obrázek 7.2. Obsahy rtuti v půdě – odběry v cílených územích, šetření Tocoen, 2007.
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Z obou šetření lze vyvodit obecnější závěry:
Je pravděpodobný vliv elektráren v Polsku (Turow) jako zdroje emisí pro Liberecký kraj.
Koncentrace As, který je indikátorem spalování hnědého uhlí, jsou vyšší ve směru
převládajícího větru od elektrárny (potvrzeno především vzorkováním horských půd). Vyšší
koncentrace As se nacházejí dále v okolí Tanvaldu (místní topeniště + sklářský průmysl) a
v centru Liberce.
Zcela evidentní je vliv sklářského průmyslu na kvalitu půd na Tanvaldsku, který se projevuje
vysokými obsahy kadmia a zvýšenými obsahy rtuti. U kadmia se jedná o významnou
kontaminaci, zejména v okolí Desné. Zvýšené hodnoty kadmia lze sledovat v Tanvaldské
kotlině. Kontaminace půd sklářským průmyslem je významná především z hygienických
důvodů, protože kontaminovaná půda se ve formě sekundární prašnosti stále dostává do
ovzduší.
Lokální vliv průmyslové výroby je patrný v okolí České Lípy.
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Tabulka 7.1. Aritmetické průměry obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách pro jednotlivé ORP Libereckého kraje a srovnání
s průměrnými hodnotami pro celý kraj a celou ČR.
Arsen

Berylium

Chrom

Kadmium

Kobalt

Měď
-1

Česká republika
Liberecký kraj
Železný Brod
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Nový Bor
Semily
Turnov
Jilemnice
Frýdlant
Liberec
Česká Lípa

2,390
2,787
2,033
3,840
2,808
2,473
2,121
3,027
2,399

0,513
0,338
0,218
0,542
0,425
0,503
1,000
0,319
0,170
0,386
0,293

7,523
4,354
4,270
5,677
4,344
4,069
5,397
3,855
5,801
3,727
4,431
3,851

0,245
0,274
0,328
0,508
0,583
0,289
0,275
0,181
0,317
0,351
0,273
0,163

5,793
3,797
4,561
3,716
3,611
4,553
10,800
3,338
5,510
2,770
3,717
3,823

mg.kg (výluh
9,006
7,040
6,690
15,911
8,487
10,140
8,082
5,278
7,731
5,758
6,981
5,299

Rtuť
2M HNO3)
0,109
0,139
0,162
0,262
0,234
0,164
0,195
0,084
0,123
0,123
0,150
0,100

Molybden

Nikl

Olovo

Vanad

Zinek

0,083
0,105
0,115
0,050
0,130
0,117
0,097
0,115
0,077

6,406
4,301
3,199
3,537
2,888
2,960
8,104
4,877
8,475
1,681
3,662
4,855

19,221
21,749
24,506
40,692
32,829
28,468
19,781
17,425
23,832
20,187
22,993
16,050

11,566
9,029
6,723
10,486
8,888
11,023
12,020
6,905
11,458
7,695
9,098
8,773

20,391
16,141
14,440
26,221
20,008
18,266
21,495
14,393
27,010
11,406
15,786
12,038

Tabulka 7.2. Mediány obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách pro jednotlivé ORP Libereckého kraje a srovnání s hodnotami mediánů
pro celý kraj a celou ČR.
Arsen
Česká republika
Liberecký kraj
Železný Brod
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Nový Bor
Semily
Turnov
Jilemnice
Frýdlant
Liberec
Česká Lípa

1,40
2,64
2,11
3,16
2,77
2,10
2,10
2,89
2,06

Berylium
0,44
0,29
0,20
0,47
0,42
0,37
1,00
0,32
0,15
0,35
0,26

Chrom
4,80
3,70
3,70
4,80
4,10
3,73
3,70
3,40
5,20
3,10
3,90
3,40

Kadmium
0,19
0,23
0,32
0,41
0,51
0,24
0,27
0,17
0,29
0,24
0,24
0,16

Kobalt
5,10
3,20
4,30
3,40
3,31
3,30
9,00
3,46
4,30
2,30
3,30
3,10

Měď
mg.kg-1 (výluh
7,20
5,40
7,20
9,40
7,10
5,55
7,00
4,80
7,00
4,68
5,80
4,10

70

Rtuť
2M HNO3)
0,08
0,11
0,18
0,23
0,19
0,14
0,12
0,08
0,11
0,11
0,12
0,08

Molybden

Nikl

Olovo

Vanad

Zinek

0,05
0,11
0,13
0,05
0,15
0,11
0,10
0,13
0,05

4,70
2,80
2,50
2,90
2,60
2,50
4,00
3,00
5,60
1,60
2,70
3,49

15,20
18,60
23,60
37,60
30,70
25,30
19,10
15,45
20,60
18,40
20,33
14,30

9,98
7,60
5,40
9,10
8,40
8,35
12,00
6,15
11,00
6,50
8,50
6,90

16,80
12,50
13,60
22,10
17,80
13,00
19,00
12,00
24,50
8,10
12,70
10,40
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Tabulka 7.3. Maximální hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách pro jednotlivé ORP Libereckého kraje a srovnání s
hodnotami maximálních obsahů pro celý kraj a celou ČR.
Arsen

Berylium

Chrom

Kadmium

Kobalt

Měď

Rtuť

Molybden

Nikl

Olovo

Vanad

Zinek

7,479
0,240
0,150
0,050
0,230
0,240
0,120
0,200
0,160

662,000
75,440
9,600
14,000
9,370
31,650
53,000
48,000
36,000
7,600
35,400
75,440

3664,000
123,800
44,800
114,300
63,610
123,800
44,400
66,300
70,600
63,100
108,000
100,000

88,500
40,100
15,710
26,200
17,900
30,700
29,000
23,000
22,000
22,600
34,660
40,100

3079,000
122,900
22,300
77,230
44,220
52,460
56,000
102,000
74,000
94,600
122,900
62,500

-1

Česká republika
Liberecký kraj
Železný Brod
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Nový Bor
Semily
Turnov
Jilemnice
Frýdlant
Liberec
Česká Lípa

325,700
7,860
2,670
5,790
4,290
4,500
2,670
6,590
7,860

46,300
4,850
0,750
4,850
0,950
1,690
1,000
0,700
0,810
1,980
0,980

1577,400
25,600
13,100
12,900
7,530
17,350
22,900
21,400
15,000
17,000
17,800
25,600

29,600
17,000
0,520
2,270
2,350
0,890
0,760
0,550
0,750
17,000
2,070
0,850

110,500
25,430
10,200
12,100
8,490
25,430
24,000
5,100
14,500
8,600
17,800
17,200

mg.kg (výluh 2M HNO3)
751,200
69,086
127,800
1,280
14,140
0,260
127,800
1,230
32,500
0,590
64,300
0,398
26,000
1,280
21,000
0,260
30,000
0,430
26,100
0,470
76,200
1,040
41,730
0,980

Tabulka 7.4. Srovnávací referenční hodnoty pro vyhodnocení úrovně kontaminace půd: Maximální přípustné obsahy rizikových prvků v půdě
podle vyhlášky č. 13/94 Sb. (mg.kg-1).
Výluh 2 M HNO3

Prvek

Lehké půdy
As
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
V
Zn

4,5
2,0
0,4
10,0
40,0
30,0
5,0
15,0
50,0
20,0
50,0

Ostatní půdy
4,5
2,0
1,0
25,0
40,0
50,0
5,0
25,0
70,0
50,0
100,0

Výluh lučavkou
Lehké půdy
30
7,0
0,4
25,0
100,0
60,0
0,6
5,0
60,0
100,0
150,0
130,0

Ostatní půdy
30
7,0
1,0
50,0
200,0
100,0
0,8
5,0
80,0
140,0
220,0
200,0
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7.4 Zemědělský management na kontaminovaných pozemcích
7.4.1 Úvod
Pomineme-li nepříznivé ekologické dopady a zaměříme se pouze na možné ekonomické
škody v zemědělské výrobě, pak se může kontaminace půdy negativně projevovat v těchto
směrech:
- snížení výnosovosti zemědělských plodin (množství produkce),
- produkce zdravotně závadných výrobků (krmiv, potravin),
- zvýšení nákladů na provoz v důsledku změn osevních postupů, melioračních
opatřeních, následné technologii výroby krmiv a potravin apod.
Význam ekonomického dopadu těchto faktorů je dán rozsahem a úrovní kontaminace
zemědělských pozemků a rozsahem provedených opatření. Hodnocení ekonomické újmy je
problematické. Přímo je lze provést pouze v případě, kdy kontaminace působí fytotoxicky na
pěstované rostliny a snižuje se tak výnos. Pokud je důsledkem kontaminace půdy pouze
kontaminace plodin, bez snížení výnosu, pak je ekonomická újma daného zemědělského
podniku dána tím, jaká opatření jsou podniknuta na odstranění rizik vyplývajících
z kontaminace plodin. Teoreticky je možné, pokud to legislativní předpisy a jejich výkon ve
státní správě připustí, aby zemědělský podnik v těchto podmínkách hospodařil bez újmy,
avšak na úkor ohrožování zdraví hospodářských zvířat a člověka. Na druhé straně je možné,
že při přísném uplatnění některých předpisů (limitů) budou vynaloženy velké prostředky bez
adekvátních dopadů na kvalitu potravin nebo krmiv. To dokumentuje složitost problému a
nutnost citlivého přístupu k jednotlivým případům.

7.4.2 Rozsah kontaminace půd
Posouzení úrovně kontaminace je účelově zúženo na srovnání reálných výsledků
s legislativními hodnotami.
Databáze výsledků základního plošného průzkumu obsahů rizikových prvků v zemědělských
půdách ČR eviduje cca 40 000 analyzovaných vzorků. Z tohoto průzkumu bylo zjištěno, že v
5 % vzorků je alespoň jeden prvek nadlimitní (dle vyhl. č. 13/94 Sb.). Protože v základním
průzkumu pokrývají odebírané vzorky plochu ZPF přibližně rovnoměrně, je možno toto číslo
orientačně interpretovat i ve vztahu k ploše. Z velké části se však jedná o plochy s geogenně
zvýšeným obsahem, kde je potenciální rizikovost relativně nízká.
V nově navrhované legislativě v oblasti ochrany půdy, kde se předpokládá třístupňový
systém limitních hodnot, bude pro hodnocení kontaminace nejvhodnější druhý stupeň. při
jeho aplikaci na výsledky databáze se uvedená hodnota rozsahu kontaminace změní, ne
však řádově. Dále je nutno upozornit, že nejsou zahrnuty pozemky s kontaminací
organickými látkami (důvody: rizikovost přestupu do potravního řetězce je nízká, neexistuje
plošný průzkum).

7.4.3 Možnosti hospodaření na kontaminovaných pozemcích
Pro daný účel se většinou neuvažuje s ekonomicky náročnými opatřeními jako např.
uplatnění metod dekontaminace, náročná meliorační a remediační opatření. reálná jsou tato
opatření:
- Úprava osevních postupů – zvýšení podílu technických plodin (len, ozimá řepka na
výrobu bionafty a olejů, konopí jako energetická plodina, výroba osiv, průmyslové
brambory, obiloviny na výrobu lihu)
- Jednoduchá meliorační opatření (především vápnění, aplikace materiálů pro zvýšení
sorpčních vlastností půd, zvýšení obsahu organické hmoty)
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-

Změna způsobu využití (vyloučení ploch z potravinářské produkce - zalesnění nebo
zatravnění) – při extrémních úrovních kontaminace
Následná technologická opatření (mísení produkce z kontaminovaných a
nekontaminovaných pozemků) možno provádět velmi omezeně)
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8 Zhodnocení reálnosti provedení zemědělské
rekultivace na plochách zasažených těžební
činností.
8.1 Rekultivace – úvod
Rekultivací se rozumí uvedení určité postižené oblasti do takového stavu, aby v ní mohl
fungovat soběstačný zdravý ekosystém. Základem je vytvoření nového povrchu, obnova
přírodního prostředí, odstranění následků nevhodných lidských činností a provedení
takových kroků, které by zabránily novému narušení vzniklého systému.
Jedná se o celý soubor různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme a zhodnocujeme
půdy zdevastované lidskou nebo přírodní činností. Jsou to především půdy zasažené
dolováním uhlí, těžbou rud, skládky odpadů a odkališť, vytěžená rašeliniště, ale také půdy
zpustošené přírodními katastrofami (sesuvy půdy, zemětřesení, záplavy), neplodné písčiny či
štěrkoviště. Předpokladem pro úspěšnou rekultivaci je sladění snah odborníků, uživatelů
krajiny a v neposlední řadě také politiků a efektivně tak využít finanční a materiální
prostředky k rekonstrukci neživé i živé složky narušené krajiny.
Účelově i pracovně náleží rekultivace půdy do oboru meliorací, jelikož se jimi má dosáhnout
trvalého nebo alespoň déletrvajícího zúrodnění. Již na počátku rekultivace je zapotřebí
vědět, k jakým účelům budou jednotlivé části rekultivovaných pozemků následně využívány.
To má vliv na volbu rekultivačních materiálů a celý postup prací. Například v místech, kde
víme, že budou komerčně využívána nebo zastavěna, lze s uvážením navážet méně úrodné
materiály. Naopak v krajině, kde se budou vyskytovat pole či sady, je nutné dodržet kvalitu
půdy.
Při zpracování rekultivací je též důležité vytvořit heterogenní prostředí, které poskytne
vhodné podmínky pro dosažení biodiverzity. Řada studií poukazuje na to, že v rozlehlé
homogenní krajině dochází k úbytku druhů, tudíž mnoho druhů potřebuje více než jeden
krajinný prvek pro svůj rozvoj. Obecně řečeno je druhová diverzita větší v heterogenní
krajině. Větší krajinná různorodost také poskytuje lepší podmínky pro rychlou reintrodukci
cílových druhů.

8.2 Způsoby a postupy rekultivací
Podle charakteru půd, které do zúrodňovacích prací vstupují lze podle Pokorného (2001)
rekultivace rozdělit na rekultivace půd těžkých, půd lehkých, půd chemicky poškozených,
půd poškozených lidskou činností, dále na rekultivace skládek odpadů, odkališť a složišť a
rekultivace pozemků dotčených povrchovou těžbou nerostných surovin.

8.2.1 Rekultivace těžkých půd
Mezi těžké obecně zařazujeme půdy s obsahem jílnatých částic (menší než 0,01 mm) nad
45 %. Patří sem půdy jílovitohlinité (45 – 60 % jílnatých částic), půdy jílovité (60 – 75 %
jílnatých částic) a jíly (nad 75 % jílnatých částic) (Pokorný et al. 2001). Převaha
nejjemnějších a nedostatek hrubších částic zapříčiňuje nižší úrodnost půdy. Důležitá je
ovšem také kvalita jílovitého materiálu a zastoupení ostatních velikostních frakcí.
Tyto půdy jsou těžko propustné pro vodu, trpí zamokřením stojatou vodou, nízkou
provzdušněností a tudíž nedostatkem kyslíku a biologických aktivit. Někdy mohou vést
redukční podmínky až k toxickému prostředí. Narušený vodní režim dále zhoršuje strukturu
půdy a fyzikální i chemické podmínky pro růst rostlin a současně i technologické podmínky
pro zpracování půdy. Při vysychání váže těžká půda vodu v těžko přístupné formě pro
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rostliny. Další přirozenou nevýhodou je deformace půdní stavby způsobené naboptnáním
jílovitého podílu.
Postupy při zúrodnění vždy vycházejí z deficitních vlastností dané půdy, jež limitují její
produkční schopnost. Hlavní zúrodňovací zásah musí být doplněn o další opatření, která
zvýší jeho účinek (diferencovaná agrotechnika, fytomeliorace, organické hnojení, vápnění...).
U těžkých půd je důležité vylehčení. Použít lze především popely, písky, vysokopecní
strusku, stromovou kůru a posklizňové zbytky či rašelinu. (Pokorný et al. 2001)

8.2.2 Rekultivace lehkých půd
K lehkým patří půdy s obsahem jílnatých částic pod 20 %. Podle Novákovy klasifikační
stupnice sem řadíme půdy písčité (pod 10 % jílnatých částic) a půdy hlinitopísčité (10 – 20
% jílnatých částic). Nízký obsah těchto částic se stává limitujícím faktorem úrodnosti půdy.
Jsou to půdy deficitní, hlavními kritickými vlastnostmi je velká propustnost pro vodu, nízká
vododržnost, vysýchavost, nízká přirozená zásoba živin a nízké nasycení sorpčního
komplexu. Lehké půdy podléhají větrné erozi a trpí velkými teplotními výkyvy. Velká
provzdušněnost přispívá k rychlé mineralizaci organických látek, které jsou vyplavovány do
spodních vrstev. Pouze malá část živin je tak využita rostlinami. Obsah humusu je nízký a
tyto půdy trpí větrnou erozí. (Pokorný et al. 2001)
K příznivým vlastnostem lehkých půd patří především jejich snadná zpracovatelnost.
Zrekultivovaná ornice by měla obsahovat nejméně 20 % jílnatých částic a příznivou půdní
reakci (Pokorný et al. 2001). Nejčastějším materiálem ke zhutňování jsou slíny, bentonit a
tufogenní horniny. Možno je použít průmyslové komposty, rašelinu, rybniční bahno a říční
usazeniny. Další skupinu vhodných materiálů tvoří sláma, kůra a organominerální odpady
(produkty z průmyslové výroby celulózy, papíru, kaly po odkornění, kaly od papírenských
strojů a kaly z čistíren odpadních vod).
Jelikož má většina lehkých půd nedostatek humusu, musí být agrotechnická opatření volena
tak, aby se jeho obsah udržel, případně zvyšoval. K tomu přispívá zelené hnojení, meliorační
plodiny a biologická protierozní ochrana. (Pokorný et al. 2001)

8.2.3 Rekultivace chemicky poškozených půd
Do chemicky poškozených půd patří půdy kyselé a půdy zasolené, které lze zúrodnit běžnou
zemědělskou rekultivací. V poslední době se však často setkáváme s půdami
kontaminovanými rizikovými prvky (těžké kovy), organickými polutanty, radionuklidy...
Rekultivace takto zasažených ploch se odlišují od běžných zemědělských rekultivací a
vyžadují individuální přístup.

8.2.4 Rekultivace skládek, odkališť a složišť
Rekultivace skládek, odkališť a složišť se musí podobně jako u jiných lidských činností
vyžadujících po jejich ukončení rekultivace krajiny připravovat současně s jejich výstavbou a
provozováním. Oproti rekultivaci po povrchové těžbě se jedná o daleko menší území, tudíž je
jejich náprava snazší (Žalud 1995).
Podobně jako rekultivace výsypek má tato rekultivace čtyři časově oddělené fáze –
přípravnou, provozně technologickou, biotechnickou a postrekultivační.

8.2.5 Rekultivace území postižených povrchovou těžbou
Způsob rekultivace je dán jednak způsobem těžby, ale také vlastním druhem dolovaného
materiálu. Vedle těžby hnědého uhlí, sem patří například sklářský a slévárenský písek,
bentonit, vápenec, kaolín, keramické jíly a jílovce, sádrovec, živce, štěrkopísek a stavební
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kámen. (Pokorný et al. 2001)
Rekultivace krajiny dotčené těžbou je velmi složitá, široká a obsáhlá problematika, kterou je
zapotřebí řešit komplexním přístupem. Nelze přitom použít jednotného obecného postupu,
jelikož každé zasažené území je odlišné a vyžaduje individuální plán. Ten je také vyžadován
ještě před schválením dobývacího prostoru. Při jeho zpracování se většinou jedná o půdu
lesní, zemědělskou či vodní plochu.
Povrchová lomová těžba je jedna z antropogenních činností, které nejvíce poškozuje krajinu.
Projevuje se především geomorfologickou proměnou území vznikem nového reliéfu –
přesunem těžených odklizových hmot z lomových jam na výsypky či odvaly. Dále jsou
výrazně narušeny hydrogeologické poměry, dochází k degradaci až destrukci pedosféry a
ovlivněna je také atmosféra, hlavně kvalita ovzduší v okolí. Zároveň bývá narušena i
biosféra.
Vlastní lomové jámy a útvary výsypek a odvalů jsou ekologicky extrémní a v přírodě
představují neproduktivní a nestabilní ekosystém v počátečním stádiu vývoje, který je až po
desítkách let obnoven do kulturní podoby následně provedenou sanací a rekultivací.
(Dimitrovský 2001)

8.2.6 Postup rekultivací
Veškeré rekultivační postupy lze rozdělit do čtyř po sobě jdoucích etap – přípravné, důlně
technické (provozně technologické), biotechnické a postrekultivační.
Přípravná fáze
Tato etapa běží již v období otvírkových, přípravných i těžebních prací. Orientuje se na
projekční činnosti a koncepce při vytváření vhodných podmínek pro další realizaci
následných etap a fází rekultivačního cyklu. Realizuje se především v pedologickém,
geologickém a hydrogeologickém průzkumu nadložních hornin a zemin pro jejich vhodnost a
využití k rekultivacím (Kryl et al. 2002).
Důlně technická fáze
Tato etapa zahrnuje skrývání nadložního masivu i vlastní těžbu užitkového nerostu. Měla by
být realizována tak, aby co nejméně devastovala dané území. V prvé části je zaměřena
především na selektivní odkliz ornice, zúrodnitelných zemin a melioračně hodnotné zeminy.
Dále nastupuje technologické rozlišení a ukládání zemin na vnější nebo vnitřní výsypky
(obrázek 8.1). Jejich tvorba musí vytvářet předpoklady pro následné využití, aby svým
začleněním do krajiny vytvořili estetickou a ekologicky vyváženou krajinu.
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Obrázek 8.1: Schéma důlně technické etapy rekultivací (Kryl et al. 2002)

Biotechnická fáze
Ta je obvykle chápána jako rekultivace v pravém slova smyslu. Navazuje na důlně
technickou etapu a zahrnuje celou řadu činností technické povahy (technická fáze) i prací
biotechnických (biotechnická fáze). (Pokorný et al. 2001)
Technická fáze se zabývá úpravami terénu, návozem zúrodnitelných zemin, výstavbou
komunikací na rekonstruovaných plochách, dále hydromelioračními, hydrotechnickými a
stabilitními úpravami. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro následné biologické oživení
území.
Biologická fáze nastupuje po technické a jedná se o vlastní zúrodňovací proces. Lze ji
rozdělit na rekultivace zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní.

8.2.7 Zemědělské rekultivace
Jedná se o velmi náročnou záležitost jak po stránce technické, tak i finanční. Je založena na
tom, že výsypky, případně skládky, odkaliště atd. buď obsahují vhodné půdotvorné substráty
pro zemědělskou rekultivaci (přímá rekultivace), nebo jsou jejich povrchy dostatečně překryty
jinými nadložními kulturními zeminami (nepřímá rekultivace) (Volný 1989). Na jejím konci
může vzniknout celá řada typů zemědělské plochy (obrázek 8.2)
Pro tuto rekultivace jsou obecně vhodné rovná nebo mírně ukloněná stanoviště, jež umožní
nasazení zemědělských strojů. Tato území by také měla navazovat na stávající zemědělské
plochy. Vhodné je například využít vnitřní úrovňové výsypky nebo náhorní roviny
převýšených výsypek. Výběr ploch by měl být uvážlivý a v co největší míře respektovat
ekologická a produkční hlediska. (Dimitrovský 2000).
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Obrázek 8.2: Schéma zemědělských rekultivací (Kryl et al. 2002)

Zemědělsky zrekultivované plochy nabízí také alternativní řešení – pěstování technických a
energetických plodin.

8.2.8 Lesnické rekultivace
V současné době má v České republice lesnická rekultivace největší podíl na rekultivacích
po lomové těžbě. Stejně jako u zemědělské rekultivace je vhodné navázat na stávající lesní
porosty, případně využít jejich náletových dřevin. Různé druhy etnických rekultivací
znázorňuje obrázek 8.3.
Důležité je dbát na příhodné pedologické vlastnosti osazovaných zemin, správný výběr
kvalitních a druhově vhodných rostlin a také na správnou techniku zalesnění.
Uplatňuje se tam, kde byl v minulosti les, dále na lokalitách, kde jsou nepříznivé podmínky
reliéfu a půdy pro zemědělské využití, či v místech chudých na lesní plochy (Volný 1989).
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Obrázek 8.3: Lesnický způsob rekultivace (Kryl et al. 2002)

8.2.9 Hydrické rekultivace
Každou důlní činností je ve větší či menší míře pozměněn vodní koloběh v dané lokalitě.
Často jsou přeložena celá koryta potoků a řek. Hydrické rekultivace mají za úkol vytvořit
nový vodní režim takto narušené krajiny. Lze je rozdělit na zřizování vodních toků a
zakládání vodních ploch (Dimitrovský 2001).
Stále stoupající význam mají při zahlazování stop po báňské činnosti, kdy se zaplaví
zbytkové lomové jámy. K tomu je samozřejmě zapotřebí provést řadu náročných prací
(těsnění slojí, dna, propustných horizontů, stabilizace břehů...). Pro takto nově vzniklá jezera
musí být zajištěn dostatek kvalitních přítoků a udržena dlouhodobá kvalita vody
(protieutrofizační opatření, tvarování břehů a dna k podpoření samočistící funkce jezera).
(Dimitrovský 2000).

8.2.10 Ostatní způsoby rekultivace
Mezi tyto způsoby rekultivací lze zařadit plochy, jež slouží ke zvýšení biodiverzity v krajině a
její ekologické stability. Jedná se například o mokřady, remízky, biokoridory, skaliska…
Dále do této skupiny patří rekultivace za účelem rekreačního a jiného využití, jak znázorňují
obrázky 8.4 a 8.5. (Kryl et al. 2002).
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Obrázek 8.4: Schéma rekreačního způsobu rekultivací (Kryl et al. 2002).

Obrázek 8.5: Jiné využití devastovaných území (Kryl et al. 2002)

8.2.11

Plán rekultivace

Každou rekultivační činnost musí předcházet plán, který podrobně řeší rekultivaci jako celek.
V souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 13/1994 Sb jsou uvedeny hlavní body plánu
rekultivace:
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1. Úvod
2. Základní údaje k plánu rekultivace (název, umístění, termíny, žadatel, uživatel,
projektant)
3. Popis zájmového území se zaměřením na přírodní prostředí (dokumentace EIA)
4. Technická část (plán sanace, terénní úpravy, hydromeliorační opatření, dopravní
zpřístupnění…)
5. Biologická část (biologická meliorace půdy, biologická protierozní opatření, návrh
druhové a prostorové skladby…)
6. Komplexní rekultivační opatření (v návaznosti na okolí – např. jiné způsoby
rekultivace v okolí)
7. Časový a prostorový harmonogram
8. Mapové podklady a profily terénu před a po rekultivaci
9. Rozpočet nákladů

8.3 Podklady pro rozhodování o provedení způsobu rekultivace
Striktní postupy návratu ploch zasažených těžbou do zemědělského půdního fondu jsou
v dnešní době kritizovány ze dvou důvodů:
a) potřeba nových produkčních ploch není dostatečně zdůvodněna,
b) v zemědělské a industrializované krajině je tendence vytvořit z ploch určených
k rekultivaci přirozená biocentra, tj. nechat plochy po těžbě většinou přirozenému
vývoji nebo je k tomuto vývoji přizpůsobit.
Rozhodování o způsobu využití ploch po těžbě je proto komplikované a liší se od případu
k případu podle konkrétních podmínek. Nelze též opomenout povinnost investorů provést po
ukončení těžby rekultivaci pozemků.V mnoha případech je ze strany těchto investorů snaha
přiklonit se k takovému způsobu rekultivace, který je pro ně přijatelnější technicky a
ekonomicky.
Přestože lze způsoby rekultivace jen obtížně navrhovat v předstihu před provedením otevírky
těžebního prostoru, je alespoň rámcově možné odhadnout, zda, na základě produkčních
vlastností dotčených pozemků před těžbou, bude opodstatněný zemědělský způsob
rekultivace. K tomuto účelu byla provedena analýza ploch chráněných ložiskových území
v Libereckém kraji: pro plochy CHLÚ byly mapově interpretovány půdy s vysokou produkční
schopností – 4 a 5 třída produkční schopnosti. Výsledky této analýzy jsou v mapové příloze
8A. Produkční schopnost půd v plánovaných chráněných ložiskových územích.
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Riziko zornění zatravněných pozemků.
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Mapa 7A.

Průměrný obsah rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu KÚ -kadmium.

Mapa 7B.

Průměrný obsah rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu KÚ -olovo.

Mapa 7C.

Průměrný obsah rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu KÚ -nikl.

Mapa 7D.

Průměrný obsah rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu KÚ -zinek.

Mapa 7E.

Průměrný obsah rizikových prvků v zemědělské půdě na plochu KÚ -měď.

Mapa 7F.

Lokality registru kontaminovaných ploch s překročením nejvýše přípustných hodnot
obsahu v půdě alespoň pro jeden RP.

Mapa 8A.

Produkční schopnost půd v plánovaných chráněných ložiskových územích.
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