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Název tematického celku: Odpady v zemědělství a nakládání s nimi 

 

Anotace:  
Tematický celek dává přehled a shrnuje poznatky o typech odpadů v zemědělství a o jejich 

produkci. Udává návody a postupy pro nakládání s nimi. Uvádí možné příklady 

zneškodňování odpadů. Shrnuje poznatky související se zákony o odpadech, o životním 

prostředí, ovzduší, vodě a půdě. 

Klíčová slova: 

Odpady, komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, silážní šťávy, pohonné hmoty a 

mazadla, chemické látky na ochranu rostlin, katalog odpadů, zneškodňování odpadů, 

skládkování, kompostování, recyklace, zákon o odpadech 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin a chov zvířat, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Pojem odpad. 

2) Katalog odpadů. 

3) Odpady v zemědělství. 

4) Nakládání s odpady. 

5) Využití bioodpadů. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami, praktická cvičení - určování typu odpadů a zařazování odpadů, návrhy na 

zneškodňování odpadů, metody týmové spolupráce žáků při řešení simulovaných i 

praktických problémů. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) rozdělí a charakterizuje jednotlivé druhy odpadů a má přehled o jejich vlivech na 

životní prostředí, 

2) orientuje se v katalogu odpadů, je schopen zařadit konkrétní odpad a určit jeho 

nebezpečnost, 

3) uvede možnosti různých druhů zneškodňování zemědělských odpadů, 

4) dodržuje zásady zacházení se zemědělskými hnojivy, 

5) objasní negativní dopady zemědělských odpadů na půdu a vodu. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Filip, J. a kol. Odpadové hospodářství. Nakladatelství Mendlova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2004, ISBN 80-7157-608-5 

Filip, J., Božek, F., Kotovicová, J. Komunální odpad a skládkování. Nakladatelství 

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003, ISBN 80-7157-712-x 

Filip, J., Oral, J. Odpadové hospodářství II. Nakladatelství Mendlova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, 2003, ISBN 80-7157-682-4 

Právní předpisy vztahující se k odpadům: Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, Zákon č. 

376/2001 Sb., Zákon č. 381/2001 Sb. 

www.biom.cz 
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Název tematického celku: Odpady v zemědělství a nakládání s nimi 

 (učební text)  
 

 

1. Pojem odpad  
 

     Pod pojmem odpad se rozumí movitá věc, která vznikla v procesu výroby nebo při spotřebě 

výrobku či během poskytování služby a nelze ji vlastníkem využít, proto ji odkládá. 

     Odpady lze dělit podle různých hledisek: 

- skupenství,  

- původu,  

- základního chemického složení,  

- vlivu na životní prostředí, 

- rozložitelnosti atd. 

 

     Definice dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech pojem odpad vykládá následovně:  Odpad 

je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.  Definuje i další 

pojmy s tímto související: 

a) nebezpečný odpad, 

b) komunální odpad, 

c) odpadové hospodářství, 

d) nakládání s odpady, 

e) shromažďování odpadů, 

f) skladování odpadů, 

g) skládka odpadu, 

h) sběr odpadu, 

i) výkup odpadu, 

j) úprava odpadu, 

k) využívání odpadu atd. 

 

 

2. Katalog odpadů 

 

     Vyhláška č. 381/2001 Sb., stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů včetně postupu při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

     Katalog pracuje se šestimístnými čísly, která označují skupinu odpadů, podskupinu odpadů 

a druh odpadu. Odpady jsou v něm řazeny podle oboru, odvětí, technologického postupu. 

     Nebezpečné odpady jsou označeny symbolem *. 

     Všechny odpady musí být důsledně tříděny podle druhů a kategorií již při jejich vzniku, 

musí být zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo nežádoucím únikem do okolního 

prostředí. Využití odpadů musí být upřednostňováno před jejich zneškodněním. 

     Odpady se mohou shromažďovat pouze ve shromažďovacích prostředcích tak, aby bylo 

zabráněno jejich vzájemnému smísení a úniku do okolního prostředí. 

     Všichni pracovníci na jednotlivých skladech a pracovištích musí být poučeni o způsobu 

nakládání s odpady vznikajícími při jejich činnosti. Provozovatel vede přesnou evidenci 

o odpadech. 

     Každý z původců a oprávněných osob má zákonem stanovené povinnosti. 

http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
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3. Odpady v zemědělství 
  

     Zemědělství má svou nezastupitelnou roli jako hlavní producent potravin. Zemědělskou 

produkci tvoří dvě oblasti: 

1) rostlinná výroba, 

2) živočišná výroba. 

 

     Rostlinná výroba se zaměřuje na produkci plodin, které jsou následně zpracovávány 

v potravinářském průmyslu nebo nacházejí další využití v živočišné výrobě, např. pro krmné 

účely hospodářských zvířat.  

     Mezi odpady z rostlinné výroby patří sláma, bramborová nať, řepný chrást, silážní šťávy, 

znehodnocená krmiva, listí ovocných dřevin, klest prořezávek ovocných sadů (dřevní štěpky). 

Ty všechny se označují jako statková hnojiva (viz. Produkce statkových hnojiv na školním 

statku a nakládání s nimi.) Navíc vznikají odpady z použití průmyslových hnojiv a pesticidů.  

      

     Živočišná výroba se zaměřuje na chov dobytka a drůbeže, produkci mléka, vajec a masa, 

které následně zpracovává potravinářský průmysl.  

     Z ustájení zvířat vzniká biologicky rozložitelný odpad, který se v místě vzniku však za odpad 

nepovažuje. K nejdůležitějším biologicky rozložitelným odpadům patří chlévská mrva 

(chlévský hnůj), močůvka, kejda a hnojůvka. Označují se je také jako statková hnojiva (viz. 

Produkce statkových hnojiv na školním statku a nakládání s nimi.)  

     Vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, se označují zkratkou 

ABP a dělí se do tří kategorií: 

1) odpady 1. kategorie mohou být zlikvidovány spálením nebo zpracováním ve schváleném 

zpracovatelském závodě schválenými metodami, výjimečně mohou být skládkovány, 

2) odpady 2. kategorie jsou zpracovávány jako statková hnojiva, 

3) odpady 3. kategorie mohou být zpracovány v kompostárnách a bioplynových stanicích 

v souladu s platnou legislativou ABP.  

     Ani tato oblast zemědělství se nevyhne dalším odpadům, např. nebezpečnému nebo 

komunálnímu. 

 

 

4. Nakládání s odpadem  
 

     Nakládání s odpadem je rozděleno do několika etap: 

1) shromažďování, sběr a výkup odpadu, 

2) přeprava a doprava odpadu, 

3) skladování odpadu (dočasně), 

4) třídění a úprava odpadu, 

5) využívání odpadu (recyklace a zhodnocení), 

6) odstraňování odpadu (termicky, biologicky, fyzikálně-chemicky, skládkováním). 

Každá tato fáze musí být přizpůsobena druhu odpadu. 

 

 

5. Využití bioodpadů  
 

     Některé druhy bioodpadů lze zpracovávat kompostováním nebo v bioplynových stanicích. 
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Bioplynová stanice 

 

     Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce 

(organická hmota je v nich zpracována bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech) ke 

zpracování bioodpadu. Při biochemickém procesu rozkladu a přeměny organických látek 

vzniká bioplyn (CH4 + CO2 + H2O). 

 

     Každá bioplynová stanice má originální recepturu pro plnění. Nejčastěji používané 

komponenty do bioplynové stanice jsou kukuřičná siláž o sušině cca 32 %, senáže z jetelotrávy, 

z trávy, z luskoobilních směsek, popř. z obilovin sklizených v mléčněvoskové zralosti. Většinou 

se jedná o materiál se sušinou 35 - 40 %. Dalšími komponenty jsou kejda prasat, popřípadě 

skotu, nejlépe se sušinou kolem 8 %. U některých bioplynových stanic se využívá klasický 

chlévský hnůj, který má za úkol upravovat pH fermentované hmoty. 

 

     Bioplynové stanice se dělí: 

1) podle způsobu fermentace na bioplynové stanice se suchou fermentací a bioplynové stanice 

s mokrou fermentací, 

2) podle druhu plnění na bioplynové stanice pro komunální odpad a na bioplynové stanice pro 

zemědělskou hmotu. 

 

     V prvním stádiu jsou rozkládány vysokomolekulární látky z hlavních skupin proteinů, 

polysacharidů a lipidů na nízkomolekulární látky, které jsou rozpustné ve vodě. To se děje ve 

vlhkém prostředí za pomoci mimobuněčně působících hydrolytických enzymů, které produkují 

převážně fermentační bakterie. Tento proces se uskutečňuje ve vhodném pH prostředí za teploty 

kolem 40°C. 

     Další fáze rozpadu organických hmot jsou: 

a) hydrolýza, 

b) acidogeneze, 

c) acetogeneze, 

d) metanogeneze.  

 

     Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze využít pro výrobu obnovitelné 

elektrické a tepelné energie, která vede ke snížení závislosti České republiky na fosilních 

palivech, jako je uhlí, ropa, plyn, a na jejich dovozu z nestabilních zemí. Stejně tak lze bioplyn 

využít k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky). 

 

     Využití odpadního tepla z bioplynových stanic  

     Podmínkou k proplacení 4,20 Kč za 1 kW je využití odpadního tepla z bioplynové stanice. 

Nejčastější způsoby využití jsou vytápění budov, sušení dřeva, vytápění skleníků, vytápění 

pěstíren pro pěstování hub, vytápění bazénů, výroba biouhlu a zpětné využití při výrobě 

bioplynu zvláště u suché fermentace. 

 

     Využití bioplynu napomáhá: 

1) při řešení problematiky klimatických změn (bioplynové stanice mají velmi příznivý dopad 

na životní prostředí v důsledku zamezení tvorby skleníkových plynů), 

2) přispívá k rozvoji venkova, 

3) ke zlepšení ekonomické situace zemědělce, 

4) k tvorbě nových pracovních míst. 

 



6 

 

Kompostování 

 

     Mezi nejpřirozenější a ekologicky nejvýhodnější přeměnu a zhodnocení zbytkové biomasy 

patří kompostování.  

     Stejně jako v půdě probíhá při kompostování přeměna organických látek. Ovšem s tím 

rozdílem, že při kompostování ji lze při zachování technologického postupu do velké míry 

regulovat. Proto je kompostování definováno jako řízený proces, který zabezpečuje optimální 

podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji 

a produktivněji oproti polním podmínkám. 

 

     Jako nejvhodnější se v provozních podmínkách jeví jednorázově založený kompost, jehož 

proces zrání probíhá buď tzv. horkou cestou, nebo pomalým zráním. Při použití tzv. horké cesty 

rychlokompost zraje několik týdnů. Při použití tzv. pomalého zrání, zraje kompost 3 - 4 roky. 

Zejména při rychlokompostování je nezbytně důležité správně sestavit surovinovou skladbu, 

kvůli poměru C : N, soustředit se na úpravu vlhkosti a zrnitosti a sledovat a regulovat teplotu 

a pH na patřičnou aeraci kompostovaného materiálu. 

     K vzestupu vnitřní teploty kompostové zakládky dochází v krátkém čase. Je to signál, že 

uvnitř zakládky jsou vhodné podmínky pro rozvoj mikroorganismů. Tím proces kompostování 

začíná. Je to proces velmi kontinuální, a proto nelze přesně vymezit různé úseky tlení. Tlení se 

rozděluje do tří fází: 

1) fáze rozkladu, 

2) fáze přeměny, 

3) fáze syntézy. 

 

ad 1) Fáze rozkladu 

     Délka fáze rozkladu je odhadována přibližně na tři až čtyři týdny. Teplota se podle 

výchozího materiálu pohybujeme mezi 50°- 70°C. Milióny bakterií a hub rozkládají lehce 

rozložitelné sloučeniny (např. cukr, bílkoviny a škrob). 

     Konečné produkty např. dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a polysacharidy 

tvoří tzv. malé „ stavební kameny“. 

     Uvolňují se živiny, které jsou jinak vázány v organických hmotách, a z části se mění až do 

původní minerální formy. Tento proces proto můžeme nazývat procesem mineralizace. 

 

ad 2) Fáze přeměny 

     Fáze přeměny je odhadována na čtvrtý až osmý, respektive desátý týden. 

     Teplota klesá, mineralizované živiny se jako základní kameny zabudovávají do 

„humusového komplexu“. 

     Kompost má stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu a lehké aroma (jakoby po 

lesní zemině).  

 

ad 3) Fáze syntézy (zralosti) 

     Pokud má kompost možnost zrát déle, získává stále více zemitou strukturu. 

     „Živý humus“ se stává „trvalým“, hnojařský účinek sice není tak výrazný, protože živiny 

jsou pevněji vázány, účinnost humusu je však prokazatelně vyšší. 

 

     Pozitivní působení kompostu na půdu, život v půdě i život rostlin je mnohostranné a vytváří 

komplexní efekt. Kompost významně ovlivňuje: 

1) zpracovatelnost půdy,  

2) sorpční schopnosti lehčích půd,  
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3) nakypřenost utužených a těžkých půd,  

4) redukci choroby rostlin i působení škůdců, 

5) kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH,  

6) vodní jímavost a vodní kapacitu, 

7) vodní erozi na svazích,  

8) spotřebu vody v území,  

9) vysychání půd,  

10) dodávání důležitých živin rostlinám, 

11) vzcházivost osiv i sadby,  

12) regeneraci narušených půd, 

13) živou aktivitu půd.  

 

     Kompostování je aerobní samozáhřevný biologický rozklad degradovatelného materiálu 

způsobený aerobní mikroflórou. Je nutné pro jeho rozvoj zabezpečit v kompostové zakládce 

optimální vlhkost materiálu a s ní související množství kyslíku. 

 

Mechanizace kompostování zbytkové biomasy 

     Jednou z možností, jak zlevnit proces výroby biomasy, je zpracování přímo u původce. 

Ekonomické náklady na skládkování zbytečně stoupají, hlavně pro velké přepravní náklady 

a náklady za využití skládky. 

     V případě, že má producent zbytkové biomasy k dispozici vhodný prostor z hlediska 

hygienického (z důvodu zátěže životního prostředí), je pro něho takovou kompostárnu založit 

a provozovat výhodnější, a to i v případě, že bude nucen pořídit si i techniku nutnou k jejímu 

provozování. Dá se tak následně ušetřit za případný nákup dováženého hnojiva. 

     Před nákupem techniky je nutné popřemýšlet a udělat bilanci zpracovávané zbytkové 

biomasy a vytýčit „nasávací“ oblast, ze které budou jednotlivé složky do zakládky dodávány. 

     Po zodpovězení všech otázek teprve může provozovatel řešit vlastní návrh kompostovací 

linky. Vždy je však nutné mít na paměti, že je důležité dodržet všechny technologické operace 

a vše s tím související. Jedná se o tyto pracovní operace: 

a) zabezpečení vhodných fyzikálních vlastností kompostovaných materiálů: 

- drcení a mělnění, 

- štěpkování,  

- sečení, 

b) zabezpečení důkladného promísení jednotlivých komponent zakládky: 

- promísení a překopání, 

c) zabezpečení správného založení kompostu: 

- vrstvení,  

- nakládání,  

- urovnávání,  

- převážení, 

d) zabezpečení potřebných parametrů aerace, teploty, vlhkosti: 

- překopání, 

e) finalizace kompostu - ve většině případů je kompost vyrobený z travní biomasy expedován 

v hrubé podobě zpět do přírodního koloběhu, pokud ne, lze uvažovat o jeho dalším 

zpracování: 

- drcení, popř. mísení,  

- prosévání a pytlování,  

- expedice jemného kompostu. 



8 

 

Název tematického celku: Odpady v zemědělství a nakládání s nimi  

(vzdělávací materiál) 
 

 

1. Pojem odpad 
 

     Cílem následujících úkolů je upevnění pojmů z dané oblasti. 

 

Zadané úkoly: 

1) Definujte pojmy: odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad, odpadové hospodářství, 

nakládání s odpady, shromažďování odpadů, skladování odpadů, skládka odpadu, sběr 

odpadu, výkup odpadu, úprava odpadu, využívání odpadu. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.   

    

 

2. Katalog odpadů 
 

     Cílem uvedených úkolů je získání přehledu o Katalogu odpadů. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte z Katalogu odpadů skupiny katalogu odpadů a jejich kódy. 

2) Vyjmenujte povinnosti původců a oprávněných osob. 

3) Vyhledejte vlastnosti zařazené do seznamu nebezpečných vlastností odpadu. 

4) Najdete a přiřaďte symboly, které označují nebezpečné vlastnosti odpadu. 

5) Vyhledejte definice nebezpečných vlastností odpadů a kritéria hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

6) Zařaďte odpady do skupin. 

7) Přiřaďte ke kódu odpadu název odpadu a naopak: 

a) biologicky rozložitelný odpad, 

b) komunální odpad, 

c) 20 03 04, 

d) 20 02 03. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

3. Odpady v zemědělství 
 

     Cílem těchto úkolů je vytvořit si přehled o odpadech v zemědělství, které vznikají v rostlinné 

a živočišné výrobě, uvědomit si jejich využitelnost a seznámit se s možnými způsoby jejich 

likvidace. 

 

Zadané úkoly: 

1) Proč jsou vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, označovány 

zkratkou ABP? 



9 

 

2) Vyhledejte, které materiály ABP patří do jednotlivých kategorií. Vytvořte jejich přehled. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet. 

 

 

4. Nakládání s odpady 
 

     Úkolem je získání orientace v problematice nakládání s odpady. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyjmenujte způsoby využívání odpadů (podle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.) a 

označte je kódem. 

2) Vyjmenujte způsoby odstraňování odpadů (podle přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.) a 

označte je kódem. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

5. Využití bioodpadů 
 

     Úkolem je získání orientace v problematice využití bioodpadů a bližší seznámení se 

s principy fungování bioplynových stanic a technologiemi kompostování. 

 

Zadané úkoly: 

1) Sestavte tabulku (látka, vzorec, % zastoupení) složení bioplynu. 

2) Charakterizujte fáze přispívající ke kvašení v bioplynové stanici. 

3) Popište podle obrázku (popř. vyhledejte na internetu další obrázky) schéma vysvětlující 

funkci bioplynové stanice. 

4) Vysvětlete zásadní rozdíly mezi suchou fermentací a mokrou fermentací. 

5) Vytvořte schéma bioplynové stanice využívající suchou a mokrou fermentaci. 

6) Vyhledejte mapu s rozmístěním bioplynových stanic na území ČR. Uveďte svůj názor na 

jejich počet a druh.  

7) Sestavte tabulku pro hodnoty poměru C:N u některých materiálů používaných 

při kompostování zbytkové biomasy. 

8) Zajistěte si exkurzi do bioplynové stanice ve vašem okolí. Z exkurze vypracujte protokol. 

9) Sestavte tabulku požadavků na jakost kompostu (podle ČSN 465735). 

10) Sestavte tabulku obsahující nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v kompostu a v 

surovinách pro přípravu kompostu (podle ČSN 465735).  

11) Popište schéma kompostovací linky podle obrázku. 

12) Zajistěte si exkurzi do kompostárny ve vašem okolí. Z exkurze vypracujte protokol. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet, schéma bioplynové stanice, schéma kompostovací linky. 
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Obr. Schéma bioplynové stanice. Zdroj: www.biom.cz 

 

 

 
Obr. Schéma kompostovací linky. Zdroj: www.biom.cz 

 

 

6. Kontrolní otázky 
 

1) Vysvětlete pojem bioodpad. 

2) Uveďte možnosti zneškodňování bioodpadů. 

3) Vysvětlete pojem nebezpečný odpad. 

4) Uveďte tři nebezpečné vlastnosti odpadů. 

5) Uveďte značku pro nebezpečný odpad v Katalogu odpadů. 

6) Kolikamístný kód obsahuje odpad v katalogů odpadů? 

7) Vysvětlete pojem karcinogenita. 

  

http://www.biom.cz/
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Název tematického celku: Čištění odpadních vod, zdroje znečištění povrchových     

                                             a podzemních vod 

Anotace:  
Tematický celek dává přehled o typech vod, o typech vod v přírodě, o typech odpadních 

vod. Shrnuje poznatky o ukazatelích pro znečištění povrchových vod, podzemních vod 

a odpadních vod. Uvádí způsoby a metody čištění odpadních vod. Shrnuje poznatky 

související se zákony o vodách a o vodovodech a kanalizacích. 

Klíčová slova: 

Povrchová voda, podzemní voda, typy odpadních vod, zdroje znečištění přírodních vod, 

čištění odpadních vod, technologie čištění odpadních vod - mechanicko-biologická čistírna 

odpadních vod, přírodní způsoby čištění odpadních vod 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin a chov zvířat, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Typy vod - rozdělení a charakteristika jednotlivých typů vod. 

2) Typy odpadních vod.  

3) Zdroje znečištění vod. 

4) Čištění odpadních vod - druhy a způsoby čištění. 

5) Přírodní čištění vody. 

6) Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami, praktická cvičení - určování typu vod, exkurze na čistírnu odpadních vod, 

referáty na téma možné zdroje znečištění vod, metody týmové spolupráce žáků při řešení 

simulovaných i praktických problémů. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) má základní přehled o kategorizaci vod a o požadavcích na jejich kvalitu,  

2) umí objasnit vlivy znečišťujících látek na vodu, 

3) uvede a vysvětlí hlavní fáze technologického procesu čištění odpadních vod a jejich 

princip, 

4) má přehled o látkách ohrožujících povrchové vody i vodu pitnou a zná situaci ve 

znečištění vody v ČR. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kos, Z., Říha, J. Vodní hospodářství. Vydavatelství ČVUT, 1996,  

Polášková, A. a kol. Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Nakladatelství 

Karolinum, 2011, ISBN 978-80-246-1927-9 

Stonawski, J. Základy ekologie. Nakladatelství Karolinum, 1997, ISBN 382-171-97 

Šálek, J. Přírodní způsoby čištění odpadních vod. Vysoké učení technické v Brně vydalo 

nakladatelství PC-DIR s.r.o., 1995, ISBN 80-214-0712-3  

Švehla, P., Tlustoš, P., Balík, J. Odpadní vody. Nakladatelství Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1716-1 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách 

Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích 
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Název tematického celku: Čištění odpadních vod, zdroje znečištění 

 povrchových a podzemních vod (učební text) 

 

 

1. Typy vod - rozdělení a charakteristika jednotlivých typů vod  
           

     Čistá sladká voda, zejména pitná, je v mnoha oblastech světa strategickou surovinou. Její 

význam stále roste s měnícími se klimatickými poměry a růstem lidské populace a jejích 

nároků. Světová zásoba vody je obsažena v hydrosféře. Hydrosféra obsahuje 97 % slané vody 

a pouze 3 % sladké vody (toto velmi malé procento sladké vody se dělí ještě na  

skupenství = voda v tuhém stavu (sníh a led) je obsažena ve 2 % a pouze 1 % je voda povrchová 

a podzemní (voda v tekutém stavu). Uvedené informace jsou alarmující, proto je nutno rozumně 

využívat na celém světě zdroje pitné i užitkové vody. 

 

     Typy vod: 

1) pitná voda - z nezávadných zdrojů podzemních, povrchových, smíšených 

(vody balené, minerální, stolní, léčivé), 

2) voda povrchová - stojatá a tekoucí, přírodní i umělá (viz. typologie sladkých vod), 

3) voda podzemní - přírodní,  

4) voda odpadní - splašková, průmyslová, z kanalizace. 

 

     Srážky jsou hlavním zdrojem veškeré vody na Zemi. Vyskytují se ve všech skupenstvích. 

Tuhé skupenství je zastoupeno sněhem, ledem a kroupami. Kapalné skupenství představuje 

zejména déšť. Plynné skupenství je dáno vodní párou. Srážky se dělí na vertikální a 

horizontální. Jejich množství se měří na meteorologických stanicích ve srážkoměru, přepočet 

srážek z mm na litry je následující: 1 mm srážek (v odměrném válci) = 1 litru vody na 1 m2.      

     Hlavní příjem vody do prostředí Země představuje koloběh vody. Rozlišuje se na malý oběh 

vody nad pevninou a na velký oběh vody nad oceánem. Oba koloběhy patří ke geochemickým 

oběhům na Zemi. Bez těchto koloběhů by nemohl existovat život na Zemi.  

     Voda je limitujícím abiotickým činitelem. Člověk vydrží bez vody 3 dny. Samo lidské tělo 

obsahuje 70 % vody.  

 

     Podzemní a pramenitá voda se tvoří průsakem půdních a horninových vrstev. Akumuluje 

se ve vrstvách troposféry, vytéká na povrch v podobě pramenu nebo pramenné stružky - 

přirozený vývěr. Uměle se získává pramenitá voda z vrtů.  

     V minulosti byla pramenitá voda i čerpaná podzemní voda v dostatečné kvalitě. Splňovala 

všechny ukazatele (biologické, mikrobiologické, chemické, fyzikální a radiologické) týkající 

se pitné vody pro zásobování obyvatel (vyhláška pro pitnou vodu). Dnes jsou přirozená 

prameniště a podzemní zásoby vody znečištěny. V důsledku lidské činnosti se ve vodě vedle 

přirozených příměsí vyskytují i další látky nebo se obsah jinak přirozených neúměrně zvyšuje. 

Nejčastější příčinou znečištění podzemních vod jsou průsaky z půdy, vypouštění odpadních 

vod z průmyslu nebo havárie nádrží s nebezpečnými kapalinami. Znečištění podzemních vod 

je dlouhodobé. Voda je vázána na horniny a její pohyb a výměna jsou velmi pomalé. 

 

     Povrchová voda vzniká z atmosférických srážek, akumuluje se do stojatých vod (jezero, 

mokřad, rybník, nádrž, apod.) nebo do tekoucích vod (řeka, potok, kanál, stoka). Voda má na 

pevnině mnoho funkcí - zdravotní, estetickou, krajinotvornou, rybochovnou, dopravní, 

energetickou apod.  
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     Hodnocení jakosti povrchové vody se provádí podle platných legislativních a jiných norem.   

 

    Skupinové ukazatele jakosti vody:  

1) kyslíkový režim (biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku),  

2) zvláštní chemické a fyzikální ukazatele (pH, teplota, rozpuštěné látky, vodivost, 

nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, veškerý fosfor, celkový obsah 

uhlíku - TOC),  

3) doplňující chemické ukazatele (vápník, hořčík, chloridy, sírany, tenzidy = pěnivé látky, 

nepolární extrahované ropné látky NEL, organicky vázaný chlor (AOX),  

4) těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium, arsen),  

5) biologické a mikrobiologické ukazatele (saprobní index, koliformní nebo fekální bakterie),  

6) radioaktivita (celkové objemové aktivity alfa a beta záření). 

 

     Podle úrovně těchto ukazatelů jsou povrchové vody klasifikovány do 5 tříd:  

I. třída - velmi čistá voda: voda je obvykle vhodná pro všechna užití, zejména pro vodárenské  

              účely, potravinářský a jiný průmysl, požadující jakost pitné vody, koupaliště, chov 

lososovitých ryb, 

II. třída - čistá voda: voda je obvykle vhodná pro většinu užití, zejména pro vodárenské účely, 

vodní sporty, chov ryb,  

III. třída - znečištěná voda: voda je vhodná pro průmyslové užití,  

IV. třída - silně znečištěná voda: voda vhodná pro omezené účely,  

V. třída - velmi silně znečištěná voda: voda nehodící se k žádným účelům. 

 

     Eutrofizace je jednou z nejviditelnějších zátěží pro povrchové vody, zejména nadměrného 

používání dusičnanů a fosforečnanů v zemědělství, průmyslu i domácnostech. Eutrofizace je 

obohacení vody živinami (N, P), dalšími faktory je teplota vody vyšší jak 20o C a přítomnost 

sinic a řas v povrchové vodě. V první fázi eutrofizace se vytvoří ve vodě velké množství sinic, 

které jsou výborným krmivem pro ryby. V druhé fázi se projeví nedostatek kyslíku a celý 

sloupec vody včetně všech organismů odumírá, voda se kazí a je toxická pro organismy, 

způsobuje podráždění sliznic kůže i očí, úhyn ryb.       

     Evropská směrnice - nitrátová směrnice tuto nepříznivou situaci řeší. Snaží se omezit 

eutrofizaci povrchových vod i znehodnocování vodních zdrojů regulací používání dusíkatých 

hnojiv (ročně maximálně 170 kg.ha-1). 

 

     Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů, navržené Ministerstvem zemědělství (2008), zahrnují řadu konkrétních 

opatření - doporučená dávkování, období, kdy je hnojení různými typy dusíkatých hnojiv zcela 

nevhodné. Jako indikační veličina se sleduje obsah dusičnanů ve zdrojích pitné vody (MNH 50 

mg.l-1).  

     Domácí studny mohou představovat velké nebezpečí. Negativní působení zvýšeného obsahu 

dusičnanů spočívá v jejich snadné přeměně na dusitany. Dusitany mění krevní hemoglobin, 

obsahující Fe2+, na methemoglobin s obsahem Fe3+ , který nemůže přenášet kyslík a dochází 

k promodrání prstů a okolí úst, dítě se udusí a umírá. Další negativní účinky dusitanů zahrnují 

možné tvoření karcinogenních (rakovinotvorných látek - nitrosaminů). Fosforečnany přispívají 

ještě více k rozvoji eutrofizace. Je proto snahou omezit prací, odmašťovací hygienické 

přípravky s fosforem. Voda znečištěná sinicemi se nesmí používat k zalévání zeleniny ani 

k napájení dobytka.  
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2. Typy odpadních vod 
 

     Klasifikace odpadních vod dělí odpadní vody na: 

1) odpadní vody organicky znečištěné, 

2) odpadní vody anorganicky znečištěné, 

3) odpadní vody fyzikálně znečištěné, 

4) radioaktivní vody, 

5) odpadní vody z čistíren odpadních vod, 

6) odpadní vody ze skládek komunálních odpadů, 

7) minerální odpadní vody, 

8) odpadní vody s olejem, 

9) odpadní vody ze zemědělství a potravinářství, 

10) rybniční bahno, 

11) odpadní technologickou vodu. 

 

 

3. Zdroje znečištění vod  
 

     Závažným světovým problémem je civilizační znečištění povrchových i podzemních vod, 

na kterém se podílejí následující faktory:  

1) doprava - únik ropných látek a jiných výrobků z ropy při jakékoliv dopravě, možnost vzniku 

havárií na silnici, železnici, moři i ve vzduchu, únik chemických látek, 

2) zemědělství - únik silážních šťáv, tekutých hnojiv, únik jiných látek používaných 

v pěstování rostlin a chovu zvířat,  

3) domácnosti - únik chemikálií, nátěrů, barviv, léků, zářivek, pesticidů používaných na 

zahradě, prací prostředky, čisticí prostředky, jódová média pro radiační terapii, 

antikoncepční přípravky, polychlorované bifenyly (nátěry), (Splaškové vody ohrožují zdraví 

člověka, pokud nejsou řádně čištěny. Přítomnost koncentrovaných organických látek u 

povrchových vod ohrožuje jejich využití pro rekreaci, závlahy a k úpravě na pitnou vodu. 

Silné znečištění bývá především ve vodních nádržích a v klidných partiích vodních toků, 

kde mohou nastat hnilobné procesy vedoucí ke zvýšení množství přežívajících 

mikroorganismů a rozšíření parazitů, kteří způsobují četná průjmová, jaterní a parazitární 

onemocnění. Sinice a řasy mohou vyvolat alergické reakce a kožní onemocnění.), 

4) zdravotnictví,  

5) chemický průmysl - výroba polymerů a jiných organických látek. 

 

     Jedovaté (toxické) látky ničí veškerý život ve vodě. Příčinou jejich zvýšeného množství ve 

vodách jsou obvykle průmyslové nebo dopravní havárie. Prudce jedovaté jsou kyanidy, 

chlorované uhlovodíky jsou většinou rakovinotvorné a nesnadno odbouratelné. Dochází k jejich 

hromadění v potravinovém řetězci, kterým pronikají až do lidského organismu. Zde se hromadí 

v důležitých orgánech (mozek, játra) nebo se ukládají v tukových tkáních. Kovy a jejich 

sloučeniny jsou většinou značně toxické - především sloučeniny Hg ,Cd, Cr, Ni, As.  

 

 

4. Čištění odpadních vod - druhy a způsoby čištění 
 

     Podle směrnic EU měly být do roku 1998 vybaveny všechny větší aglomerace komunálními 

čistírnami odpadních vod. Vyšší stupeň čištění byl požadován u sídel, která vypouštějí odpadní 

vody do citlivých oblastí významně ohrožených eutrofizací.  
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     Čištění komunálních odpadních vod (voda z kanalizace a voda dešťová) probíhá v několika 

fázích: 

1. fáze: mechanické čištění (hrubé, střední, jemné a velmi jemné - tukové), 

2. fáze: biologické čištění - aktivace, provzdušňování, použití aktivního kalu (směs bakterií) - 

odstranění organických látek, 

3. fáze: chemické dočištění síranem železitým nebo hlinitým (odstranění fosforu).        

 

     Mezi ukazatele čištění odpadních vod patří BSK5, CHSK, celkový dusík, celkový fosfor, 

toxické kovy. 

     Kaly z ČOV se po sedimentaci částečně vracejí do technologie a využívají se k výrobě 

bioplynu. Kaly z čistíren je možno použít i ke hnojení, ale musí splňovat požadavky podle 

platné vyhlášky, zejména nesmí obsahovat těžké kovy. Hnojí se zpravidla před obdobím 

vegetačního klidu na pozemky s trvalými travními porosty.  

 

     Mezi další technologie čištění odpadních vod patří: 

1) malé čistírny odpadních vod, 

2) domovní čistírny odpadních vod, 

3) deemulgační čistírny odpadních vod z průmyslu - čistí minerální oleje a olejové kapaliny.     

 

 

5. Přírodní čištění vody  
 

     Saprobiologie je obor zabývající se životem organismů ve znečištěných vodách. Z ní 

vychází soustava třídění vod podle osídlení živými organismy v závislosti na kvalitě vody a 

stupni znečištění, podle které rozdělujeme pásma saprobity. 

     Pásma saprobity se dělí vody na: 

1) katarobita  - velmi čisté vody v přírodě, 

2) limnosaprobita - čisté vody v přírodě, 

3) eusaprobita - odpadní vody čištěné na čistírnách odpadních vod, 

4) transaprobita - velmi zatížené odpadní vody - olejové a radioaktivní kapaliny. 

 

     Kořenové čistírny odpadních vod  
     Uvedený způsob čištění odpadních vod je vhodný pro extravilány obcí a penzionů 

umístěných ve volné krajině.  

 

     Čištění odpadních vod zahrnuje tři fáze: 

1. fáze: septik - zachycování velkých organických částic, nebo  

jímka - další zachycování jemných organických částic - čistí se 1- 2 ročně 

- vyhnilý materiál se může použít jako organické hnojivo 

- materiál musí být prověřen na těžké kovy 

2. fáze: bazény pro další čištění odpadní vody 

- vyhloubené jámy s filcovými podklady, fólie 3 mm, štěrkopísek  

- rostliny umístěné ve štěrkopísku - rákos obecný, zblochan velký 

- velká účinnost je v zimním období 

- u bazénů jsou většinou dvě monitorovací jednotky, které kontrolují účinnost čištění 

- údržba je velmi jednoduchá: 

a) na začátku jara, když je ještě půda zmrzlá, porost rostlin posekat (možno použít jako 

obnovitelný zdroj energie pro vytápění), 

b) na zimu nechat starý porost na místě, aby bazény a kořeny rostlin nepromrzly, 
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3. fáze: dočišťovací rybník má tvar smyčky, tento systém podporuje zpomalení toku vodu 

a napomáhá lepšímu čištění vody, 

- další rostliny jsou vysázeny na březích toku např.: orobinec, kosatec žlutý, 

- tento porost se kosí v zimě z ledu. 

Z rybníku se vyčištěná voda odvádí do blízké přirozené nebo umělé vodoteče. 

 

 

6. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů  
 

     Rozdělení území podle způsobu či intenzity ochrany vod zahrnuje: 

1) chráněné oblasti, 

2) ochranná pásma, 

3) citlivé oblasti, 

4) zranitelné oblasti. 

 

V chráněné oblasti přirozené akumulace vod se zakazuje: 

- zmenšovat rozsah lesních pozemků, 

- odvodňovat lesní pozemky, 

- odvodňovat zemědělské pozemky, 

- těžit rašelinu apod. 

 

     Ochranná pásma vodních zdrojů se dělí na: 

a) ochranné pásmo 1. stupně, 

b) ochranné pásmo 2. stupně. 

 

     Citlivé oblasti jsou definovány jako: 

a) vodní útvary povrchových vod, v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít 

v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod,  

b) vodní útvary, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 

v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l. 

 

     Citlivé oblasti vymezí vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání 

v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění 

odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanoví 

vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty. 

 

     Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují:  

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 

v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 

dosáhnout,  

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 

dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.  

      

     Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv 

a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Vymezení zranitelných 

oblastí podléhá zkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky.  
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Název tematického celku: Čištění odpadních vod, zdroje znečištění  

 povrchových a podzemních vod  

(vzdělávací materiál) 
 

 

1. Odpadní vody v domácnosti 
      

     Úkolem cvičení je zjistit a zhodnotit jakost pitné vody v místě bydliště a situaci v čištění 

odpadních a splaškových vod. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zjistěte zdroj pitné vody pro vaši domácnost. 

2) Seznamte se s vyhláškou na pitnou vodu. 

3) Určete a do tabulky zpracujte sledované ukazatele pitné vody ve vyhlášce.  

4) Uveďte bakterie nejvíce znečišťující pitnou vodu. 

5) Vyjmenujte látky, které mohou obsahovat odpadní vody z domácností.  

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet, Vodárenská soustava kraje, základní technologie čištění odpadních vod - mechanicko-

biologické čištění, https://vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/bc_tech_zp… 

 
Postup při cvičení: 

     Pro vypracování cvičení rozdělte vody na čisté a odpadní. Nejprve se soustřeďte na vyhlášku 

na pitnou vodu, vyberte ukazatele jakosti a seřaďte do tabulky. Následně splňte úkol, který se 

týká bakterií. Další úkoly se týkají vyhledávání údajů na internetu. 

Všechny zjištěné údaje zaznamenejte závěrečného protokolu a posuďte kvalitu pitné vody 

v místě bydliště a srovnejte ji s vyhláškou na pitnou vodu. 

 

 

2. Čištění odpadních vod   
 

     Úkolem je zjistit hlavní principy čištění odpadních vod. 

 

Zadané úkoly: 
1) Nakreslete a popište schéma čištění odpadních vod města. 

2) Jakým způsobem čistí odpadní vody malé vesničky a obce? Vyhledejte na internetu 

alternativní způsoby čištění odpadních vod těchto vesnic a obcí. 

3) Nakreslete a popište schéma kořenové čistírny odpadních vod. Kde všude je vhodné ji 

využít? 

4) Vysvětlit pojem aktivní kal a jeho funkce při čištění vody.  

5) Vysvětlit pojem samočištění vod v přírodě.   

6) Zajistěte si exkurzi do čističky odpadních vod ve vašem nejbližším okolí. Z exkurze pak 

odevzdejte protokol. 

 

Pomůcky při cvičení: 
Internet. 

 

 

https://vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/bc_tech_zp/zaklady_cisteni_ov
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3. Hlavní znečišťující látky 

 

Faktory způsobující znečištění vody: 

1) Výskyt patogenních organismů: Viry, bakterie, prvoci, plísně se dostávají do vody 

z odpadních vod, ze zemědělství, ze skládek. Voda není vhodná k pití ani k zavlažování. 

Organismy přenášejí nákazu ze živočichů a uvolňují jedovaté látky - botulin. 

2) Rozklad netoxických organických látek: Vody v potravinářském, textilním, papírenském 

průmyslu obsahují hodně tuků, bílkovin, které se ve vodě rozkládají. Uvedené látky snižují 

obsah kyslíku ve vodě. Těžko zde žijí rostliny a živočichové. Rozšiřují se zde bakterie. 

Probíhá rozklad dalších složek odumřelých rostlin a živočichů. 

3) Nadměrný obsah některých anorganických látek: Jedná se hlavně o rozpustné soli 

(dusičnany a fosforečnany). Hlavním zdrojem je prostředí intenzivnější zemědělské výroby, 

hnojiště a septiky. Fosfor se nachází zejména v odpadních vodách ze sídlišť. 

4) Kontaminace těžkými kovy: Hg, Pb, Cd, Zn, As, Ni z různých chemických a 

technologických výrob, těžba a zpracování rud, automobilismus, mořidla se buď postupně 

rozpouštějí, nebo zůstávají na dně a uvolňují se postupně. 

5) Kontaminace organickými látkami s toxickými účinky: Jedná se o znečišťování ropou a 

ropnými produkty, odpady z výroby laků a barev a pesticidy, které se uvolňují buď 

rozpuštěné, nebo nerozpuštěné. Patří sem PCB (polychlorované bifenyly), polyaromatické 

uhlovodíky, DDT (dichlordifenyltrichloretan a látky jemu blízké) jsou ve vodě těžko 

zjistitelné a jsou jedovaté i v malém množství. 

6) Kontaminace suspenzí pevných látek: Znečištění vody nerozpuštěnými částečkami jílu, 

zeminy a prachovými částečkami, které se do vody dostávají vlivem eroze, spadem a vířením 

usazenin. Takto se do vody dostávají např. těžké kovy. 

7) Kyselé deště: Do vody se dostávají kyseliny, oxid siřičitý, slabá kysela sírová a siřičitá. 

Následuje pak další znečišťování vody rozkladem těl. 

8) Oteplování vody: (např. vypouštěním odpadní vody) teplá voda snižuje obsah kyslíku a 

zvyšuje rozpustnost nevhodných sloučenin. Podporuje rozvoj choroboplodných zárodků. 

9) Průnik radioaktivních látek: Dostávají se do vody převážně při těžbě uranových rud, při 

vypouštění odpadní vody z jaderných elektráren, při haváriích nebo je jejich únik přirozený 

např. únik radonu z hornin a únik při tektonických poruchách. Negativní dopad na člověka 

a organismy spočívá v porušení biologické rovnováhy, ekologické stability nebo v porušení 

samočisticích schopností vody. 

 

Zadané úkoly: 

1) Které znečišťující látky mohou vznikat při zemědělské činnosti? 

2) Vysvětlete problematiku znečištění vody dusičnany a nebezpečí, které z toho vyplývá.    

3) Vysvětlete pojem eutrofizace vod. 

4) Uveďte přehled toxických látek ve vodách. Popište jejich dopad na kvalitu vody. 

5) Uveďte přehled zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek ve vodách podle přílohy z pozice  

 

Pomůcky pro cvičení: 
Internet, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. 

 

Postup při cvičení: 
     Vyhledejte na internetu příslušný zákon a do protokolu zaznamenejte odpovědi, uveďte, 

které příslušné § se odpovědí týkají.  
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4. Kořenová čistírna - vodní rostliny  
 

     Úkolem je seznámit se s rostlinami, které jsou vhodné k využití pro kořenovou čistírnu 

odpadních vod.  

 

Zadané úkoly: 

1) Na internetu vyhledejte doporučené rostliny.  

2) Vybrané rostliny zpracujte do tabulky.  

3) Vysvětlete princip biologického čištění odpadních vod. 

4) Uveďte podmínky, kdy je možno využít projekt kořenové čistírny odpadních vod. 

5) Vysvětlete důvod pomalého odtoku povrchové vody z krajiny.  

6) Vysvětlete pojem břehové porosty a uveďte příklady.  

7) Které dřeviny se označují jako meliorační?  

8) Zajistěte si exkurzi objektu ve vašem okolí, který má vlastní kořenovou čistírnu. Z exkurze 

odevzdejte protokol. 

 

Pomůcky pro cvičení: 

Internet. 

 

 

5. Citlivé a zranitelné oblasti 
 

     Úkolem je zjistit, zda nějaká oblast ve vašem okolí náleží do sledované citlivé nebo 

zranitelné oblasti. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zmapujte okolí vašeho bydliště (města, kraje) a zjistěte, zda se zde nacházejí oblasti, které 

by se daly zařadit mezi citlivé a zranitelné oblasti. 

2) Vytvořte mapu České republiky, ve které barevně vyznačíte rozdělení území podle způsobu 

či intenzity ochrany vody. 

3) Vytvořte mapu České republiky, ve které barevně vyznačíte ochranná pásma vodních zdrojů 

1. a 2. stupně. 

 

Pomůcky: 

Internet. 

 

 

6. Kontrolní otázky 
1) Vyjmenujte typy vod. 

2) Vysvětlete pojmy: srážky, podzemní a pramenitá voda, povrchová voda. 

3) Jaké jsou skupinové ukazatele jakosti vody? 

4) Do kolika tříd je podle úrovně skupinových ukazatelů jakosti klasifikována povrchová voda? 

5) Vyjmenujte typy odpadních vod. 

6) Uveďte faktory, které se podílejí na znečištění povrchových i podzemních vod. 

7) Vysvětlete podstatu samočištění vod v přírodě a čištění vod v čističkách odpadních vod. 

9) Vyjmenujte fáze čištění komunálních odpadních vod. 

10) Vysvětlete, čím se zabývá saprobiologie. 

11) Kolik fází má čištění v kořenové čistírně odpadních vod? 
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Název tematického celku: Ovzduší a jeho znečištění 

 

Anotace:  
Tematický celek se zaměřuje na učivo o ovzduší - jeho složení a funkci. Ukazuje na různé 

způsoby ovlivnění kvality a síly znečištění ovzduší a na zdravotní rizika z toho vyplývající. 

 

Klíčová slova: 

Ovzduší, chemické složení vzduchu, emise, imise, atmosférická depozice, typy ozonů, 

skleníkový efekt, zdroje znečišťování ovzduší, limity, typy smogů, monitoring ovzduší, 

kyselé deště. 

 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin a Chov zvířat, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Ovzduší - pojem, charakteristika význam. 

2) Zdroje znečišťování ovzduší. 

3) Hlavní znečišťující látky. 

4) Monitoring ovzduší.  

5) Smogová situace. 

6) Ozonová vrstva.  

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, praktická cvičení - 

sledování hustoty automobilové dopravy v dané lokalitě a exkurze na měřicí stanoviště 

čistoty ovzduší na exponovaném místě, referáty na téma možné lokální zdroje znečištění 

ovzduší, metody týmové spolupráce žáků při řešení simulovaných situací. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) objasní složení a výškové rozdělení atmosféry i hlavní jevy s atmosférou související, 

2) objasní pojmy emise, imise, kyselé deště, ozonová díra, skleníkový efekt, globální 

oteplování a umí je spojit s negativními vlivy člověka na biosféru a zná jejich 

následky, 

3) má přehled o možných zdravotních rizicích souvisejících se znečištěným ovzduším, 

4) popíše a vysvětlí význam ozonové vrstvy. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Braniš, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Nakladatelství Informatorium 

s.r.o, 2004, ISBN 80-7333-024-5 

Braniš, M., Hůnová, I. Atmosféra a klima aktuální otázky ochrany ovzduší, Nakladatelství 

Karolinum, 2009, ISBN 978-80-246-1598-1 

Polášková, A. a kol. Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Nakladatelství 

Karolinum, 2011, ISBN 978-80-246-1927-9 

Staud, T., Reimer, N. Zachraňme klima, ještě není pozdě. Nakladatelství Knižní klub 

Praha, 2008, ISBN 978-80-242-2119-9 

Stonawski, J. Základy ekologie. Nakladatelství Karolinum, 1997, ISBN 382-171-97 

Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 
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Název tematického celku: Ovzduší a jeho znečištění  

                                            (učební text) 

 

 

1. Ovzduší - pojem, charakteristika, význam  
 

     Ovzduší je možné vyjádřit pojmem atmosféra. Podobně jako některé další planety sluneční 

soustavy obklopuje Zemi plynný obal, který se označuje jako ovzduší = atmosféra. Obsahuje 

řadu plynů, vodní páru, polétavé částečky (aerosol) v pevném i kapalném skupenství, živé 

organismy nebo části jejich těl (vlákna mikroskopických hub, pylová zrnka, mikroorganismy) 

a řadu znečišťujících látek. Celých 99,9% objemu atmosféry tvoří plyny - dusík, kyslík a argon. 

Ostatní plyny, včetně hlavních znečištěnin, tvoří pouze nepatrná (stopová) množství. 

 

     Složení atmosféry: dusík 78%, kyslík 21%, argon 0,93%, oxid uhličitý 0,033%, 0,037% 

vodní páry. 

 

     Výškové členění atmosféry. Na základě teplotních charakteristik se atmosféra směrem od 

zemského povrchu do vesmírného prostoru člení na troposféru (do 8 - 15 km od povrchu, 

stratosféru (do 50 - 55 km), mezosféru (do 80 - 90 km), termosféru (asi do 400 km) a exosféru 

(nad 400 km). 

 

     Teplotní inverze je případ stavu ovzduší, který je způsoben určitým průběhem počasí 

v jarním nebo v podzimním období. V určité vrstvě ovzduší teplota roste s výškou, silně jsou 

potlačeny vertikální pohyby a promíchávání ve vzduchových vrstvách, ovlivňuje se tím vývoj 

oblačnosti, která pokrývá zemský povrch blízko troposféry (do 500 m.n.m.), kde je chladno a 

sychravo. Ve vyšších nadmořských výškách je obvykle jasno a slunečno, teplo - přízemní 

inverze. Výšková inverze je druhou možností teplotní inverze, jejíž dolní hranice se nalézá 

v určité výšce.       

 

     Klimatický mechanismus El Niňo je vztah mezi vzestupným prouděním a větrem. 

Vyskytuje se v teplých oblastech a tropech. Vzniká, když jsou východní větry slabé, zeslábne i 

vzestupné proudění, které na hladinu moře přináší studenou, na živiny bohatou vodu. 

Rovnoměrně teplé moře sníží teplotní gradient, větry zeslábnou a vláha vyprší nad oceánem, 

ne nad pevninou, která stále zůstává v deficitu vody.  

 

     Smog. Kombinací spalovacích procesů a klimatických faktorů vzniká ve městech a 

průmyslových oblastech znečištění nazývané smog (kouř a mlha).  

    Druhy smogu:  

1) zimní (londýnský) smog - vzniká za mlhavých zimních dnů nebo při teplotních inverzích při 

spalování fosilních paliv s vysokým obsahem popelovin a síry. Skládá se z velkého podílu 

prašného aerosolu (popílku a sazí) SO2 a CO. Způsobuje dýchací potíže, astma, zvýšení 

úmrtnosti obyvatel i organismů - redukční smog.  

2) letní (losangelský) smog - vzniká za intenzivního slunečního svitu, kdy na zplodiny ze 

spalovacích motorů, zejména NOx, CO a uhlovodíky, působí UV záření. Vytváří se ozón, který 

vstupuje do složitých fotochemických reakcí za vzniku aldehydů, kyseliny dusičné, peroxidů. 

Vzniká směs dráždící sliznice, oči, dýchání, způsobující plicní onemocnění, ztráty rostlinné 

produkce a poškozování památek - fotooxidační smog. 
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     Skleníkový efekt je způsoben skleníkovými plyny, které rozdělujeme na přirozené 

a antropogenní vznikající neustále se zvyšující činností člověka. Patří sem oxid uhličitý, metan, 

oxid dusný, halogenované uhlovodíky (fluorové, chlorové, bromové, jodové deriváty) a další. 

Zvýší-li se množství plynů schopných zadržovat teplo, zvýší se i teplota na zemském povrchu 

a dochází postupně ke globálnímu oteplování.   

 

 

2. Zdroje znečišťování ovzduší  
 

     Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob 

kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

     Rozdělení na „mobilní“ a „stacionární“ zdroje zůstává v novém zákoně zachováno. 

 

     Mobilní zdroj (§ 2 písm. f)) - „samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická 

jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je 

zabudován jako nedílná součást technologického vybavení“. 

 

     Stacionární zdroj (§ 2 písm. e)) - „ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická 

jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární 

technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a 

proces“. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je klíčovým pojmem zákona a pojmem, jehož 

interpretace byla podle předchozí právní úpravy z důvodu nekonzistentnosti v jeho užívání 

nejasná. Nový zákon se snaží definovat stacionární zdroj znečišťování ovzduší jednoznačněji.  

     Definice zdůrazňuje, že se jedná o nejmenší, dále nedělitelnou technickou jednotku, resp. 

jednotku, kterou již není možné dělit na další stacionární zdroje. K této nejmenší nedělitelné 

jednotce jsou pak přiřazeny veškeré technické jednotky a stavby, které nejsou samostatným 

zdrojem znečištění, ale jsou nezbytné pro provoz stacionárního zdroje nebo s ním souvisí. 

V tomto pojetí je pak stacionárním zdrojem, např. kotel včetně odvodu spalin, čištění spalin, 

kontinuálního měření a komína. Současně však může být stacionárním zdrojem i pouze kotel 

jako takový, pokud je vedle něj společně provozován další kotel. Tyto dva kotle pak představují 

dva stacionární zdroje, které mají příslušenství (čištění spalin, kontinuální měření a komín) 

společné. Provozovna se tak může skládat ze dvou nebo více spalovacích stacionárních zdrojů. 

Je třeba zdůraznit, že dle definice může být stacionárním zdrojem i činnost, která znečišťuje 

(nebo může znečišťovat). 

 

     Nový zákon opouští kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, která byla 

v zákoně č. 86/2002 Sb. - kategorizace na zvláště velké, velké, střední a malé zdroje. Nová 

kategorizace je podle typu činnosti a podle velikosti zdroje (množství určitých emitovaných 

látek ze stacionárního zdroje) na zdroje vyjmenované (zdroje v seznamu v příloze č. 2) a zdroje 

nevyjmenované (zdroje neuvedené v příloze č. 2).  

 

     Příloha č. 2 zákona obsahuje seznam stacionárních zdrojů členěných podle typu činnosti 

a velikosti stacionárního zdroje a přehledně označuje jednotlivé požadavky na tyto kategorie, 

na něž je odkazováno v textu zákona (povinnosti dle sloupců A - zpracování rozptylové studie, 

B - vyžadován kompenzační opatření a C - povinnost mít provozní řád). 
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3. Hlavní znečišťující látky 
 

     Mezi hlavní znečišťující látky patří: 

1) organické látky v atmosféře, 

2) ionizující záření, UV záření, teplo, vlnění pružného prostředí - hluk, vibrace,  

3) skleníkové plyny (CO2,CH4, NOX, ...),     

4) těžké kovy a sloučeniny, 

5) látky poškozující ozónovou vrstvu  (freony, CO2, N2O, CH4, NO, ...), 

6) biotické faktory (patogenní organismy - viry, bakterie, spory, pyl, ...), 

7) fragmenty těl a produkty metabolismu - chlupy, peří, pachy, kutikula, ...). 

 

     Ovzduší je vnější ovzduší v troposféře. 

 

     Znečišťující látka je každá látka, která má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí nebo obtěžuje zápachem. 

 

     Emise je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. Emisní limit je nejvyšší 

přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze 

stacionárního zdroje. Emisním stropem je nejvyšší přípustné množství znečišťující látky 

vnesené do ovzduší za kalendářní rok. Emisní stropy doplňují emisní limity s výjimkou 

stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 9.1 až 9.24 v příloze č. 2. 

 

     Imise je hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší nebo její depozice na zemský 

povrch za jednotku času na metr krychlový. Její jednotkou je 1 μg.m-3. Imisním limitem 

nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem (viz. příloha s limity). 

 

     Těkavou organickou látkou (VOC) je jakákoli organická sloučenina nebo směs 

organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20oC má tlak par 0,01 kPa nebo 

více. 

 

     Organické rozpouštědlo je těkavá organická látka, která je používána samostatně nebo ve 

směsi s jinými látkami k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo se používá jako 

čisticí prostředek, jako odmašťovací prostředek, k úpravě viskozity nebo povrchového napětí, 

jako změkčovadlo, jako ochranný prostředek. 

 

     Tepelné zpracování odpadu je oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým 

procesem, včetně spalování vzniklých látek. Spalovna odpadu je stacionární zdroj určený 

k tepelnému zpracování odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných 

produktů. 

 

     Přípustná úroveň znečištění jsou imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

 

     Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy, technickými 

podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 

 

     Kyselé deště. Přítomnost silných anorganických kyselin ve srážkové vodě byla prokázána 

již dávno. Produkty spalovacích procesů, zejména SO2 a NOx, postupně v atmosféře oxidují 

a reagují s vodou na kyselinu sírovou a dusičnou v podobě sněhu, deště, rosy a námrazy 
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dopadají na zem jako kyselé srážky. Vliv kyselých srážek se projevuje především v ohrožení 

lesů, okyselování jezer a toků (ohrožení života ryb a planktonu), degradací půdy (ohrožení 

půdních organismů, změna chemismu půdy). Kyselými srážkami není poškozena pouze 

příroda. Kyseliny v kyselých srážkách reagují s řadou materiálů a způsobují jejich korozi. 

Výrazně mohou být poškozeny stavby, sochy a jiné historické památky ve městech. Účinky 

kyselých srážek mohou být sníženy pouze odstraněním oxidů síry a dusíku - odsíření. To 

spočívá ve snížení emisí oxidů síry a dusíku při spalování hnědého uhlí v tepelných 

elektrárnách. Jedním z nejúčinnějších postupů je tzv. odsíření mokrou cestou, kdy se do spalin 

vstřikuje jemně mletý vápenec s vodou. Do ovzduší je ale uvolněno více oxidu uhličitého 

(z vápence, který vzniká z odsíření), který je významným skleníkovým plynem. Jedinou 

skutečně účinnou metodou je snížení koncentrace škodlivin vznikajících při spalování sirnatého 

uhlí a omezení tohoto způsoby výroby elektrické energie. Pro výrobu energie je třeba používat 

jiné alternativní zdroje energie a nahradit stávající technologie technologiemi příznivějšími a 

šetrnějšími pro životní prostředí. 

[Zákon O ochraně ovzduší: In: Sbírka zákonů 2012] 

 

 

4. Monitoring ovzduší 
 

     Monitoring je klíčový nástroj k získávání objektivních podkladů. Hlavním účelem 

monitoringu není pouze sběr dat, ale poskytování důležitých informací vědcům, politikům 

a expertům v oblasti plánování a tím kvalitativně rozhodnout o řízení a zlepšování kvality 

životního prostředí. V tomto procesu hraje monitoring klíčovou roli, poskytuje potřebnou 

základnu objektivních údajů pro vývoj politiky a strategie.    

     Koncentrace škodlivin v ovzduší jsou sledovány skupinou jednotných měřicích stanic - tzn. 

monitorovací sítí. V ČR tvoří hlavní monitorovací síť stanice Českého hydrometeorologického 

ústavu. Své sítě má i hygienická služba, jednotlivé stanice mohou provozovat také průmyslové 

podniky, vědecké ústavy, účelové sítě energetiky, rezortu zemědělství a lesnictví. Moderní síť 

monitorovacích stanic je plně automatizovaná. Údaje      o znečištění ovzduší se přenášejí do 

centrální databáze po pevných telefonických linkách, internetem, datovými zprávami 

v intervalech obvykle jedenkrát za půl hodiny. Pro další využití se nejčastěji vypočítávají denní 

(24 hodinové), měsíční a roční průměry. Koncentrace hlavních škodlivin (NOx, SO2, a prašného 

aerosolu) se vyjadřují nejčastěji v mikrogramech na metr krychlový. Nejvyšší přípustný denní 

limit v ČR je pro NOx 100 mikrogramů, pro SO2 150 mikrogramů, pro prašný aerosol 150 

mikrogramů.     

     Klasifikace monitorovacích stanic podle doporučení WHO - centrum města, městská 

pozaďová, obytná u vozovky, venkovská, zaměřená přímo na zdroj, vnitřní interiérová. 

V září 1996 přijala Evropská unie směrnici 96/62/EC, která definuje základní zásady 

a vymezuje obecné požadavky na hodnocení a řízení kvality ovzduší v členských státech EU.  

     Úloha monitoringu v řízení kvality ovzduší: 

1) identifikace problému - monitoring, bilance zdroje, hodnocení dopadů,  

2) formulování politiky - modelování, hodnocení scénářů, analýza efektivnosti nákladů,  

3) kontrola situace - emisní limity, prosazování opatření regulace, využití paliv, půdy. 

 

 

5. Smogová situace  
 

     Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění v příloze č. 1 zákona: 

a) provádí se pro území vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší = zóna, 
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b) příloha č. 3 - seznam zón a aglomerací, 

c) způsob posuzování provádí ministerstvo: a) měřením, b) výpočtem, c) kombinací, 

d) státní síť imisního monitoringu stanoví ministerstvo (měření může provádět také 

autorizovaná osoba). 

     Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování: 

a) úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel, 

b) pokud nemá dostupné technické prostředky k měření, provede měření Krajský úřad, 

c) příloha č. 4 - přehled stacionárních zdrojů,        

d) každé 3 roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí, 

e) Česká inspekce životního prostředí provádí kontrolní měření emisí za účelem ověření 

měření. 

 

     Informační systém kvality ovzduší   

a) ministerstvo vede výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění v informačním 

systému kvality ovzduší, v kterém jsou vedeny údaje o stacionárních zdrojích 

a znečišťujících látkách,  

b) ministerstvo provádí z údajů dat emisní inventuru, která uvádí celkové množství 

znečišťujících látek za minulé kalendářní období, 

c) ministerstvo provádí emisní projekci, která uvádí odhad vývoje množství emisí 

v následujících letech, 

d) ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o stavu ovzduší. 

 

     Smogová situace §10 

a) je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem (viz. příloha č. 6)  

b) vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně 

přístupném informačním systému a v médiích, současně neprodleně informuje inspekci ŽP 

a Krajský úřad, 

c) Krajský úřad poté ihned stanovuje zvláštní podmínky provozu stacionárního zdroje, 

d) obec může vydat regulační řád, který obsahuje opatření na omezení provozu silničních 

motorových vozidel. 

[Zákon O ochraně ovzduší: In: Sbírka zákonů 2012] 

 

6. Ozonová vrstva  
 

     Mechanismus vzniku ozónové vrstvy 
     Na cestě k Zemi se UV záření ve stratosféře poprvé setkává s molekulami kyslíku a svou 

energií je rozbíjí na jednotlivé atomy. Ty reagují s okolními molekulami kyslíku a vzniká větší 

tříatomová molekula ozonu (O3). Molekuly ozonu jsou však další složkou UV záření opět 

rozbíjeny. Energie záření je využita na rozklad molekuly a mění se v teplo. Oba děje vzniku 

a zániku ozónu jsou v rovnováze. Asi ¾  objemu ozonu se nachází ve výškách mezi   15 - 25 

km nad Zemí. Celkem je ozonu v atmosféře málo - představuje vrstvičku 3 mm. 

     Ozon dělíme na atmosférický a troposférický. 

 

     Sledování stavu ozónové vrstvy 
     Přirozené složení atmosféry i základní děje, které pomáhají udržovat na Zemi podmínky 

vhodné pro život (skleníkový jev a ozonová vrstva), byly po nástupu industrializace v minulých 

dvou staletích a v období rozvoje moderních technologií posledních desetiletí, výrazně 

narušovány činností člověka (produkce freonů - poškozují ozon).   
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Název tematického celku: Ovzduší a jeho znečišťování 

 (vzdělávací materiál) 
 

 

1. Hodnocení ovzduší 
 

     Cílem cvičení je seznámit se se základními pojmy vztahujícími se k hodnocení ovzduší. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete pojem:  

a) emise,  

b) imise,  

c) atmosférická depozice. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

2. Zdroje znečišťování ovzduší  
 

     Cílem těchto úkolů je vytvořit si přehled o hlavních znečišťovatelích ovzduší a zamyslet se 

nad stavem ovzduší v naší republice. 

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší podle nového zákona o ochraně ovzduší. 

2) Rozhodněte, který z následujících vyjmenovaných strojů a zařízení je zdrojem stacionárním 

a který mobilním: kotel na pevná paliva, motorová pila, sekačka na trávu, drtička dřeva, 

spalovna odpadů, osobní automobil, křovinořez. 

3) Které kraje České republiky mají problémy se znečišťujícími látkami v ovzduší? 

4) Kdo je v daných krajích největším znečišťovatel ovzduší? 

5) Proveďte průzkum ve vašem okolí a zjistěte, které z podniků jsou hlavními znečišťovateli 

ovzduší. 

6) Jaké ochranné prostředky, jaké metody a jaká opatření využívají hlavní znečišťovatelé 

k tomu, aby omezili nebo zabránili vysoké produkci znečišťujících látek? 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet.  

www.chmi.cz 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Postup při cvičení: 

     U cvičení 3 až 5 využijte informací z internetu nebo místních hygienických stanic nebo 

přímo informace od vámi vytipovaných podniků, které považujete za hlavní znečišťovatele 

ovzduší. Zamyslete se nad účinností ochranných prostředků, metod a opatření v oblasti ochrany 

kvality ovzduší. 
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3. Hlavní znečišťující látky 

 

     Cílem cvičení je seznámit se s hlavními znečišťujícími látkami v ovzduší. 

   

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete pojem znečišťující látka v ovzduší. 

2) Vyjmenujte tuhé znečišťující látky v ovzduší. 

3) Vyjmenujte plynné znečišťující látky v ovzduší. 

4) Rozhodněte, zda oxid siřičitý je znečišťující látkou v ovzduší, a uveďte jeho koncentraci 

za 24 hodin v přesných jednotkách. 

5) Vyjmenujte skleníkové plyny. 

6) Seřaďte skleníkové plyny do tabulky podle podílu na vytváření a ovlivňování skleníkového 

efektu. 

7) Popište skleníkový efekt zobrazený na obrázku. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet, obrázek skleníkového efektu, 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
Obr. Schéma skleníkového efektu. Zdroj: www.biom.cz 

 

 

4. Monitoring ovzduší 
  

     Cílem zadaných úkolů je zjišťování stavu ovzduší a jeho monitoring. 

  

Zadané úkoly: 

1) Vyjmenujte orgány ochrany ovzduší, které vykonávají správní činnosti na úseku ochrany 

ovzduší. 

2) Zjistěte, kdo a jak často monitoruje ovzduší ve vašem regionu. 

3) Vyhledejte informace o aktuálním stavu ovzduší ve vašem městě. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet. 

www.chm.cz 

www.meteostanice.cz 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

http://www.chm.cz/
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5. Smogová situace 

 
     Úkolem těchto cvičení je uvědomit si závažnost smogu a jeho působení na ovzduší a 

smogovou situaci v České republice. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete pojem smog. 

2) Vyjmenujte druhy smogu. Uveďte, jak se od sebe jednotlivé druhy smogů liší. 

3) Vysvětlete pojem smogová situace. 

4) Kdy a kdo vyhlašuje smogovou situaci? 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

6. Ozonová vrstva 

 

     Cílem úkolů je získat základní přehled v problematice ozonu a ozonové vrstvy. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete pojmy ozon, ozonová vrstva, ozonová díra. 

2) Jakou značku má ozon? 

3) V jakých jednotkách se měří ozon? Jakou mají tyto jednotky značku? 

4) Objasněte význam ozonové vrstvy. 

5) Charakterizujte atmosférický ozon a troposférický ozon. Uveďte, jaké jsou mezi nimi 

rozdíly.  

6) Má souvislost ozonová vrstva a UV záření? 

7) Popište schéma vzniku ozonové díry. 

8) Vyhledejte informace o stavu ozonové vrstvy a o situaci ohledně ozonové díry. Vytvořte 

přehled od roku 1990 až po současnost. Vyslovte svůj názor na změnu a stav ozonové díry. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Internet. 

www.chmi.cz 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

7. Kontrolní otázky 
 

1) Zapište chemické složení atmosféry v %. 

2) Vysvětlete rozdíl mezi infračerveným zářením a ultrafialovým zářením. 

3) Vysvětlete význam infračerveného záření. 

4) Uveďte, jaké problémy může způsobit oteplení Země. 

5) Určete, zda patří vodní pára mezi skleníkové plyny. 

6) Vysvětlete pojem kyselá atmosférická depozice. Co ji způsobuje? 

7) Vysvětlete pojem ochrana ovzduší. 

8) Vysvětlete pojem kouřová vlečka. Kde ji můžete pozorovat? 

9) Jakým způsobem udržuje majitel spalovacího kotle na pevná paliva jeho účinnost? 
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Název tematického celku: Produkce statkových hnojiv na školním statku a nakládání     

s nimi 

             

Anotace:  
Tematický celek dává přehled a shrnuje poznatky o produkci a využití statkových hnojiv 

na školním statku. Udává návody a postupy pro nakládání s nimi. Shrnuje poznatky 

související se zákony o odpadech, ovzduší, vodě a půdě. 

Klíčová slova: 

Statková hnojiva - chlévská mrva, chlévský hnůj skotu a prasat, močůvka skotu, hnojůvka, 

kejda prasat, sláma, silážní šťávy, listí dřevin, klest, dusíkaté hnojivé látky, shromažďování 

tuhých hnojiv na hnojišti, akumulace močůvky a hnojůvky do jímek, aplikace statkových 

hnojiv na pozemky 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Biologie, 

Ekologie, Chemie, Pěstování rostlin a Chov zvířat, Mechanizace a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Statková hnojiva - pojem, význam, rozdělení. 

2) Skladování statkových hnojiv. 

3) Stanovení produkce statkových hnojiv. 

4) Význam statkových hnojiv pro půdní úrodnost a vlastnosti půdy. 

5) Zásady správné zemědělské praxe. 

6) Zásady používání statkových hnojiv. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami, praktická cvičení na školním statku - zjišťování zásob statkových hnojiv, 

výpočty množství pro vhodnou manipulaci, posouzení kvality ošetření statkových hnojiv, 

metody týmové spolupráce žáků při řešení praktických úkolů aplikace statkových hnojiv 

na zemědělské půdě. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe význam statkových hnojiv pro pěstování rostlin, 

2) rozumí pojmu plné statkové hnojivo, 

3) objasní negativní dopady nesprávného ošetřování statkových hnojiv - havárie, 

4) vypočítá zásoby statkových hnojiv produkované školním statkem, 

5) navrhne zásady opatření aplikace hnojiv a předejití poškození a znečištění vodních 

zdrojů. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o zranitelných oblastech. Ministerstvo zemědělství ČR 

v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 2003, ISBN 80-7084-279-2 

Nitrátová směrnice  

Zákon o hnojivech a navazující vyhlášky. Ministerstvo zemědělství ČR v Ústavu 

zemědělských a potravinářských informací, 2004, ISBN 80-7084-372-1 

Zemánek, P. a kol. Odpady v potravinářství, VÚZT, v.v.i, Praha 2010, ISBN 978-80-

86884-52-3 
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Název tematického celku: Produkce statkových hnojiv na školním statku         

a nakládání s nimi (učební text)  

 

 

1. Statková hnojiva - pojem, význam, rozdělení 
 

     Všechna hnojiva, která se řadí do této skupiny, se získávají převážně v zemědělských 

závodech. Jsou rostlinného a živočišného původu a jsou hodnocena jako plná hnojiva, protože 

na jejich tvorbě se zúčastňují tytéž látky jako na tvorbě rostlinné hmoty - krmiva a podestýlky. 

Jejich charakteristickým znakem je, že kromě všech živin, které rostliny potřebují, obsahují 

navíc organickou hmotu, mikroorganismy a růstové látky. 

 

     Mezi odpady z rostlinné výroby patří sláma, bramborová nať, řepný chrást, silážní šťávy, 

znehodnocená krmiva, listí ovocných dřevin, klest prořezávek ovocných sadů (dřevní štěpky), 

nadzemní hmota plodin na semeno po chemickém ošetření. Ve většině případů jsou 

významným zdrojem organických látek a minerálních živin. Mezi nejčastější způsoby jejich 

využití patří zkrmování hospodářskými zvířaty, silážování, přímé hnojení zemědělských plodin 

ve formě zaorání a kompostování. Pro kompostování bude vždy důležitá jejich úprava, tj. drcení 

nebo řezání s cílem dosažení potřebné homogenity zakládky. [Odpady v potravinářství: Odpady 

ze zemědělské činnosti str. 9] 

 

     Sláma - vymlácené vyschlé stonky a stébla rostlin po sklizni. Její složení je závislé na druhu 

plodiny (sláma obilnin, sláma řepy, luskovin a víceletých pícnin na semeno), charakteru 

stanoviště, hnojení a předplodině. Lze ji využívat jako stelivo, ke krmení zvířat, k hnojení 

a k ostatním účelům - energetické využití ve formě obřích balíků pro speciální a upravená 

topeniště. Ke krmení se používá sláma jarních obilovin, která se vyznačuje vyšší stravitelností. 

Její další využití - v podobě substrátu pro pěstování hub, nasávacího materiálu pod kompostové 

zakládky, k nastýlání půdy při pěstování jahod a zelenin, k vlastnímu kompostování nebo jako 

přídavek do siláží z jiných plodin pro zvýšení obsahu sušiny a snížení produkce silážních šťáv. 

 

     Silážní šťávy - velmi agresivní a potenciálně toxický zemědělský odpad. Jejich závadnost 

spočívá především ve vyšší koncentraci kvasných organických kyselin a dalších organických 

látek, při jejichž biologickém rozkladu se spotřebovává kyslík obsažený ve vodě a dostanou-li 

se do vodních toků nebo nádrží, dochází k odumírání rostlin a živočichů zejména ryb. Množství 

vyprodukovaných silážních šťáv je ovlivněno sušinou silážovaného materiálu a výškou 

silážované hmoty, druhem silážní plodiny, délkou vegetační fáze sklizně, délkou řezanky 

a délkou skladování siláže. 

 

     Listí dřevin - vzniká jako odpad po opadu stromů. Vyznačuje se vysokým obsahem 

organických látek a celou řadou živin, důležitých pro růst a vývoj rostlin. Jejich obsahová 

úroveň závislá na druhu dřeviny určuje i rozložitelnost listí. Je ideální na přípravu kompostovací 

zakládky. 

 

     Klest - představuje hmotu získanou drcením nebo sekání dřeva. Využívá se dřevo ovocných 

stromů získané při každoročním jarním průklestu. Dřevní štěpku lze používat k mulčování nebo 

k výrobě kompostu. 

      



31 

 

     K nejdůležitějším biologicky rozložitelným odpadům z živočišné výroby patří chlévská 

mrva (chlévský hnůj), močůvka, kejda a hnojůvka. V místě jejich vzniku se však o odpad 

nejedná. Obsahují cenné organické látky, minerální živiny, mikroorganismy a růstové látky. 

Jsou zdrojem látek pro tvorbu půdního humusu a zvyšování zásoby živin v půdě a tím se 

významně podílí na tvorbě půdní úrodnost. Při správném ošetřování, skladování a dodržení 

všech aplikačních zásad je lze současně označovat jako stájová hnojiva. Jejich použití 

v kompostové zakládce vždy znamená obohacení mikrobiální činnosti. [Odpady 

v potravinářství: Odpady ze zemědělské činnosti str. 9] 

 

     Chlévská mrva (chlévský hnůj) - čerstvá směs podestýlky a tuhých a tekutých výkalů 

hospodářských zvířat, která se po správné fermentaci stává chlévským hnojem - cenným 

hnojivem. Průměrná roční produkce mrvy se vyjadřuje v tunách na dobytčí jednotku - 

DJ (1 dobytčí jednotka odpovídá 500 kg živé hmotnosti) a dosahuje u skotu 12,8 t.DJ-1 (hnoje 

8,5 t.DJ-1), u prasat 9,2 t.DJ-1 (hnoje 6,6 t.DJ-1), u drůbeže 18,7 t.DJ-1 a u ovcí 12,8 t. DJ-1.  

     Z agrochemického i ekonomického hlediska je nejefektivnějším způsobem využití 

chlévského hnoje přímá aplikace do půdy. Chlévský hnůj má pro úrodnost půdy následující 

význam: je zdrojem rostlinných živin, obsahuje téměř všechny živiny, které rostlina obsahuje, 

je zdrojem humosotvorných látek, které příznivě působí na fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti půdy, je přirozenou očkovací látkou, při jeho rozkladu vzniká velké množství CO2, 

který spolu s metanem a jinými plyny nakypřuje půdu. Veškeré další způsoby využití 

(kompostování, výroba bioplynu aj.) vyžaduje vyšší náklady. 

 

     Močůvka je zkvašená moč hospodářských zvířat ředěná vodou (napájecí, splachovací, 

dešťovou). Obsahuje malé množství organických látek, ale relativně vyšší množství dusíku 

a draslíku, a je proto považována za hodnotné dusíkato-draselné hnojivo. 

     Dusíkatá složka je tvořena hlavně močovinou (83 %). Pro močůvku je typický vyšší obsah 

některých organických kyselin - hippurové a močové. Vedle živin obsahuje také různé 

stimulační růstové látky charakteru rostlinných hormonů (především auxinů). 

     Vyprodukované množství močůvky závisí na druhu hospodářských zvířat, na kvalitě 

a množství steliva, na způsobu a době ustájení, na způsobu krmení, druhu krmiva a napájení. 

Roční produkce močůvky u skotu se pohybuje v rozmezí 5,2 - 8,7 t.DJ-1 a u prasat v rozmezí 

7,3 - 12,3 t.DJ-1. 

     Přímé použití moče ke hnojení není vhodné, neboť obsahuje organické kyseliny, které 

mohou působit nepříznivě na rostliny. Shromažďuje se proto v jímkách nebo nádržích, kde 

dochází během kvašení k rozkladu organických kyselin. Močůvku lze s výhodou používat např. 

k provlhčování kompostů. 

 

     Hnojůvka je tekutina, které vytéká na hnojišti z uloženého hnoje v důsledku jeho snížené 

retenční kapacity pro vodu po mineralizaci části organické hmoty. Hlavní rozdíl mezi 

hnojůvkou a močůvkou spočívá v tom, že močůvka obsahuje jen malé množství mikrobů, 

zatímco hnojůvka je na mikroby bohatá. 

     Hnojůvka obsahuje 0,1- 0,15 % N, 0,01 % P a 0,45 - 0,60 % K. 

     Množství hnojůvky závisí na způsobu uskladnění a ošetřování mrvy resp. hnoje. Hnojůvka 

se shromažďuje v jímkách obdobně jako močůvka a také její využití je stejné. 

 

     Kejda je částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat ředěná 

vodou. Produkována je v bezstelivových provozech při ustájení na roštech. Tuhé a tekuté 

výkaly propadají roštem do sběrných kanálů nebo jsou zvířaty přes rošty prošlapávány a vodou 

jsou potom splachovány do jímek. Podle původu se rozlišuje kejda skotu, prasat a drůbeže. 



32 

 

     Složení kejdy závisí na druhu hospodářských zvířat, krmení, napájení a způsobu manipulace 

a skladování. Dusík (v celkovém obsahu 0,5 - 1,0 %) je z 50 - 60 % obsažen ve formě 

amoniakální, z 10 % ve formě nitrátové a z 30 - 40 % ve formě organické. Fosfor, draslík a 

hořčík jsou vázány převážně v labilních organických sloučeninách a jsou pro rostliny snadno 

přijatelné. Kromě hlavních živin obsahuje kejda i mikroelementy, hlavně Zn, Cu, B, Mo, Mn, 

Co a růstové látky. Kejda má vysokou biologickou aktivitu. Probíhají v ní intenzivní přeměny 

uhlíkatých a dusíkatých látek. Poměr C : N se pohybuje v rozmezí 5-10 : 1. 

     Množství a kvalita vyprodukované kejdy závisí na druhu zvířat, jejich stání, užitkovém 

zaměření, způsobu krmení a napájení, způsobu odklízení, skladování a zejména na množství 

použité technologické vody. Při překročení doporučeného objemu vody (10-20 l na DJ a den) 

vznikají problémy s kvalitou kejdy, která má pak nízký obsah sušiny. Ten by u kejdy skotu 

neměl klesnout pod 7,0 - 7,5 %, u kejdy prasat pod 6,0 - 6,5 % a u kejdy drůbeže pod 12,0 %. 

     Ke kompostování lze kejdu využívat společně s dalšími vhodnými substráty a odpady jako 

jeden z komponentů surovinové skladby. Kejda je zdrojem živin a energie pro mikroorganismy 

v kompostové zakládce, i pro vyrobený kompost, tj. pro rostliny a půdní mikroorganismy. 

Kejdu lze kompostovat buď klasickým způsobem v pásových zakládkách s překopáváním, nebo 

kontinuálně v bioreaktorech, které zabezpečují výrobu hygienicky nezávadných kvalitních 

kompostů. Podmínkou je uplatnění takového složení kompostové zakládky, které umožní svou 

nasákavostí vázat její značný obsah vody. Proto se kejda nejčastěji aplikuje do zahrádek 

s vyšším obsahem nasákavých materiálů (tuhé komunální odpady, drcená kůra, dřevní štěpka, 

piliny, zemina, rašelina, zbytky slámy apod.). 

     Technicky se do pásových zakládek kejda aplikuje z automobilových a traktorových cisteren 

do žlabu vytvořeného v koruně pásové hromady. Potřebné množství je většinou potřeba 

aplikovat v několika dávkách. [Odpady v potravinářství: Odpady ze zemědělské činnosti str. 

9 a 10] 

 

     Dusíkaté hnojivé látky - pro účely Zásad správné zemědělské praxe se dusíkatou hnojivou 

látkou rozumí minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, 

statkové hnojivo a upravený kal. Mezi dusíkaté hnojivé látky se řadí minerální dusíkatá hnojiva 

(minerální jednosložková dusíkatá hnojiva a minerální vícesložková hnojiva s obsahem 

dusíku), hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (statková hnojiva, jako je kejda a tekutý podíl 

po mechanické separaci, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných 

hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly a moč zanechané 

hospodářskými zvířaty při pastvě, organická nebo organominerální hnojiva, v nich je poměr 

uhlíku k dusíku nižší než 10), hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem (statková hnojiva, jako 

je hnůj nebo tuhý podíl kejdy po mechanické separaci, organická nebo organominerální hnojiva, 

v nich je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10), skliditelné rostlinné zbytky 

(statková hnojiva rostlinného původu - zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení 

a tráva), upravené kaly. 

 

 

2. Skladování statkových hnojiv 

 
     Povinnosti související se skladováním hnojiv pro podnikatele v zemědělství:  
a) hnojiva uskladnit odděleně a označit je trvale čitelným způsobem, 
b) zajistit, aby nedošlo ke smísení hnojiva s jinými látkami, 

c) průběžně vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a množství skladovaných hnojiv, 

d) při skladování hnojiv ve zranitelných oblastech dodržovat ustanovení zvláštního právního 

přepisu.  
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     Statková hnojiva musí být skladována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. Ve 

zranitelných oblastech musí být skladována v souladu se zvláštními právními předpisy. Do 

statkových hnojiv nesmějí být vnášeny rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly 

narušit vývoj kulturních rostlin, ohrozit potravní řetězec a životní prostředí. 

     Statková hnojiva nesmějí být používána na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud 

způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku, nebo může vést ke vzniku 

škody na zemědělské půdě, lesním pozemku a na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, 

popřípadě v jeho širším okolí. Pokud půda, na kterou mají být aplikovány, je přesycená vodou, 

pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky větší než 8 cm, je opět 

zakázáno statková hnojiva aplikovat. 

     Kapacita skladovacích prostor musí odpovídat skutečné produkci hnoje, případně jiných 

tuhých statkových hnojiv za 6 měsíců. Jímky musí kapacitně odpovídat minimálně čtyřměsíční 

předpokládané produkci u kejdy a minimálně tříměsíční předpokládané produkci u močůvky a 

hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu 

jímek musí být vyloučen přítok povrchových vod do jímky.  

     Skladovací prostory musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných 

látek do podzemních vod (§ 39 vodního zákona). Tekutá a kapalná organická či 

organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně 

zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. 

 

 

3. Stanovení produkce statkových hnojiv 
  

     Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je výpočet produkce statkových 

hnojiv. Objem produkce závisí na kategorii a hmotnosti zvířat a může být značně ovlivněn 

technologií ustájení a chovu, způsobem krmení, spotřebou steliva a vedou, metodou odklidu 

výkalů a moči apod. Velikost ztrát živin je ovlivněna způsobem manipulace se statkovými 

hnojivy a jejich skladováním.  

 
 

4. Význam statkových hnojiv pro půdní úrodnost a vlastnosti půdy  
 

     Význam chlévského hnoje pro úrodnost půdy: 

a) je zdrojem rostlinných živin, obsahuje téměř všechny živiny, které rostlina pro svůj růst 

potřebuje, 

b) je zdrojem humusotvorných látek, které příznivě působí na fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti půdy, 

c) je přirozenou očkovací látkovou. Dostáváme jím do půdy velké množství mikroorganismů, 

d) při jeho rozkladu vzniká velké množství CO2, který spolu s metanem a jinými plyny 

nakypřuje půdu. 

     Význam chlévského hnoje nezáleží pouze na obsahu živin, ale především na ostatních 

složkách. 

     Hnojivá hodnota močůvky je v porovnání s hnojivou hodnotou chlévského hnoje podstatně 

nižší. Močůvka obsahuje mnoho dusíku a draslíku, ale je velmi chudá na fosfor a vápník 

a chybějí v ní humusotvorné látky. Hodnotnou složkou močůvky jsou růstové látky. 

     Hnojivá hodnota pravé kejdy závisí na druhu hospodářských zvířat a na obsahu 

technologické vody. Nesprávně ošetřovaná kejda mívá nejen nižší obsah sušiny, ale i živin. 

     Při volbě výše dávky a termínu aplikace se přihlíží i k druhu hnojené plodiny, její růstové 

fázi, technologii pěstování a klimatickým podmínkám. 
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5. Zásady správné zemědělské praxe 

 
     Zásady správné zemědělské praxe, kterými má být dosaženo snížení znečištění vod 

dusičnany s ohledem na stanovištní podmínky, musí zahrnovat následující ustanovení: 

a) období, ve kterých je na zemědělské půdě nevhodné hnojení, 

b) hnojení na svažitých zemědělských pozemcích, 

c) hnojení na podmáčené, zaplavení, zmrzlé nebo sněhem pokryté půdě, 

d) hnojení na zemědělských pozemcích v blízkosti vodních toků, 

e) kapacita a konstrukce zařízení určených ke skladování statkových hnojiv, včetně opatření 

vedoucích k zamezení znečišťování vod úniky nebo průsakem tekuté složky obsažené ve 

statkovém hnojivu a tekuté složky ze skladovaného rostlinného materiálu, např. siláže, do 

podzemních a povrchových vod, 

f) postupy aplikace hnojiv na zemědělských pozemcích, včetně množství a rovnoměrnosti 

aplikace, které budou udržovat úniky živin do vod na přijatelné úrovni. 

      

     Členské státy EU mohou do Zásad správné zemědělské praxe zahrnout i vlastní body.  

 

 

6. Zásady používání statkových hnojiv  
 

     Při používání statkových hnojiv nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod 

nebo na sousední pozemek.  

     U statkového hnojiva uváděného do oběhu v souladu s § 3 odst. 2 zákona o hnojivech je jeho 

způsob použití uveden v jeho označení. 

     Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je nutné jejich zapravení do půdy 

nejpozději do 24 hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při 

aplikaci hnoje je nutné jeho zapracování do 48 hodin. 

     Pro určování potřeby hnojiv se vychází z: 

a) potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, 

b) množství přístupných živin v půdy a stanovištních podmínek - zejména vlivu klimatu, 

půdního druhu a typu, 

c) půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství 

půdní organické hmoty (humusu), 

d) pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, 

závlaha). 

     Každý „podnikatel v zemědělství“ je povinen vést evidenci o použití statkových hnojiv. 

     Zemědělským pozemkem se pro účely Zásad používání statkových hnojiv rozumí souvisle 

obhospodařovaná plocha zemědělské půdy nebo půdní blok nebo díl půdního bloku, případně 

jejich část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci 

využití zemědělské půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

     Podle blízkosti zemědělského pozemku od povrchových vod, podle sklonu zemědělského 

pozemku, podle typu půdy a podle typů pěstovaných plodin se liší pravidla pro používání 

statkových hnojiv.  
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Název tematického celku: Produkce statkových hnojiv na školním statku 

                                             a nakládání s nimi (vzdělávací materiál)  
 

 

1. Hodnocení statkových hnojiv 
 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte přehled statkových hnojiv. 

2) Uveďte přehled produkce statkových hnojiv od jednotlivých DJ. 

3) Uveďte koeficienty přepočtu kusů na DJ. 

4) Uveďte celkovou produkci statkových hnojiv v aktuálním roce.   

 

Pomůcky:  
Internet, kalkulačka, zákon o hnojivech, charakteristiky hnojiv, rozbor hospodaření školního 

statku, přepočty kategorií zvířat na DJ. 

 

Postup práce: 

1) Uveďte druhy statkových hnojiv. 

2) Stanovte produkci statkových hnojiv. 

3) Charakterizujte jednotlivá statková hnojiva a možnosti jejich použití na zemědělské půdě. 

4) Uveďte tabulku přepočtu kusů na DJ. 

5) Vyjmenujte plodiny, které nevyužijí živiny z organických hnojiv.   

6) Popište způsoby postupu prací při havárii týkající se úniku látek ze statkových hnojiv. 

7) Charakterizujte možnosti hospodaření bez organických hnojiv. 

 

 

Tabulka: Průměrné stavy zvířat. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Krávy (ks) 86,52 86,16 103,99 101,39 99,30 

Mladý dob. (ks) 85,20 85,73 80,70 64,81 87,51 

Prasnice (ks) 45,68 45,74 48,27 52,87 52,26 

Prasata žír (ks) 363,08 394,43 372,61 384,13 384,05 

Selata (ks) 154,52 184,99 177,47 174,42 168,76 

 

 

Tabulka: Dobytčí jednotky - DJ 

V DJ k 31. 12. 2009 2010 2011 2012 2013 

Krávy 82 104 100 97 100 

Telata 3,49 2,94 3,88 3,98 2,90 

Skot 51,42 64,6 35,06 50,67 41,44 

Jalovice vysokobřezí 8 4 19 15 22 

Prasnice, kanci 14,7 14,4 16,8 17,4 18,3 

Selata 2,26 3,57 1,77 2,77 1,83 

Prasata žír 69,97 59,24 46,31 56,11 50,4 

Celkem v DJ 231,84 252,75 222,82 242,93 236,87 

Na 100 ha z. p. 65,68 71,00 62,59 68,24 66,54 

z toho skot 41,05 49,31 44,37 46,81 46,72 
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2. Stanovení živin ve statkových hnojivech - plná statková hnojiva 
 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte přehled živin v chlévském hnoji. 

2) Vysvětlete, proč se statková hnojiva nazývají plná hnojiva?  

3) Vypracujte do tabulky, kolik živin z chlévského hnoje aplikujeme do půdy na 1ha v kg nebo 

v tunách?  

4) Vypočítejte, jakou dávku chlévského hnoje musíte aplikovat na 1 ha, abyste uhradili a do 

půdy dodali 220 kg dusíku (obsah dusíku v hnoji je 0,40%). 

 

Pomůcky:  
Internet, přehled hnojiv, kalkulačka, publikace Zákon o hnojivech a navazující vyhlášky, 

charakteristiky hnojiv. 

 

Postup práce: 

1) Vypracujte přehled živin - tabulka. 

2) Definujte statková hnojiva. 

3) Sestavte tabulku živin a množství na 1ha. 

4) Vypočítejte příklad. 

 

 

3. Ošetřování statkových hnojiv 
 

Zadané úkoly: 

1) Charakterizujte správné ošetřování hnojiv. 

- Popište sklady na statková hnojiva. 

- Popište správnou dobu aplikace hnojiv pro jednotlivé plodiny.       

2) Uveďte negativní dopady nesprávného ošetřování statkových hnojiv. 

- Popište způsoby postupu při možné havárii způsobené škodlivými látkami ze statkových 

hnojiv. 

- Popište nápravu havárie včetně uvedení kontaminovaného prostředí do původního stavu.   

- Uveďte, jakým způsobem lze předejít poškození vodních zdrojů? 

 

Pomůcky:  
Havarijní plán školního statku, výroční zpráva, www.nitratovka.cz, internet, zákon č. 254/2001 

Sb. o vodě, ve znění pozdějších předpisů, zranitelné a citlivé oblasti-přehled, Zásady správné 

zemědělské praxe.  

 

Postup práce: 

1) Uveďte možné způsoby skladování statkových hnojiv. 

2) Uveďte správnou dobu aplikace statkových hnojiv. 

3) Uveďte plodiny, které je vhodné hnojit organickými hnojivy. 

4) Uveďte potřebu organických hnojiv k plodinám.  

5) Popište způsoby postupu prací při havárii týkající se úniku látek ze statkových hnojiv. 

6) Uveďte zásady hospodaření na orné půdě, které souvisí s prevencí ochrany vod před 

povrchovým i podzemním znečištěním.  

 

 

 

http://www.nitratovka.cz/
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4. Produkce statkových hnojiv  

 
Zadané úkoly: 

1) Zhodnoťte stavy hospodářských zvířat na školním statku. 

2) Uveďte počty kusů skotu a prasat na školním statku. 

3) Kolik DJ v průměru připadá na 100 ha zemědělské půdy?   

4) Vypočítejte plochu a objem polního hnojiště. 

 

Pomůcky:  

Rozbor hospodaření školního statku, Zásady správné zemědělské praxe, kalkulačka, internet, 

tabulky. 

  

Postup práce: 

1) Zjistěte stavy zvířat na školním statku. 

2) Uveďte počet kusů skotu. Vyjádřete je v DJ. 

3) Uveďte počet kusů prasat. Vyjádřete je v DJ. 

4) Zjistěte, kolik DJ připadá v průměru na 100 ha zemědělské půdy. 

5) Uveďte zásady hospodaření na orné půdě, které souvisí s prevencí ochrany vod před 

povrchovým i podzemním znečištěním.  

6) Vypočítejte zásobu hnoje na polním hnojišti. Školní statek má polní hnojiště o rozměrech 

45m x 25m. Výška uskladněného hnoje je 3,5m. Zjistěte: 

a) plochu polního hnojiště,     

b) množství hnoje na hnojišti v t, 

c) od kolika DJ je hnůj na hnojišti, 

d) plochu orné půdy, kterou pohnojíte tímto množstvím hnoje (průměrná dávka hnoje na 

hektar je 40 tun).  

 

 

5. Zásady aplikace hnojiv 
 

Zadané úkoly: 

1) Jaké množství chlévského hnoje se aplikuje pod jednotlivé plodiny? 

2) V jakých intervalech se aplikuje chlévský hnůj na orné půdě? 

3) Proč je nutné chlévský hnůj ihned po aplikaci zapravit do půdy?  

4) Vysvětlete rozdíl mezi aplikací chlévského hnoje a kejdy? 

5) Vyhledejte pravidla pro používání statkových hnojiv související s blízkostí úvaru 

povrchových vod od zemědělského pozemku, se sklonem zemědělského pozemku, s typem 

půdy a s typy pěstovaných plodin. 

 

Pomůcky:  

Zásady správné zemědělské praxe, kalkulačka, internet, tabulky, publikace Zákon o hnojivech 

a navazující vyhlášky, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, přehledy 

hnojiv, metodika hnojení, aktuální rozbory orné půdy na obsah živin, osevní plán, modely 

osevních postupů na orné půdě. 

  

Postup práce: 

1) Seznamte se s osevním plánem školním statku a rámcovými osevními postupy. 

2) Označte plodiny hnojené hnojem. 

3) Vypočítejte potřebu organických hnojiv. 



38 

 

 

Název tematického celku: Havarijní plán v zemědělském podniku a jeho vypracování 

 

Anotace:  
Tematický celek dává přehled o požadavcích na sestavení havarijního plánu zemědělského 

podniku pro případ úniku závadných látek do prostředí.  Ukazuje na možné cesty úniku 

jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií. Stanovuje podmínky 

hlášení a odstranění následků havárie. 

 

Klíčová slova: 

Havárie, havarijní plán, cesty úniků, závadná látka, hlášení havárie, závažnost havárie, 

příčiny havárie, následky havárie, odstranění následků havárie, ropné látky, technické 

poruchy a závady, ochranné pomůcky, osobní ochranné pracovní pomůcky, první pomoc. 

 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin a Chov zvířat, Chemie, Fyzika a Matematika. 

 

Obsah tematického celku: 

1) Havárie - druhy havárii, závažnost havárie, příčiny havárií. 

2) Závadné látky - druhy závadných látek. 

3) Ochranné pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky, první pomoc. 

4) Odstraňování následků havárie a právní postihy. 

5) Havarijní plán.  

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami a legislativou, praktické cvičení - sestavení havarijního plánu, referáty - možné 

cesty úniku jednotlivých závadných látek, metody týmové spolupráce žáků při řešení 

simulovaných havárie. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) zná výčet vzniku možných havárií v zemědělském podniku, 

2) chápe význam zpracování havarijního plánu, 

3) dodržuje bezpečnost práce a používá ochranné pomůcky, 

4) rozumí pojmu závadná látka a dokáže uvést jejich vznik a vliv, 

5) umí adekvátně reagovat v případě havárie v zemědělském podniku. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 

Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování 

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o zacházení se závadnými látkami  

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. 

Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. 

Vyhláška MV č. 103/2006 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb. 
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Název tematického celku: Havarijní plán v zemědělském podniku  

a jeho vypracování (učební text) 

 

 
     Havarijní plán je návod, jakým způsobem postupovat a jak zacházet se závadnými látkami 

v případě havárie. Uvádí postup, jak minimalizovat negativní dopady na zdraví člověka, zvířat, 

životní prostředí a majetek. Požaduje se, aby v něm byl uveden výstižný popis, jak postupovat 

pro vzniku havárie včetně situačního plánku místa. 

     Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí, zabývá se 

možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií, 

stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Vypracovává se na základě zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 

Sb., o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

     Havarijní plán musí mít každý zemědělský podnik, který nakládá alespoň s jednou 

z následujících závadných látek - hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, nafta, nebo oleje. 

V případě změny podmínek v zemědělském podniku (např. spuštění bioplynové stanice, zrušení 

živočišné výroby, změna technologie živočišné výroby apod.) je nutné provést aktualizaci 

havarijního plánu. Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad.  

 

 

1. Havárie - druhy havárií, závažnost havárie, příčiny havárií  

 
     Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. 

     Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 

povrchových a podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady nebo dojde-li ke zhoršení jakosti vod 

v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

     Za havárii se považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání ropných látek.          

 

     Závažnost havárie. Kritéria vymezující závažnou havárii podle jejích následků pro 

zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie. 

     Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna oznámit krajskému úřadu 

každou závažnou havárii, na kterou se vztahuje bod 1 nebo má jeden nebo více následků 

uvedených v bodech 2, 3, 4, 5 nebo 6.  

1) závažná havárie, způsobená nebezpečnou látkou nebo jejím únikem v množství stejném 

nebo převyšujícím 5% některého z množství nebezpečných látek uvedeného v příloze č. 1 

k tomuto zákonu části 1 v tabulce I nebo II sloupci 2. 

2) závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

části 1, vedoucí ke vzniku jedné nebo více z následujících událostí: 

a) úmrtí, 

b) zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob zdržujících se v objektu 

nebo u zařízení, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin, 

c) zranění minimálně jedné osoby mimo objekt nebo zařízení, pokud její hospitalizace 

přesáhla dobu 24 hodin, 
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d) poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt nebo zařízení, které se v důsledku 

havárie stalo neobyvatelné, 

e) nutnost provedení evakuace nebo ukrytí osob v budovách po dobu delší než 2 hodiny, 

pokud celková přepočtená doba evakuace nebo ukrytí osob (počet osob násobený dobou) 

přesáhla 500 hodin, 

f) přerušení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo telefonního 

spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba přerušení dodávky 

(počet osob násobený dobou) přesáhla 1 000 hodin, 

3) závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

části 1, pokud má za následek ekologickou újmu1) na 

a) území chráněném podle zvláštních předpisů2), tj. zvláště chráněných územích a územích 

soustavy NATURA 2000, vyhlášených pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech 

ochrany zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha, 

b) ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha, 

c) vodním toku o délce stejné nebo větší než 10 km, 

d) umělém nebo přirozeném útvaru povrchové vody, které nemají statut vodárenské nádrže 

podle zvláštního právního předpisu, o rozloze dosahující nebo přesahující 1 ha, 

4) závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

části 1, pokud má za následek ekologickou újmu kolektoru, tj. horninového prostředí 

v pásmu nasycení i mimo ně v místě jímání nebo akumulace podzemních vod nebo 

znečištění podzemních vod o rozloze stejné nebo větší než 1 ha, 

5) závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

části 1, pokud má za následek 

a) poškození objektu nebo zařízení původce závažné havárie ve výši stejné nebo převyšující 

70 mil. Kč, 

b) poškození majetku mimo objekt nebo zařízení původce havárie ve výši stejné nebo 

převyšující 7 mil. Kč, 

6) závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

části 1 vedoucí k následkům mimo území České republiky.   

[Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Mezi příčiny havárií patří: 

1) nedbalost, 

2) nedodržení bezpečnostních předpisů, 

3) nepoužívání ochranných pomůcek, 

4) přírodní a technické příčiny. 

 

 

2. Závadné látky - druhy závadných látek  

 
     Závadné látky jsou všechny látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami.   

 

 

                                                 
1) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Základní rozdělení závadných látek: 

a) nebezpečné (závadné) látky, 
b) zvlášť nebezpečné (závadné) látky, 
c) prioritní látky (významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy), 
d) prioritní nebezpečné látky (velmi vysoké riziko z důvodu své stálosti a akumulace ve vodním 

prostředí). 
 

     V zemědělství se zachází s nebezpečnými závadnými látkami dle písm. a) tj.: 

1) minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín, …), 
2) přípravky na ochranu rostlin, 
3) minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková, vícesložková), 
4) organická nebo organominerální hnojiva a jejich výluhy (digestát z bioplynových stanic, 

komposty a jejich výluhy, …..), 
5) statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy,…). 
     Vzhledem k tomu, že většina zemědělců je používá ve větším rozsahu, vztahují se na ně i 

níže uvedené povinnosti.            
 

Základní povinnosti pro uživatele závadných látek 

     Při zacházení s nebezpečnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení spojeno 

se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je povinností uživatele:  

1) vypracovat plán opatření pro případy havárie („havarijní plán“) a předložit jej ke schválení 

příslušnému vodoprávnímu úřadu,  

2) používat jen taková zařízení, která jsou vhodná z hlediska ochrany jakosti vod 

(v odpovídajícím technickém stavu), u těchto zařízení vybudovat a provozovat odpovídající 

kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek,  

3) nejméně 1× za 6 měsíců kontrolovat všechna zařízení - sklady a skládky, provádět záznamy 

o výstupech kontrolního systému a o kontrole skladů a skládek vč. případných provedených 

opatření a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let („provozní deník“), 

4) nejméně 1× za 5 let, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo 

nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu; v případě skladování hnojiv 

a výluhů z objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách 

o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška 

těsnosti nepožaduje, 

5) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při 

hašení požáru.  

 

 

3. Ochranné pomůcky, osobní ochranné pracovní prostředky, první pomoc 
      

     Ochrannými pomůckami jsou nazývány předměty sloužící k ochraně lidského zdraví při 

různých činnostech. Podle činnosti, při které jsou využívány, se rozdělují: 

1) pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky, 

2) sportovní. 

 

     Pojem ochranné pomůcky je obecně používaný laický termín. Často je chybně zaměňován 

s odborným pojmem osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) - (pracovní oděv je mylně 

považován za osobní ochranný pracovní prostředek). 

     Pracovní ochranné pomůcky slouží jako doplňky k zajištění BOZP na pracovištích 

(například osobní dozimetr). Nesmí být však zaměňovány s osobními ochrannými pracovními 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prstov%C3%BD_dozimetr
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prostředky. OOPP zahrnují široký sortiment prostředků chránících nejrůznější části těla před 

riziky spojenými s výkonem určité pracovní činnosti. Může se jednat o ochranu například před 

toxickými látkami, kyselinami, ostrými předměty, horkými povrchy, padajícími předměty nebo 

prachy. 

     Mezi OOPP patří ochranné brýle, obličejový štít, přilba, respirátor atd. Pracovní oděv mezi 

OOPP patří pouze v případě, pokud oděv podléhá výraznému opotřebení nebo znečištění či 

pracovní oděv plní ochrannou funkci. 

     Osobní Ochranné Pracovní Prostředky (zkráceně OOPP) jsou ochranné prostředky, které 

musejí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 

práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., nejsou jimi však 

běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a 

které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení 

záchranných sborů, speciální ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo 

pořádkových silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, 

sportovní výstroj a vybavení, ochranné prostředky pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování 

a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti. 

     Osobní ochranné prostředky (zkráceně OOP) - jedná se o širší pojem, než je OOPP, 

prostředky nejsou určeny jen pro výkon pracovní činnosti, ale například i pro sport nebo volný 

čas. OOP je každé zařízení nebo prostředek určené k nošení nebo držení jednotlivcem pro 

ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky, nejsou jimi však 

prostředky, které jsou stanoveným výrobkem podle jiného nařízení vlády než č. 21/2003 Sb. 

vydaného k provedení zákona o technických požadavcích na výrobky, které stanoví podmínky 

pro jejich uvedení na trh a požadavky na bezpečnost, také jimi nejsou prostředky uvedené 

v příloze č. 1 nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 

     Ochranné pomůcky - pomůcky pomáhající při ochraně zdraví a to nejen při práci, nemusí 

splňovat požadavky na OOP, protože nepodléhají nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (například 

opěrky zápěstí nebo pohyblivé opěrky při práci s PC). 

     Pracovní oděvy a obuv je oděv nebo obuv, které jsou určeny k používání při výkonu práce 

(může se jednat o zaměstnavatelem předepsaný stejnokroj, např. pro prodavačky nebo recepční, 

tedy může se jednat i o dámské lodičky nebo luxusní halenku). Jen v případech definovaných 

v zákoníku práce se tyto poskytují jako OOPP. 

     Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky jsou prostředky sloužící k očistě těla a prostředky    s 

ní související (např. ručník, mýdlo, zubní pasta, ochranný krém) a prostředky k dezinfekci osob 

vykonávajících pracovní činnost spojenou s ohrožením infekční nemocí. 

 

     První pomoc, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či života, 

musí být kvalitní a hlavně včasná. Proto je při poskytování první pomoci nejdůležitější rychlost, 

účelnost a rozhodnost. Jen tak lze předejít komplikacím a zmírnit následky poranění nebo 

postižení. Zásady první pomoci by proto měl znát každý. 

 

Zásady první pomoci:  

1) zabezpečit postiženého proti dalšímu možnému zranění, 

2) zavolat záchrannou službu a popsat situaci při havárii, 

3) zabezpečit u zraněného základní životní funkce, 

4) zajistit zraněnému teplo, použít lékárničku, 

5) udržovat zraněného při vědomí, 

6) čekat na příjezd záchranné služby, hasičů, policie.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochrann%C3%A9_br%C3%BDle&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obli%C4%8Dejov%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ilba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respir%C3%A1tor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_od%C4%9Bv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_od%C4%9Bv
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4. Odstraňování následků havárie a právní postihy  

 
Povinnosti při havárii:  

1) ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední 

opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, 

popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí, 

2) kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, 

případně správci povodí, 

3) Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně 

informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního 

prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů 

a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, 

informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší 

vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí, 

4) dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy 

nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým 

následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi, 

5) původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření 

při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat, 

6) osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci 

životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky, 

7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.  

 

 

5. Havarijní plán  
 

     Havarijní plán definuje vyhláška č. 450/2005 Sb. takto: Havarijní plán je písemný 

dokument, vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných 

látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 

podzemní vody. Havarijní plán podléhá schválení příslušného vodoprávního úřadu. 

     K návrhu havarijního plánu je nutné nejprve získat stanoviska, vyjádření nebo souhlasy 

účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy týkající se dané věci a také stanovisko 

příslušného správce vodního toku, popřípadě stanovisko správce povodí v případech, kdy se 

řízení dotýká vodního toku, či může dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí, případně 

stanovisko příslušného správce nebo vlastníka vodní nádrže, pokud se žádost o povolení týká 

této vodní nádrže.  

 

Typy havarijních plánů 
Havarijní plán kraje - zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu, dle poplachového plánu.  

Vnější havarijní plán - zpracovává se pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie a pro 

objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky.  

Vnitřní havarijní plán -  zpracovávají pouze ti provozovatelé objektu a zařízení, u kterých 

je možnost vzniku závažné havárie a kteří jsou zařazeni do skupiny B, dle zákona o prevenci 

závažných havárií a jejichž povinností je vypracovat bezpečnostní zprávu.   
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Název tematického celku: Havarijní plán v zemědělském podniku a jeho 

vypracování (vzdělávací materiál) 
 

 

Struktura a obsah havarijního plánu 
 

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. - stanoví strukturu havarijního plánu kraje a vnějšího 

havarijního plánu jaderných zařízení. Plán se skládá z části informační, operativní a plánů 

konkrétních činností. 

 

Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. - stanoví strukturu vnitřního havarijního plánu jaderného 

zařízení. Tento plán se skládá z: Úvodní část, uvažované mimořádné události v rámci 

jednotlivých stupňů, způsoby a systémy vyhlášení mimořádných událostí, způsoby omezení 

ozáření zaměstnanců a dalších osob, způsoby ověřování havarijní připravenosti, zásahové 

postupy, způsoby zdravotnického zajištění zaměstnanců a dalších osob, seznam orgánů státní 

správy a dalších dotčených orgánů. 

 

Vyhláška MV č. 103/2006 Sb. - stanoví vnější havarijní plán objektu nebo zařízení, u 

kterých je možnost vzniku závažné havárie. Struktura plánu: informační část, operativní část, 

plán konkrétních činnosti. 

 

Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb. - stanoví strukturu vnitřního havarijního plánu objektu nebo 

zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie. Skladba plánu: informační část, 

operativní část, grafická část, dokumentační část, ostatní plány pro řešení mimořádných 

událostí. 

 

 

1. Hodnocení druhů havárií    
 

Zadané úkoly: 

1)  Vypracujte přehled druhů havárií. 

2)  Uveďte význam prevence havárií. 

 

Pomůcky:  

Zákon o vodách, internetové odkazy:  

http://ekozr.webnode.cz/sluzby/vodni-hospodarstvi/sluzby/havarijni-plany/ 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1032/prevence_zavaznych_havarii.htm 

Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 

(Text předpisu na serveru MVČR) 

Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o 

změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-328-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-103-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-256-doc.aspx
http://ekozr.webnode.cz/sluzby/vodni-hospodarstvi/sluzby/havarijni-plany/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fekozr.webnode.cz%2Fsluzby%2Fvodni-hospodarstvi%2Fsluzby%2Fhavarijni-plany%2F
http://www.kraj-jihocesky.cz/1032/prevence_zavaznych_havarii.htm
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=281/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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2. Zpracování havarijního plánu    

 
Zadané úkoly: 

Vytvořte vytvořit havarijní plán pro vlastní farmu (fiktivní). Při zpracovávání použijte dostupné 

informace 

 
Pomůcky:  

Internet, legislativa: Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., Vyhláška 

MV č. 103/2006 Sb., Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb.  
 

 

3. Hodnocení závadných látek   
 

Zadané úkoly: 

1) Podle předloženého tiskopisu proveďte hlášení o vzniku havárie. 

2) Vyjmenujte závadné látky v zemědělství, které podmiňují vypracování havarijního plánu 

 

Pomůcky: 

Internet, legislativa, vytištěný formulář. 

 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-328-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-103-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-103-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-256-doc.aspx
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4. Ochranné pomůcky   
 

Zadané úkoly: 

1) Vypracujte přehled ochranných pomůcek. 

2) Uveďte ochranné pomůcky používané při praxi na školním statku (při hnojení plodin,…).  

 

Pomůcky:  

Internet, vyhlášky v textu. 

 

 

5. Odstraňování následků havárie  
 

Zadané úkoly: 

Vypracujte přehled postupů k odstraňování následků havárie. 

 

Pomůcky: 

Internet - viz. Bezpečnostní program, Záchranný kruh.  

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/havarie-nehody-

vybuchy/havarie-chemicke-latky.html 

 

 

6. Kontrolní otázky: 
 

1) Uveďte zákon, který řeší problematiku havárií? 

2) Má školní statek povinnost sestavit havarijní plán? V případě že ano, proč? 

3) Vyjmenujte velmi nebezpečné látky ohrožující životy lidí a poškozující životní prostředí. 

4) Z jakého důvodu je třeba dodržovat pořádek a kázeň na pracovišti? 

5) Vysvětlete význam ochranných pomůcek.   

6) Uveďte podnik ve vaší lokalitě, který je zařazen do registru míst ohrožených havárií? 

7) Vysvětlete rozdíl mezi značkami OOPP a OOP. 

8) Vysvětlete pojem ekologická újma. 

9) Uveďte, v jakém případě je nutno provést evakuaci osob. 

10) Vysvětlete pojem digestát a podmínky jeho vzniku. 

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/havarie-nehody-vybuchy/havarie-chemicke-latky.html
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/havarie-nehody-vybuchy/havarie-chemicke-latky.html


47 

 

 

Název tematického celku: Přehled a charakteristika hlavních zákonných opatření na 

úseku ochrany životního prostředí a krajiny a jejich uplatnění 

v praxi 

 

Anotace:  
Tematický celek dává přehled a shrnuje poznatky a charakteristiku hlavních předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany vody, ochrany půdy, 

ochrany lesa, přírody a krajiny. Zabývá se dále zákonem o odpadech, zákonem o obalech 

a energetickým zákonem a naznačuje jejich praktické užití. 

Klíčová slova: 

Ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší, ochrana vody, ochrana půdy, ochrana lesa, 

ochrana přírody a krajiny,  

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin a Chov zvířat, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Ochrana životního prostředí. 

2) Ochrana ovzduší. 

3) Ochrana vody.  

4) Ochrana půdy.  

5) Ochrana lesa. 

6) Ochrana přírody a krajiny.  

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami, praktická cvičení - práce s legislativou, metody týmové spolupráce žáků při 

řešení simulovaných problémů. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) je seznámen s hlavními legislativními předpisy týkajícími se ochrany životního 

prostředí, ochrany ovzduší, ochrany vody, ochrany půdy, ochrany lesa, přírody a 

krajiny, 

2) zná principy a základní opatření vztahující se k ochraně životního prostředí, ochraně 

ovzduší, ochraně vody, ochraně půdy, ochraně lesa, přírody a krajiny, 

3) dodržuje základní pravidla pro ochranu životního prostředí, ochranu ovzduší, ochranu 

vody, ochranu půdy, ochranu lesa, přírody a krajiny, 

4) se chová tak, aby svým chování a jednáním neohrozil životní prostředí, ovzduší, vody, 

půdy, lesy, přírodu a krajinu. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. o kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

Zákon č. 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
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Název tematického celku: Přehled a charakteristika hlavních zákonných 

opatření na úseku ochrany životního prostředí 

a krajiny a jejich uplatnění v praxi (učební text) 

 

 
     Historické, geografické, klimatické, politické, sociální a ekonomické podmínky způsobují, 

že ani naše země není ušetřena celé řady problémů, které souvisí s poškozením prostředí. 

Populace v České republice je již dlouho dobu stabilizována, a tak mezi hlavní problémy nepatří 

růst populace, ale spíše způsob využívání přírodních zdrojů, spotřeba surovin, energetická 

a surovinová náročnost výroby. 
     Životní prostředí v ČR prošlo od roku 1989 řadou změn. Většinou se jednalo o změny 

pozitivní. Zlepšení situace však nenastalo ve všech případech následkem zlepšené legislativy, 

zvýšením investic do ochrany prostředí nebo zlepšením přístupu obyvatel. Zásadní změny 

nastaly především následkem snížení průmyslové produkce a spotřeby energie. Zhoršení oproti 

minulým desetiletím je třeba spatřovat zejména ve vysokém nárůstu osobních vozidel a často 

v živelné výstavbě. S novou výstavbou se snižuje rozloha zemědělské půdy a negativně je 

ovlivňován i charakteristický ráz naší krajiny. 

 

 

1. Ochrana životního prostředí   
 

     Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 

     Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně 

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

     Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. 

     Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází 

k poškozování životní prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické 

stability. 

     Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

     Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 

využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při 

postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. 

     Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostřední v důsledku lidské činnost, které jsou svou 

podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. 

     Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou 

činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 

     Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje 

a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. 
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     Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících 

poškozováním jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti. 

 

     Zásady ochrany životního prostředí: 

     Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. 

     Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené 

zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby 

nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 

životního prostředí. 

     Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení 

nebo spolupůsobení znečišťujících látek a činností. 

     Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je 

v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

      

     Povinnosti při ochraně životního prostředí: 
     Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní 

prostředí. 

     Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje projektuje, provádí nebo odstraňuje stavby, 

je povinen takové činnosti provádět jen po zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí 

a zatížení území, a to v rozsahu, stanoveném zákonem a zvláštními předpisy. 

     Každý, kdo hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeba technologie, výrobky a látky, či kdo 

je hodlá dovážet, je povinen zabezpečit, aby splňovaly podmínky ochrany životního prostředí 

a aby v případech stanovených zákonem a zvláštními předpisy byly posouzeny z hlediska jejich 

možných vlivů na životní prostředí. 

 

     Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: 

     Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 

ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho 

části. Není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit 

jiným způsobem.  

     Za poškozování životního prostředí orgány pro životní prostředí mohou uložit sankce 

v podobě pokuty nebo jiná opatření podle předpisů. 

     Příslušné orgány státní právy pro životní prostředí jsou oprávněny v případech, kdy hrozí 

závažní poškození životního prostředí nebo kdy k poškození již došlo, rozhodnout o dočasném 

zastavení nebo omezení činnosti.  

 

     Podrobněji viz. zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a zákon č. 100/2001 Sb. (E.I.A.) 

o posuzování vlivů na životní prostředí a jejich přílohy. 

 

 

2. Ochrana ovzduší 

 
     Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, 

snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy 
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a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku 

znečištění ovzduší. 
Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 
- přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 

- způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, 

- nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 

- práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, 

- práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné zprávy při 

sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě. 

 

Pro účely zákona se rozumí: 

- ovzduším vnější ovzduší v troposféře, 

- znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít 

škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem, 

- znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší, 

- úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťujících látky v ovzduší (imise) nebo její 

depozice na zemský povrch za jednotku času, 

- stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka 

nebo činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou 

jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 

- mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická 

jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je 

zabudován jako nedílná součást technologického vybavení, 

- palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho 

výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu, 

- těkavou organickou látkou jakákoli organická sloučenina nebo směs organických 

sloučenin, s výjimkou methanu, 

- tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým 

procesem, 

- spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu. 

 

     Imisní limity a přípustné četnosti jejich překroční jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Imisní 

limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší a při výkonu jejich působnosti podle zákona.  

     Posouzení a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro vymezené území. Je prováděno 

ministerstvem stacionárním měřením, výpočtem nebo jejich kombinací.  

     Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného 

v příloze č. 2 zákona.  

 

     Podrobněji viz. zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho přílohy. 

 

 

3. Ochrana vody 

 
     Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost 

vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem zákona je též přispívat 

k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich 

přímo závisejících suchozemských ekosystémů.  
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Pro účely zákona se rozumí: 

- povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, 

- podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásu 

nasycení v přímém styku s horninami, 

- vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod 

v určitém prostředí,  

- vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, kterou jsou využívány nebo které 

mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověku, zejména pro pitné účely, 

- povodím je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků a případně 

i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního toku. 

 

     Dobrým chemickým stavem povrchových a podzemních vod se rozumí chemický stav 

potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, při kterém koncentrace 

znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality.  

     Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny 

látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů 

ochrany lidského zdraví a životního prostředí. 

 

     Podrobněji viz. zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

a jejich přílohy. 

 

 

4. Ochrana půdy 

 
     Zemědělský půdní fond (ZPF) je základním přírodním bohatstvím naší země, 

nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou 

z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování 

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

prostředí.  

     Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále 

zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. 

     Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže 

a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby. 

 

Zásady ochrany zemědělského půdního fondu: 

     Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu v zastavěném 

území.  

     Co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území. 

     Odnímat jen nejnutnější polohu zemědělského půdního fondu. 

 

     Podrobněji viz. zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho 

přílohy. 
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5. Ochrana lesa  
 

     Účelem zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako 

národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech 

jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. 

 

Pro účely zákona se rozumí např.: 

- lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

- funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a 

mimoprodukční, 

- lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa, 

- hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti 

zabezpečující plnění funkcí lesa, 

- ochranou lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření 

proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení, 

- škodlivými činiteli škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální 

nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa, 

- škodlivými organismy původci chorob lesních porostů a rostlinní a živočišní škůdci lesních 

porostů. 

 

     Podrobněji viz. zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a jeho přílohy. 

 

 

6. Ochrana přírody a krajiny  

 
     Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 

rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaří s přírodními zdroji 

a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 

2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální 

a místní poměry. 

     Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu 

a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich 

společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické 

systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

     Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště 

chráněná. Přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.  

 

Kategorie zvláště chráněných území jsou: 

- národní parky, 

- chráněné krajinné oblasti, 

- národní přírodní rezervace, 

- přírodní rezervace, 

- národní přírodní památky,  

- přírodní památky. 

 

     Podrobněji viz. zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho přílohy 
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Název tematického celku: Přehled a charakteristika hlavních zákonných 

opatření na úseku ochrany životního prostředí a 

krajiny a jejich uplatnění v praxi  

(vzdělávací materiál) 

 

 

1. Úkoly k ochraně životního prostředí 
 

     Cílem je seznámit se se základními pojmy vztahujícími se k ochraně životního prostředí. 

 

Zadané úkoly: 

1) Definujte následující pojmy: 

a) životní prostředí, 

b) ekosystém, 

c) ekologická stabilita, 

d) únosné zatížení území, 

e) trvale udržitelný rozvoj (TUR), 

f) přírodní zdroje, 

g) znečišťování a poškozování životního prostředí, 

h) ochrana životního prostředí, 

i) ekologická újma. 

2) Jaké ekonomické nástroje může použít stát při ochraně životního prostředí? 

3) Vyhledejte v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí v příloze č. 1 alespoň 5 záměrů 

(včetně číselného označení záměru) podléhajících posouzení. 

 

 

2. Úkoly k ochraně ovzduší   
 

     Cílem cvičení je seznámit se se základními pojmy vztahujícími se k ochraně ovzduší. 

 

Zadané úkoly: 

1) Definujte následující pojmy: 

a) ochrana ovzduší, 

b) ovzduší, 

c) znečišťující látka, 

d) emise, 

e) imise, 

f) atmosférická depozice, 

g) zdroj stacionární, 

h) zdroj mobilní, 

ch) palivo, 

i) těkavá látka, 

j) spalovna odpadů. 

2) Jakým způsobem se měří emise? 

3) Vyjmenujte orgány ochrany ovzduší, které vykonávají správní činnosti na úseku ochrany 

ovzduší. 

4) Přiřaďte k následujícím pojmům, zda se jedná o mobilní, nebo stacionární zdroj znečišťování 

ovzduší: kotel na uhlí, sekačka na trávu, motorová pila, křovinořez, traktor. 
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3. Úkoly k ochraně vody 

 

     Cílem těchto úkolů je upevnit si vědomosti získané a vztahující se k ochraně vody v přírodě.  

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte, co je účelem a předmětem zákona o vodách. 

2) Vysvětlete pojem hydrologická bilanční rovnice. 

3) Jak se nazývá krajinná sféra, která obsahuje vodu? 

4) Jak se rozdělují vody na pevnině? 

5) Charakterizujte jednotlivé typy vod. 

6) Vyhledejte informace o koncentracích znečišťujících látek, které souvisejí s dobrým 

chemickým stavem povrchových a podzemních vod a vytvořte jejich přehled. 

7) Kolik povodí a úmoří má Česká republika? 

 

 

4. Úkoly k ochraně půdy 
 

     Cílem těchto úkolů je podrobněji se seznámit se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu a jeho přílohách. 

 

Zadané úkoly: 

1) Formulujte přesný název zákona „o půdě“. 

2) Co ošetřuje zákon „o půdě“? 

3) Vysvětlete pojem ZPF, vyjmenujte všechny jeho položky. 

4) Vysvětlete pojem rekultivace půdy. 

5) Uveďte možnosti poškozovaní (degradace půd) kvality i kvantity půdy v krajině. 

6) Jaké možnosti uvažuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu o odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu? 

7) Přílohu k zákonu ČNR č.334/1992 Sb. použijte k výpočtu odvodů za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu, jestliže znáte tyto údaje: nový vlastník si hodlá koupit 

pozemek na stavební parcelu 900 m2 a musí tedy zaplatit odvod za odnětí. HPJ zájmového 

pozemku je 15, klimatický region 5. Kolik zaplatí za odvod? 

 

 

5. Úkoly k ochraně lesa 
 

     Cílem úkolů je zjistit a charakterizovat jednotlivé kategorie lesů a seznámit se s jejich 

hlavními i dílčími funkcemi. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyjmenujte dvě základní funkce lesa, u druhé funkce vyjmenujte dílčí funkce. 

2) Vyhledejte v zákoně kategorie lesů. 

3) Vytvořte prezentace shrnující poznatky o kategoriích lesů. Doplňte je vlastními fotografiemi 

případně obrázky z internetu či literatury. 

4) Vyslovte svůj osobní názor na současný „zdravotní stav“ lesů a na příčiny jeho zhoršování. 

5) Sestavte přehled škodlivých abiotických činitelů. 

6) Sestavte přehled škodlivých biotických činitelů negativně působících na stav lesů.  
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6. Úkoly k ochraně přírody a krajiny  
 

     Cílem je vytvořit představu o rozsahu cílů ochrany přírody a krajiny jako celku na území 

České republiky. 

 

Zadané úkoly: 

1) Jaké formy ochrany přírody a krajiny řeší zákon 114/1992 Sb.? 

2) Do jaké formy ochrany přírody patří kategorie „planě rostoucí rostlina“? 

3) Náleží do ochrany přírody a krajiny ochrana dřevin? 

4) Vysvětlete podle zákona o ochraně přírody a krajiny pojem „přírodní park“. 

5) Vyjmenujte kategorie zvláště chráněných území podle zákona. 

6) Kolik národních parků má Česká republika? Vyjmenujte je. 

7) Nachází se ve vašem bydlišti chráněná krajinná oblast? (napište bydliště) 

8) Jaké jsou mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody? Vypracujte do tabulky obsahující 

název a stručný popis. 

9) Vysvětlete pojem NATURA 2000 a definujte jeho význam. 

10) Jak řeší zákon o ochraně přírody a krajiny ochranu dřevin rostoucích mimo les? 

11) V seznamu zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů najděte a přiřaďte k druhu: 

ostřice ječmenovitá, hrachor různolistý, holubinka blaťácká, kýchavice černá, kapradinka 

skalní, chřástal malý, česnek hadí, pupečník obecný, oměj vlčí, výreček malý, vrápenec 

malý, zvonečník hlavatý, sekavčík horský, polák malý, starček zlatý, vrba japonská, 

voskovka cihlová, páchník hnědý, ouklejka pruhovaná, len žlutý, bělořit šedý, 

muchomůrka císařka, řečanečka menší, velebrub malířský, hvozdík pyšný, tesařík alpský, 

klouzek žlutavý, blatnice skvrnitá, užovka stromová, pampeliška pozdní, lipnice alpská 

12) Má v kategorii „národní přírodní rezervace“ zastoupení Jihočeský kraj? Napište název 

a katastrální území. 

13) Má v kategorii „národní přírodní památka“ zastoupení Jihočeský kraj? Napište název 

a katastrální území. 

14) Vytvořte prezentace představující jednotlivé národní parky České republiky. (znak, 

rozloha, flóra, fauna - cca 20 obr.)  

 

Pomůcky při úkolech: 

Počítač s internetem. 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a zákon č. 100/2001 Sb. (E.I.A.) o posuzování vlivů 

na životní prostředí a jejich přílohy 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho přílohy 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jejich přílohy, 

137/1999 Sb. vyhláška MŽP, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho přílohy 

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a jeho přílohy 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho přílohy 

www.enviweb.cz 

www.chmi.cz 

  

http://www.enviweb.cz/
http://www.chmi.cz/
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Název tematického celku: Půdní fond, jeho využití a možnosti jeho ochrany,                                                                      

                                             řešení erozní situace v území     

             

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje půdní fond a jeho význam v současné době, shrnuje 

poznatky o  degradaci půdy včetně základní legislativy týkající se právní ochrany půdního 

fondu. Řeší účinky vodní a větrné eroze v území s negativní dopady na životní prostředí, 

shrnuje současné poznatky o protierozní ochraně a její omezující protierozní vliv. 

Klíčová slova: 

Půdní fond, půda, půdní úrodnost, degradace půdy, eroze, smyv půdy, erozní činitelé, 

univerzální rovnice smyvu půdy, protierozní ochrana. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Biologie, 

Ekologie, Matematika, Fyzika a Chemie. 

Obsah tematického celku: 

1) Půdní fond - pojem, význam a rozdělení. 

2) Produkční a mimoprodukční význam půdy, půdní úrodnost. 

3) Degradace půdního fondu a jeho ochrana. 

4) Eroze půdy - pojem, význam, druhy, negativní dopady na životní prostředí.  

5) Řešení erozní situace v území.          

6) Protierozní ochrana a její druhy. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce se zákonnými 

normami, praktická cvičení - práce s metodickými příručkami, terénní cvičení - posouzení 

erozní ohroženosti konkrétního pozemku s návrhem protierozních opatření, metody 

týmové spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe význam půdního fondu v současné době, 

2) rozumí pojmu mimoprodukční funkce půdy a doloží příklady, 

3) umí vysvětlit pojem degradace půdy a charakterizovat degradační činitele, 

4) zná základní právní předpisy vztahující se k půdě, umí s nimi pracovat, 

5) objasní negativní dopady eroze na půdu a životní prostředí, 

6) zná postup při výpočtu smyvu a odnosu půdy a dovede jej správně posoudit, 

7) navrhne odpovídající protierozní opatření s ohledem na jeho účinnost. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Holý, M. Eroze a životní prostředí. ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-01078-3. 

Hůla, J. a kol. Agrotechnická protierozní opatření. Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy Praha - Zbraslav, 2003. ISSN 1211-3972. 

Janeček, M. a kol. Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV Praha 6, 2005. 

ISBN 80-86642-38-0 

Němec, J. Bonitace a oceňování zemědělské půdy České republiky. Výzkumný ústav 

zemědělské ekonomiky Praha, 2001. ISBN 80-85898-90-X. 
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Název tematického celku: Půdní fond, jeho využití a možnosti jeho ochrany, 

                                             řešení erozní situace v území (učební text) 

                                              

 

1. Půdní fond - pojem, význam, rozdělení 

 
     Celková výměra půdního fondu České republiky je v současné době přibližně 7 887 tisíc ha. 

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky představuje 4 244 tisíc ha. 

Podíl zemědělské půdy představuje tak 54% celkové rozlohy půdního fondu České republiky, 

z toho orná půda je na 38% celkové výměry.  Procento zornění se v průběhu posledních let jen 

velice zvolna snižuje, a to přibližně z 75% v roce 1990 na zhruba 70% v roce 2010. V průměru 

v EU je zornění 52 %. 

 

     Kvalita zemědělského půdního fondu je měřena na základě bonitace zemědělského 

půdního fondu. Průměrná bodová hodnota produkční schopnosti půd je 42,2 bodu. V současné 

době neustále probíhá aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek, a to v rozsahu 

asi 50 tisíc ha ročně.  

 

     Vodní eroze ohrožuje přibližně 42 % ploch zemědělské půdy. Podle odhadu odborníků 

z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd v Praze se odhaduje, že je poškozeno kolem 

1,4 mil. ha právě vodní erozí. Různým stupněm větrné eroze je v Čechách ohroženo 

potenciálně 7,5 % zemědělské půdy. 

 

     Využití zemědělského půdního fondu pro ekologické zemědělství a nepotravinářskou 

produkci se postupně zvyšuje.  

 

     Vývoj půdní reakce naznačuje stále výraznější trend okyselování půd. Je způsobeno 

drastickým snížením spotřeby vápenatých hmot. V rámci republiky pokleslo průměrné pH 

o 0,2 stupně u orných půd, chmelnic, vinic i ovocných sadů.  

 

     Majetkoprávní vztahy k zemědělskému půdnímu fondu jsou s výjimkou státní půdy 

celkem konsolidovány. Převážnou část zemědělské půdy vlastní fyzické osoby a menší část 

zemědělské půdy vlastní stát nebo různé typy soukromých společností a sdružení.  

 

     Hlavním nástrojem k zajištění skutečného a identifikovatelného vlastnictví jsou pozemkové 

úpravy, které mimo jiné slouží i optimalizaci zemědělsky obdělávané krajiny s výrazným 

důrazem na zachování i mimoprodukčních hodnot a funkcí krajiny a půdy. Pozemkové úpravy 

se tak v současné době stávají jednou z mála krajinotvorných funkcí celého venkovského 

prostoru. 

 

     Na trhu s půdou se dosud uplatňují dva druhy cen. Ceny úřední jsou stanoveny podle 

bonitace půdy uveřejněné v cenových předpisech Ministerstva financí. Ceny tržní vznikají 

především na základě poptávky a nabídky. Průměrná úřední cena půdy za celou republiku je 

5,24 Kč za metr čtvereční. Průměrná tržní cena prodávané zemědělské půdy je 24,58 Kč za 

metr čtvereční. 

     Pro administraci dotací slouží v současné době nový geografický informační systém 

Registr půdy - LPIS / Land Parcel Identification Systém /, který eviduje využívanou 

zemědělskou půdu. 
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2. Produkční a mimoprodukční význam půdy, půdní úrodnost 

 
     Historicky byla půda vždy ceněna jako základní výrobní prostředek v zemědělství a lesnictví 

jako prostor pro lidské aktivity nebo jako přímý zdroj surovin. V poslední době se však při 

uvažování o hodnotě půdy dostávají do popředí i ty funkce a úlohy půdy, které nebyly dříve 

dostatečně zřejmé. 

 

     Půda a její produkční a mimoprodukční (ekologické či environmentální) funkce rozhodují 

o vývoji a stavu krajiny, o uspokojování potřeb každé společnosti a o kvalitě života v každé 

oblasti. Není již hodnocena pouze z hlediska produkčního potenciálu, ale i z hlediska oceňování 

svých mimoprodukčních funkcí. 

 

     Mezi mimoprodukční, čili ekologické a environmentální funkce půdy patří v současné době: 

1) funkce filtrační - zabezpečuje filtraci vody procházející půdním prostředím, 

 - ovlivňuje čistotu podzemních vod, pramenů i povrchových toků, 

2) funkce retenční a akumulační -  jedná se o zadržování vody v krajině, 

                                - dále se  jedná  o  akumulaci  dalších  látek  -  živin  v sorpčním půdním 

                                   komplexu a v půdní organické hmotě,  

3) funkce pufrační - tlumí dynamiku půdních vlastností, především půdní reakce a teploty, 

4) funkce transformační - zabezpečuje přeměnu látek v jejich cyklu, 

5) funkce asanační - je součástí funkce transformační a představuje procesy rozkladu,  

                                   mineralizace a syntetizování nových látek, 

6) funkce transportní - představuje migraci látek v půdním prostředí i krajině, 

7) funkce mimoprodukční - zahrnuje  v sobě  ostatní funkce  spojené  s utvářením  krajiny, 

                                   produkcí biomasy, hydrologickými funkcemi, protierozními,  

                                   ekologickými a dalšími.  

 

     Půdní úrodnost představuje základní půdní vlastnost, která je definována jako 

schopnost půdy zásobovat rostlinu vodou a živinami a vytvářet pro její růst a vývoj 

optimální podmínky. Je to souhrn všech známých fyzikálních, chemických, biologických a 

technologických vlastností, které ve svém optimu zajišťují vysoké a kvalitní výnosy 

pěstovaných plodin. 

     Vedle přirozených půdních vlastností, které jsou výslednicí zejména stanovištních podmínek 

(matečná hornina, povětrnostní a klimatičtí činitelé, půdotvorné faktory a procesy, účinky 

vegetace, apod.), je půdní úrodnost ovlivňována stupněm jejího využití, správně zvolenými 

technologickými postupy, optimální výživou a hnojením a respektováním všech zásad Správné 

zemědělské praxe, jež jsou zakotveny v příslušných legislativních opatřeních. 

 

 

3. Degradace půdního fondu a jeho ochrana 

 
     Degradací půdy ze zemědělského hlediska se rozumí ztráta produkční schopnosti. 

Z hlediska ekologického, environmentálního, je degradace půdy uvažována jako ztráta 

schopnosti plnit přírodní funkce. Z obou hledisek je pak nejvýraznější ztrátou všech funkcí její 

zástavba, tj. trvalé zničení. 

     Velmi často se jednotlivé způsoby degradace kombinují a probíhají současně. Některé druhy 

zaznamenávají v současné době výrazný negativní růst, který bývá spojen s hospodářským 

využíváním půd a snahou po co nejvyšších ziscích. 

     Mezi základní druhy degradace zemědělského půdního fondu patří: 
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1) degradace mechanická - projevuje se zejména ničením a likvidací optimální půdní struktury, 

která je pro půdní úrodnost nezastupitelná, mezi základní destrukční činitele patří těžká 

mechanizace, absence statkových hnojiv, špatné střídání plodin, nízké procento víceletých 

pícnin v osevních sledech, apod., 

2) degradace fyzikální (technologická) - souvisí  zejména s technogenním zhutněním 

podorniční vrstvy, která se tak stává nepropustnou a neprostupnou pro vodu, vzduch 

a kořeny rostlin, mezi základní příčiny patří opět těžká mechanizace, nedostatek statkových 

hnojiv, nízké procento víceletých pícnin, 

3) degradace chemická - spojená s acidifikací půd, zhoršováním vlastností půdního sorpčního 

komplexu, kontaminací půd nežádoucími skupinami látek, 

4) degradace biologická - související s úbytkem kvalitní organické hmoty v půdě a snižováním 

biologické aktivity půd, mezi základní příčiny této degradace patří opět absence kvalitních 

statkových hnojiv, vysoké dávky průmyslových hnojiv, nevhodné postupy zpracování půdy, 

apod., 

5) eroze vodní a větrná - jeden z nejvážnějších degradačních činitelů v současné době, je 

spojena zejména s úbytkem nejúrodnější části půdy ornice, současně dochází ke splavu 

jemných půdních částic do vodních ploch a toků, kde dochází sekundárně k zanášení 

a kontaminaci nežádoucími skupinami látek. 

 

     Ochrana zemědělského půdního fondu se tak poslední dobou stává velice důležitým 

opatřením, které má za úkol nejen ochranu kvantitativní degradace spojené s nevratným 

úbytkem půdy, ale i ochranu před kvalitativní degradací, která ve svém důsledku představuje 

snížení půdní úrodnosti. 

 

     Cílem návrhu všech různých směrnic a opatření na úseku ochrany ZPF je sjednocení 

a legalizace ochrany půdy a ochrany funkcí půdy. Funkce půdy jsou pak definovány jako: 

1) produkce biomasy v zemědělství a lesnictví, 

2) filtrace, retence vody a rozpuštěných látek, 

3) transformace látek, 

4) zachování genofondu rostlinných a živočišných druhů, 

5) prostředí a plocha pro lidské aktivity, 

6) zdroj surovin, 

7) archiv geologického a archeologického dědictví. 

 

     Ochrana zemědělské půdy je v současné době v ČR stále ještě legislativně řešena 

zákonem O ochraně zemědělského půdního fondu včetně všech prováděcích vyhlášek a 

nařízení. V souladu s právem Evropských společenství ( Směrnice Rady 91/676/EHS ze 

dne 12. prosince 1991 ) bylo vydáno Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. O stanovení 

zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin 

a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.  

     Významným opatřením na úseku správného využívání zemědělského půdního fondu 

je bezesporu dobře fungující systém identifikace zemědělských pozemků. Registr LPIS se 

tak stal v současné době nedílnou součástí integrovaného administrativního a kontrolního 

systému vybraných dotačních schémat Společné zemědělské politiky EU.  
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4. Eroze půdy - pojem, význam, druhy, negativní dopady na životní prostředí 

 
     Eroze je komplexní proces zahrnující rozrušování půdního povrchu, transport 

a sedimentaci uvolněných půdních částic působením vody, větru, ledu a jiných erozních 

činitelů. 

     Eroze je degradační proces, který ve svém důsledku představuje snížení půdní úrodnosti 

včetně dalších negativních dopadů, které lze shrnout do následujících bodů: 

1) eroze ochuzuje zemědělskou půdu o nejúrodnější půdní částice, 

2) prokazatelně snižuje mocnost orniční vrstvy, 

3) zhoršuje fyzikálně chemické půdní vlastnosti, 

4) zmenšuje mocnost půdního profilu, 

5) zvyšuje štěrkovitost a kamenitost půd, 

6) snižuje obsah živin a humusu, 

7) mechanicky poškozuje zemědělské kultury, 

8) znesnadňuje pohyb mechanizace a strojů po pozemcích, 

 

Mezi základní druhy půdní eroze patří: 

1) eroze vodní - spočívá v rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a povrchovým 

     odtokem a podle formy se dále dělí na erozi plošnou, rýhovou, výmolovou a proudovou,    

2) eroze větrná - působí  škody rozrušováním půdního povrchu mechanickou silou větru,  

     odnášením půdních částic větrem (deflací) a ukládáním těchto částic na jiném místě,  

3) eroze sněhová - má svoje specifika, její kinetická energie je zcela zanedbatelná a všechna 

     energie pochází pouze z odtékající vody, 

4) eroze ledovcová - vlivem pohybu ledovců docházelo v minulém období k přesunu obrovské 

     masy hornin, sutě, zeminy do níže položených oblastí, 

5) eroze závlahová - vyskytuje se v oblastech závlahového hospodářství a je spojena zejména 

     s nedodržením dávky závlahové vody, popř. nedodržením optimálního termínu závlahy. 

                             

Negativní dopady eroze na životní prostředí 

     Degradace půdy vlivem eroze, spolu s účinkem dalších nepříznivých faktorů, má za následek 

snížení produkční schopnosti půd. Mezi největší a nejvážnější problémy patří degradace 

půdy, ohrožující produkční schopnost ekosystémů. 

     Důsledkem eroze půdy je změna fyzikálních vlastností půdy, zejména struktury, textury, 

objemové hmotnosti, vodní kapacity, pórovitosti, infiltrační schopnosti, příznivé hloubky pro 

vývoj kořenů apod. Dochází také ke změnám vzájemných vztahů mezi jednotlivými půdními 

vlastnostmi. 

     Podorničí, tj. materiál, který byl po oderodování ornice vystaven vlivu eroze, má obvykle 

nízký obsah organických látek. Degradace struktury účinkem dešťových kapek je hlavní 

příčinou poškozování půdních agregátů. Zhoršování struktury je nižší na půdách, kde jsou 

agregáty stabilizovány humusem. 

     Vlivem eroze dochází neustále ke snižování mocnosti povrchového horizontu. 

V obnaženém podorničí dochází k rozplavování půdní struktury.  

     V půdním profilu dochází ke snížení propustnosti pórů, provzdušenosti, infiltraci 

a zvyšování objemové hmotnosti. Takto poškozená půdy je daleko náchylnější ke zhutňování 

a ke ztvrdnutí. Zhutnělé půdy jsou zdrojem většího povrchového odtoku a zrychlení odtoku.  

     Eroze má vliv i na chemické vlastnosti půd, snižuje obsah organické hmoty a humusu 

v půdě, snižuje obsah minerálních živin v půdě.  

     Procesy eroze zvyšují kyselost půdy a potřebu vápnění. Důvodem je odnos ornice, 

obnažení kyselého podorničí, vymývání bazických prvků a odplavování aplikovaného vápníku. 
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     Biologická degradace půd postižených erozí se projevuje zejména snížením obsahu 

organických látek a snížením obsahu mikroorganismů v půdě. 

           

 

5. Řešení erozní situace v území 
 

     Základy pro matematické vyjádření erozního procesu byly položeny pravděpodobně 

pracemi Cooka (1936), který definoval hlavní faktory vzniku a průběhu erozního procesu - 

náchylnost půdy k erozi - erodovatelnost, potenciální erozní účinnost deště a povrchového 

odtoku, vliv sklonu a délky svahu, vliv ochranného vlivu vegetace.  

     Zatím nejdokonaleji vyjadřuje kvantitativní účinek hlavních faktorů ovlivňujících vodní 

erozi způsobovanou přívalovými dešti, tzv. univerzální rovnice smyvu půdy dle Wischmeiera 

a Smithe (1978 ): G = R . K. L. S. C. P 

     Použitím rovnice lze stanovit dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy z pozemku vodní 

erozí. 

 

 

6. Protierozní ochrana a její druhy 
 

     Zemědělskou půdu na svazích je nutno chránit před vodní erozí vhodnými protierozními 

opatřeními. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované 

snížení smyvu půdy a nutná ochrana objektů. 

     Jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření, vzájemně se 

doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby. 

 

     Hlavním účelem opatření na ochranu půdy před vodní erozí je: 

1) chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, 

2) podporovat však vody do půdy, 

3) omezovat unášecí sílu vody a soustředěného odtoku vody, 

4) neškodně odvádět povrchově odtékající vodu a zachycovat smytou zeminu. 

 

Opatření organizačního charakteru 

     Do uvedené skupiny opatření patří delimitace kultur, ochranné zatravnění a zalesnění, 

protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin, pozemkové úpravy, apod. 

     Jsou to opatření poměrně finančně nenáročná s nižší protierozní účinností. 

 

Opatření agrotechnického a vegetačního charakteru 

     Skupina agrotechnických opatření je spojena s využíváním půdoochranných technologií, 

technologickými postupy pěstování plodin, vrstevnicovým zpracováním půdy, hrázkováním, 

mulčováním, setím plodin do strniště apod. 

     Jsou to opatření spojená s určitými vyššími náklady a vyšší protierozní účinností. 

 

Opatření technického rázu 

     Mezi významné zástupce patří terénní urovnávky, protierozní meze, terasy, příkopy, 

průlehy, ochranné hrázky, malé vodní nádrže, polní cesty, údolnice apod. 

     Jsou to finančně nejnáročnější a zároveň nejúčinnější protierozní opatření.  
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Název tematického celku: Půdní fond, jeho využití a možnosti jeho ochrany, 

                                             řešení erozní situace v území (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Kvalita zemědělského půdního fondu - bonitace půd 

 
     Kvalita zemědělského půdního fondu v České republice se hodnotí prostřednictvím 

bonitace. Za základní mapovací a oceňovací jednotku bonitační soustavy je považována 

bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ). Je to specifický územní celek, který má 

v důsledku vzájemného působení jednotlivých složek přírodního prostředí konkrétní 

agroekologické vlastnosti projevující se určitou hodnotou produkčního potenciálu. 

 

     Bonitační oceňovací soustava obsahuje v současné době 2 199 BPEJ. Každá konkrétní BPEJ 

je vyčleněna na základě vyhodnocení klimatu, klasifikačního zařazení půdy, charakteristiky 

geologických substrátů, zrnitosti, skeletovitosti, vodního a vzdušného režimu půd, hloubky 

půdních profilů, svažitosti pozemků a jejich expozice. Každý z parametrů má číselný kód, 

konkrétní BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem s následujícím významem:  

1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu ČR, 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k tzv. hlavní půdní jednotce, 

4. číslice vyjadřuje kombinaci údajů svažitosti a expozice ke světovým stranám, 

5. číslice je kombinací údajů o skeletovitosti a hloubce půdního profilu. 

 

     Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek zahrnuje v současné době 

následující činnosti: 

1) dobonitace - provádějí se na pozemcích, u kterých došlo k převodu nezemědělských druhů 

     Pozemků na  zemědělskou půdu, kde nebyla bonitace ještě uskutečněna, v pohraničních 

     oblastech apod., 

2) přebonitace - uskutečňují se na pozemcích při prokazatelně nesprávném dřívějším určení 

     BPEJ a pro odstranění některých hrubých generalizací, 

3) vlastní aktualizace - provádějí se v případě zemědělských pozemků, jejichž bonita byla  

     snížena v důsledku degradačních procesů, ke kterým patří erozní činnost, povodňové  

     situace, druhotné zamokření, poddolování apod. 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky se staly základem: 

1) pro určení základní ceny zemědělských pozemků, 

2) pro určení průměrných základních cen zemědělských pozemků přiřazených ke KÚ, 

3) k oceňování  zemědělských  pozemků  pro  stanovení  nároků v řízení o pozemkových  

    úpravách při použití základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, 

4) pro stanovení tříd ochrany zemědělské půdy, 

5) pro doplňování odborného obsahu BPEJ v rámci obnovy katastrálního operátu, 

6) BPEJ jsou součástí souboru popisných informací k parcelám zemědělských pozemků, 

7) pro stanovení prodejní ceny zemědělských pozemků ve vlastnictví státu, 

8) soustava BPEJ je dále využívána v rámci realizace dotační politiky v zemědělství. 

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     Na odborných pracovištích Pozemkového úřadu či Katastrálního úřadu se seznamte v rámci 

návštěvy s využitím přehledu BPEJ a mapami BPEJ v praxi. Naučte se dešifrovat pětimístný 

číselný kód BPEJ. Jaké BPEJ převládají na pozemcích Školního statku v Měšicích?   
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2. Degradace půdního fondu 

 

 
     Degradací půdy ze zemědělského hlediska se rozumí ztráta produkční schopnosti. Z hlediska 

ekologického, environmentálního, krajinotvorného, protierozního, vodohospodářského apod. je 

degradace půdy uvažována jako ztráta schopnosti plnit přírodní funkce.  

     V některých případech se jednotlivé typy degradací spojují, kombinují a probíhají současně. 

 

     Mezi základní druhy půdní degradace patří degradace mechanická (ztráta optimální 

půdní struktury), degradace fyzikální (zhoršení základních fyzikálních půdních vlastností -

hustota, objemová hmotnost, pórovitost, vododržnost, propustnost, vzlínavost, aj.), degradace 

chemická (snižování hodnot pH), degradace biologická (ztráta půdních mikroorganismů, 

nízký obsah organické hmoty v půdě), degradace technologická (ztráta vhodných 

technologických půdních vlastností - zhutnění půd, plasticita, vysýchání, tvorba půdního 

škraloupu apod.). 

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     V rámci terénního cvičení na Školním statku proveďte analýzu zemědělských půd, popište 

je, charakterizujte a navrhněte komplex opatření na zvýšení jejich úrodnosti a zlepšení 

stávajících půdních vlastností. 

1) Jaká je struktura zemědělského půdního fondu na školním statku v Měšicích? 

2) Jaké je procento zornění na Školním statku? Je srovnatelné s procentem zornění v ČR a EU? 

3) Jaké půdní druhy a půdní typy převládají na Školním statku? 

4) Uveďte teoreticky postup zjištění základních pedologických  vlastností,  uveďte  postup při  

    výkopu  půdní  sondy, naznačte   postup  při  hodnocení  půdního profilu,  vysvětlete pojem 

    grafie půdního profilu, půdní horizont a genetický půdní typ. 

5) Jakým způsobem zjistíte převládající půdní druh, co je  půdní zrnitost a jakým způsobem se 

    provádí základní půdní analýza? 

6) Zhodnoťte půdní strukturu, uveďte základní degradační činitele, kteří se podílejí na likvidaci 

    půdní struktury. Naznačte, jak by pracovníci  Školního  statku  mohli  přispět  k zachování a  

    zlepšování půdní struktury na pozemcích. 

7) Na základě výsledků AZP zhodnoťte úroveň vývoje půdní reakce a naznačte cesty  

    optimalizace hodnot pH na Školním statku. 

8) Zhutňování podorniční vrstvy je negativní jev. Které vlivy na  Školním  statku přispívají ke 

    zhutnění půd, jaká opatření na úseku odstranění rizika vzniku zhutnělé vrstvy můžete zajistit? 

9) Seznamte se s praktickým využitím Státního registru půd (LPIS) na Školním statku. 

10) Zhodnoťte celkovou úroveň hospodaření na pozemcích Školního statku z hlediska ochrany 

      zemědělského půdního fondu. 

11) Vysvětlete pojem Havarijní plán, co obsahuje, jaký je jeho  význam  v současné době, jaké 

      hlavní kapitoly obsahuje? Seznamte se s Havarijním plánem Školního statku v Měšicích. 

12) Zhodnoťte  úroveň  organického  a  průmyslového  hnojení  na  Školním  statku  ve vztahu  

      k ochraně zemědělského půdního fondu. 

13) Vysvětlete pojem zranitelné oblasti a nitrátová směrnice, jaký je jejich význam v současné   

      době? Plní školní statek důležitá usnesení a závěry těchto dokumentů? 

 

     Vypracujte výše uvedené úkoly a výsledky či případná doporučení zpracujte do závěrečného 

písemného protokolu. Při závěrečném hodnocení bude přihlédnuto k obsahové a odborné 

stránce protokolu a jeho grafické, formální a stylistické úpravě. 
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3. Vodní eroze a protierozní opatření 
 

 

     Cílem obhospodařování půdy je vytvoření zdravé úrodné půdy. Půda jako přírodní zdroj je 

základem udržitelného zemědělského hospodaření. Aby se vyhovělo požadavku udržitelného 

obhospodařování krajiny, neměl by se tedy připustit větší odnos půdy, než kolik jí vznikne.     

Jak může omezovat erozi přímo zemědělec na svých pozemcích? Jedná se zejména o: 

1) zlepšení půdní struktury dostatečným zásobováním půdy organickou hmotou, 

2) používání protierozních osevních postupů s vyšším podílem meziplodin a víceletých pícnin, 

3) vhodně volenou protierozní agrotechniku a protierozní pěstební technologie, 

4) obdělávání orné půdy po vrstevnici, 

5) zakládání křovinatých pásů, protierozních pásů a rozdělení půdních bloků, 

6) volbu dalších protierozních opatření vzhledem k místním podmínkám. 
 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     V rámci celodenního terénního cvičení navštivte přírodní krajinnou lokalitu Křemžskou 

kotlinu, která se nachází v předhůří Šumavy na jeho severovýchodní straně. Touto lokalitou 

protéká Křemžský potok, který v období přívalových dešťů a jarního tání sněhu zvyšuje 

nadměrně povodňové průtoky a zaplavuje zmíněnou oblast. Seznamte se v rámci cvičení 

s různými modelovými dílčími oblastmi, na kterých je možno dokonale prezentovat současné 

největší problémy spojené s výskytem cizí vody, ohrožením zastavěných území, s nadměrnou 

vodní erozí, nevhodně provedenými revitalizačními zásahy malých vodních toků a absencí 

opatření pro zlepšení akumulační a retenční schopnosti území přijmout velké množství vody. 

 

     V rámci popisu, charakteristiky a analýzy výše uvedeného území věnujte pozornost 

následujícím úkolům a problémům: 

1) popište celé území Křemžské kotliny z přírodních, klimatických, pedologických, 

geologických, hydrologických a morfologických poměrů, 

2) charakterizujte území z hlediska struktury půdního fondu, struktury pěstovaných plodin 

a obecně z hlediska vegetačního krytu včetně kategorií rozptýlené trvalé zeleně, 

3) na lokalitě č. 1 popište a charakterizujte úžlabinový zatravněný pás, který byl na horním 

okraji obce Holubov vybudován s cílem ochrany území obce před stékající cizí vodou, 

4) na lokalitě č. 2 vzdálené přibližně 5 km od obce Holubov popište a charakterizujte 

zatravněnou údolnici, která byla vybudována mezi dvěma poli za účelem svedení 

povrchového odtoku z výše položeného území a jejího následného odvedení do recipientu 

mimo obec, 

5) na lokalitě č. 3 na úseku Křemžského potoka popište a charakterizujte naprosto nevhodná 

revitalizační a technická opatření vybudovaná na trase potoka, vysvětlete důvody této 

nevhodné revitalizace a navrhněte odpovídající opravná opatření, 

6) na lokalitě č. 4 na odlišném úseku Křemžského potoka, který protéká údolní nivou, popište 

a charakterizujte naprosto přírodní a přírodě blízkou trasu tohoto potoka, zdůvodněte jeho 

přírodě blízký průtočný profil, charakterizujte i břehové a doprovodné porosty, které lemují 

oba břehy vodního toku, navštivte současně řadu odlehlých a meandrujících ramen, která se 

stala cennými mokřady s typickými společenstvy, 

7) na lokalitě č. 5 na hranicích obce Křemže pozorujte část meandrujícího vodního toku výše 

zmíněného potoka, popište jeho průtok včetně splaveninového režimu, pozorujte břehové 

porosty a jejich stav, popř. navrhněte revitalizační opatření, 

8) na lokalitě č. 6 ve volné krajině ve vzdálenosti cca 500 m od obce Křemže pozorujte a popište 

otevřenou kopcovitou krajinu na severovýchodním svahu Kleti, definujte problémy spojené 

s hydrologickou situací a vodní erozí.   
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Název tematického celku: Vodohospodářské poměry v krajině, revitalizace malých  

                                             vodních toků a malých vodních ploch 

 

Anotace: 

Vodní toky a vodní plochy zaujímají nezastupitelné místo v krajině a patří mezi 

nejdůležitější stabilizační prvky. Vodohospodářské poměry včetně celkové hydrologické 

situace v území patří mezi nejsložitější přírodně hospodářské podmínky a charakteristiky 

krajiny. Revitalizace jsou souborem opatření, kterými zajistíme optimalizaci směrových, 

průtočných, spádových, akumulačních, retenčních, ekologických a biologických poměrů 

vodních toků a vodních nádrží. Nedílnou součástí jsou i břehové a doprovodné porosty. 

Klíčová slova:  

Vodohospodářské poměry, hydrologická situace, cizí voda, malé vodní toky, malé vodní 

nádrže, revitalizace, technická zařízení, doprovodná zeleň. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech i předmětech odborných jako Biologie a ekologie, Nauka o životním prostředí, 

Fyzika, Chemie, Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Vodohospodářské poměry v krajině, voda - složka ŽP. 

2) Cizí voda v krajině a ochrana proti ní. 

3) Malé vodní toky v krajině a jejich směrové, spádové a průtočné poměry. 

4) Malé vodní nádrže v krajině, jejich význam a dělení. 

5) Revitalizace a revitalizační opatření malých vodních toků a vodních nádrží. 

6) Doprovodná (břehová) zeleň a její význam pro ochranu životního prostředí. 

Metodické postupy a organizace výuky: 

Výklad spojený s prezentací a praktickými ukázkami / DVD /, terénní cvičení - exkurze 

spojená s prohlídkou a popisem konkrétního malého vodního toku s návrhem na jeho 

revitalizaci, metody týmové práce žáků, vypracování jednoduchého projektu technických 

úprav. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe význam vody a vodohospodářských děl v krajině, 

2) umí vysvětlit negativní dopady cizí vody v území a navrhnout ochranná opatření,  

3) umí vysvětlit pojmy malý vodní tok a malá vodní nádrž v krajině, 

    vysvětlí základní principy technických parametrů malých vodních toků a nádrží, 

4) uvede soudobé největší problémy spojené s vodními toky a nádržemi, 

5) navrhne odpovídající druhy revitalizačních opatření malých vodních toků, nádrží, 

6) zdůvodní význam břehové a doprovodné zeleně a principy její funkce. 
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Název tematického celku: Vodohospodářské poměry v krajině, revitalizace 

                                             malých vodních toků a malých vodních ploch  

                                             (učební text) 

                                              

 

1. Vodohospodářské poměry, voda - složka životního prostředí  

 
     Vodní prvky v zemědělské krajině plní řadu funkcí a jsou ovlivňovány zemědělskou 

činností. Jakýkoliv necitlivý zásah do vodního hospodářství krajiny může způsobit řadu 

problémů ve fungování krajiny a ekosystémů, a to včetně antropogenních. 

     Stabilita vodních toků a nádrží včetně jejich retenční kapacity je výsledkem stability celého 

povodí. Poruchy v hospodářském využívání krajiny vyvolávají další a větší požadavky na 

zkapacitnění místních recipientů. 

     Od volné - neurbanizované krajiny se očekává, že bude plnit specifické hydrologické 

funkce: intercepci, akumulaci, retenci a retardaci povrchového odtoku a jeho přechod do 

podpovrchového odtoku a odtoku podzemního. 

     V takovém případě funguje krajina jako houba, která v případě extrémních srážek pufruje 

a tlumí výkyvy odtokových poměrů, odtoková maxima a kritické průtoky v recipientech. 

 

Odtok vody v zemědělských povodích je závislý na: 

1) intenzitě atmosférických srážek (zejména přívalových dešťů), 

2) intenzitě vsaku a výparu, na transpiraci rostlin, 

3) schopnosti půdy zadržet vodu v půdním profilu, 

4) velikosti a tvaru povodí, 

5) morfologických a geomorfologických poměrech v povodí, 

6) geologických a hydrologických poměrech v povodí, 

7) na pedologických vlastnostech, 

8) vegetačním pokryvu a systému hospodaření v povodí. 

 

     Hospodářské využití vody v krajině se opírá o hydrologickou bilanci založenou na 

podkladech z dlouhodobého měření meteorologických jevů a odtoků vody. Bilanční rovnice 

oběhu vody v území má následující tvar: 

 

S =  Ov + Op + Oz + Os + Vp + Vr + Vt + Vv -,+ y -,+ n -,+ o -,+ a -,+ b   

S =  atmosférické srážky, 

Ov =  soustředěný povrchový odtok ve vodních korytech, 

Op =  povrchový odtok nesoustředěný, 

Oz =  odtok podzemní vody půdou, 

Os =  odtok do hlubších vrstev, nevyskytující se na povrchu v daném území, 

Vp =  výpar vody z půdy, 

Vr =  výpar vody z povrchu rostlin (intercepce), 

Vt =  produktivní výpar vody rostlinou (transpirace), 

Vv  =  výpar z vodní hladiny, 

y =  přírůstek nebo úbytek podpovrchové podzemní vody, 

n =  přírůstek nebo úbytek vody v nádržích, 

o =  přírůstek nebo úbytek vody v ovzduší, 

a =  přírůstek nebo úbytek vody v biomase rostlin, 

b =  přírůstek nebo úbytek vody v biomase živočichů. 
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2. Cizí voda v krajině a ochrana proti ní 

 

 
     Zdroje cizí vody v zemědělsky obdělávané krajině většinou přinášejí poměrně značné 

problémy spojené zejména s neřízeným povrchovým odtokem, vodní erozí, splavem půdních 

částic do vodních toků a ploch, destrukcí půdního povrchu, velkými škodami na majetku a 

zdraví občanů. 

 

Základní zdroje cizí vody v území: 

1) voda přitékající do zájmového území z výše položených oblastí, 

2) voda z přívalových dešťů, 

3) voda vznikající z pramenních vývěrů, 

4) voda vznikající při jarním tání sněhu, 

5) voda prosakující hrázemi a dnem malých vodních nádrží, 

6) voda vystupující z vodních koryt a zaplavující okolní území. 

 

     Proti cizí vodě v území existuje řada ochranných opatření, která se podle účinku a principu 

ochrany dělí na dvě základní skupiny: 

1) biologická opatření - jejich principem je posílení infiltrační schopnosti půdy, zachycování 

vody pomocí vegetačního krytu a posílení retenční ochrany půdy, 

2) technická opatření - jsou mnohem účinnější, finančně náročnější a budují se tam, kde 

biologická opatření selhávají a jsou nedostačující, patří sem zejména budování ochranných 

záchytných kanálů, odlehčovacích kanálů, ochranných hrází, malých vodních nádrží 

a úprava zemědělských vodotečí.  

     Ochranná opatření proti cizí vodě v území jsou současně i ve většině případů významnými 

protierozními opatřeními, tzn., že mají multifunkční charakter v krajině. 

 

 

3. Malé vodní toky v krajině a jejich směrové, spádové a průtočné poměry 

 
Technické úpravy malých vodních toků v krajině motivovaly hlavně následující účely: 

1) prostorová redukce vodních prvků v krajině, 

2) zlepšení úrovně hospodaření odvodněním půd, 

3) rychlé a lokálně co nejméně škodlivé provádění velkých vod. 

 

     V současné době stále více nabývá na významu tzv. ekologicky orientovaná správa vodních 

toků, při které se uplatňují následující principy: 

1) výrazná diferenciace vodního toku, 

2) využívání a podpora přirozených mechanizmů tlumení vzniku a průběhu povodní, 

3) obnova prostorového rozsahu vodních složek krajiny, 

4) diferencované pojetí údržby vodních toků ve volné krajině, 

5) využívání a podpora samovolných dlouhodobých i povodňových renaturací dříve technicky 

    upravených vodních toků, 

6) nezbytné  zásahy  v rámci  úprav  koryt  vodních  toků - přírodě  blízké postupy a přístupy, 

    úpravy a optimalizace směrových, spádových a průtočných poměrů, 

7) péče o nivy jako prostor pro přirozené tlumení povodní, 

8) péče  o  břehové  a  doprovodné  porosty,  jejich  ochrana a podpora přírodě blízkého vývoje, 

9) důsledná ochrana vodních toků před jejich znečištěním, potlačení invazních rostlin. 
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4. Malé vodní nádrže v krajině, jejich význam a rozdělení 

 

 
     Malé vodní nádrže v krajině jsou neoddělitelnou součástí zemědělské krajiny a významně 

napomáhají mimo jiné k ochraně a tvorbě životního prostředí, a to včetně všech jeho funkcí. 

     Mezi základní funkce, které tyto nádrže plní, patří bezesporu funkce zásobní, ochranná, 

vyrovnávací, akumulační, asanační, záchytná, vsakovací, čistící, produkční, estetická, 

rekreační apod. 

 

     Při umísťování a budování malých vodních nádrží v krajině je nutno respektovat určité 

základní zásady: 

1) při jejich navrhování se vychází z celkové hydrologické bilance vody v území, 

2) umísťují se do terénních nerovností a depresí s málo hodnotnou půdou, 

3) věnovat zvýšenou pozornost výstavbě a budování hráze a dalších technických prvků, 

4) při budování volit velký zátopový prostor, věnovat zvýšenou pozornost optimálnímu 

    členění nádržního prostoru, urovnat a zabezpečit rovné a ploché dno, 

5) respektovat požadavky na hloubku nádrže, na nepropustnost dna a začlenění do krajiny. 

  

 

5. Revitalizace a revitalizační opatření malých vodních toků a vodních nádrží 

 
     Revitalizace jsou nástrojem řízené obnovy hydrologických, ekologických, estetických, 

případně dalších funkcí vodních toků a nádrží, které byly převážně člověkem potlačeny. Široce 

akceptované definice zdůrazňují prostorově funkční návrat do období před narušením 

přirozeného charakteru toku. Pro úplnou obnovu uvedených funkcí vodních elementů je téměř 

vždy nutno řešit vazby na nivu toku nebo na celé povodí.  

     Příčin, proč se z více než 20 % původních, přirozeně tekoucích malých vodních toků, staly 

umělé či poloumělé vodní stoky, je několik.  

 

Nejrozšířenější negativní úpravy vodních toků včetně dopadů na životní prostředí:      

1) nevhodné trasování toku - narovnání trasy, průpichy meandrů, vkládání oblouků s přesnými 

geometrickými parametry (v důsledku tohoto dochází k celkovému zkrácení trasy, 

rychlejšímu odtoku z povodí, ztrátě druhové rozmanitosti apod.), 

2) nevhodný příčný profil - šablonovité řešení příčných profilů lichoběžníkovitého tvaru (vede 

ve svém důsledku k vytvoření homogenního prostředí koryta toku, snížení samočistící 

schopnosti toku, snížení retenčního a retardačního potenciálu toku, snížení druhové 

biodiverzity, 

3) nevhodný podélný profil - stabilní nivelety koryta, dlouhé rovné úseky koryta (vedou k 

likvidaci tůní, výmolů a dalších nepravidelností, vedoucí k monotonizaci koryta, ke 

zrychlení proudění, rychlému odtoku vody z povodí, dochází ke snížení samočistící 

schopnosti vody, snížení druhové biodiverzity, apod.), 

4) nevhodné opevnění koryta - opevnění dna a břehů nevhodnými technickými prvky, jako př. 

beton, tvárnice (vytváří stejnorodé a nepůvodní prostředí koryta, determinuje monotonní 

charakteristiky proudění, snižuje samočistící schopnost toku, retenční a retardační potenciál 

toku, 
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5) nevhodné dřevinné porosty - likvidace původních břehových a doprovodných porostů a 

jejich náhrada nepřípustnými druhy (vede k porušení přirozené stability koryta, prosvětlení 

toku, snížení členitosti prostředí toku, k zarůstání koryta řasami, ke snížení samočistící 

schopnosti toku a druhové biodiverzity, apod.),  

6) nevhodná kapacita koryta - koryto toku je příliš předimenzované na příliš velké návrhové 

průtoky (předimenzování koryta zabraňuje pravidelnému vybřežení toku, je přerušen 

přirozený vývoj nivy, dochází ke změnám v druhové rozmanitosti, klesá biomasa, apod.). 

 
Nejvýznamnější cíle revitalizačních úprav toků „blízkých přírodě“: 
1) zajištění tvarové členitosti koryta, různorodosti dna, vytváření prohlubní a tůní, 

2) střídání úseků s pomaleji a rychleji tekoucí vodou, 

3) umožnění meandrování toku, 

4) dosadby vegetačního doprovodu - břehových a doprovodných porostů, 

5) zajištění komunikace vody v toku s vodou podzemní, 

6) zajištění vegetačních druhů opevnění, popř. opevnění kombinovaných, 

7) umožnění periodického zaplavování okolních lužních lesů a lučních pozemků, 

8) zajištění ochrany toku před smyvy a splachy z okolních pozemků, 

9) zajištění ochrany toku před bodovým a plošným znečištěním, 

10) zajištění zvýšení samočistící schopnosti toku, 

11) zlepšení krajinotvorných funkcí vodního toku, 

12) vytvoření podmínek pro existenci flóry a fauny v přilehlém území, 

13) zlepšení režimu odstavených ramen a litorálních zón. 

 
     Revitalizace malých vodních nádrží v zemědělské krajině je činnost, kterou se obnovují 

narušené, resp. zničené základní ekologické funkce těchto nádrží.  

     Revitalizace malých vodních nádrží by neměla být v žádném případě řešena jako izolovaný 

problém, bez zahrnutí vlivu povodí nádrže. Z tohoto důvodu je nutno hovořit nikoliv o 

revitalizaci malých vodních nádrží, ale o revitalizaci povodí, jehož je dotčená nádrž součástí.  

 
Základní a nejdůležitější revitalizační opatření na malých vodních nádrží: 

 
1) odstranění sedimentů - důvodem je zvětšení akumulačního prostoru malé vodní nádrže, 

prodloužení doby zdržení vody v nádrži, snížení zásob živin v nádrži (účinkem tohoto zásahu 

je dosažení původních prostor a oligotrofizace vodního prostředí), 

2) úprava dna nádrže - důvodem je odstranění prohlubní a nerovností zaplněných organickým 

kalem (účinkem zásahu je snížení trofie vody a vyplavení fosforu), 

3) úprava břehové linie - důvodem je vymezení plochy pro rozvoj litorálního pásu, návrh a 

výsadba doprovodné vegetace podle odpovídajícího vegetačního stupně (účinkem je posílení 

ekologické funkce nádrže a posílení biodiverzity a lepší začlenění do krajiny), 

4) zatravnění pásu po obvodu nádrže - důvodem je vytvoření ochranného pásu před eutrofizací 

a zanášením nádrže (účinkem je omezení eutrofizace a zanášení),  

5) opatření pro omezení transportu sedimentů - důvodem je organizace povodí z hlediska 

protierozní ochrany (účinkem je posílení uvedených funkcí), 

6) opravy a rekonstrukce technických zařízení - výpustné zařízení, hráz. 
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6. Doprovodná (břehová) zeleň a její význam pro ochranu životního 

prostředí 

 
     Biotická diverzita krajiny v kontaktu mezi vodními a terestrickými ekosystémy je 

bezprostředně závislá na způsobu provedení vodohospodářské úpravy vodního toku či nádrže. 

Nevhodně upravené břehy mohou komplikovat nejen migraci vodních živočichů, ale 

způsobovat celou řadu problémů i z hlediska hydrologických charakteristik vodních ploch a 

toků.  

     Jako břehové porosty označujeme přírodě blízká společenstva, která bývají různého stáří, 

s druhovou skladbou odpovídající stanovištním podmínkám bylin a našich domácích dřevin, a 

proto jsou schopny přirozené obnovy. Břehové porosty jsou v různě intenzivním kontaktu 

s povrchovou i podzemní vodou v závislosti na intenzitě průtoků nebo na manipulaci 

s retenčním objemem. 

     Jako doprovodné porosty označujeme uměle založené liniové porosty vznikající jako 

součást vodohospodářské úpravy. Proto jsou zpravidla jednověké, s druhovou skladbou 

omezenou na nabídku taxonů v okolí. Hydrický režim stanoviště bývá formován kolísající 

hladinou podzemní vody v depresním kuželu. 

 

     Zjištěné skutečnosti o existující skladbě vegetace je vhodné zobrazit mapou břehové 

vegetace s vysvětlivkami o stavu rostlin, stanovišti, významu a užitečnosti. Je důležitá 

především pro vegetační úpravy na toku.  

 

     Břehové a doprovodné porosty jsou tvořeny stromy, keři i bylinným patrem. Zatímco 

u břehových porostů je jejich hlavním atributem stabilizace koryta, doprovodné porosty plní 

převážně funkci krajinotvornou. 

 

Hlavní zásady uplatňované při budování břehových a doprovodných porostů: 

1) dokonalé prostorové řešení břehových a doprovodných porostů z hlediska začlenění  

    revitalizovaného toku do okolní přírody, 

2) důraz by měl být kladen na horizontální i vertikální členitost porostů, 

3) návrh břehových a doprovodných porostů musí ctít ráz okolní krajiny, 

4) užitečným podkladem pro návrh těchto porostů je jejich historický stav, který lze vyčíst ze 

    starých leteckých a pozemních snímků, případně starých map, 

5) z hlediska kvalitativního by měl návrh druhové skladby preferovat druhy přirozené skladby, 

    tedy důsledně vycházet ze stanovištních podmínek, 

6) mezi další korigující faktory patří zejména estetický výraz (habitus) jednotlivých druhů,  

    jejich efekt na stabilitu koryta toku, hustota kořenového systému, rychlost růstu, výška,  

    zastínění apod.  

 

     Současná koncepce zemědělské politiky Evropské unie se zaměřuje nejen na produkční, ale 

i na mimoprodukční funkce krajiny. Jednou z nich je v současné době obnova a regenerace 

hydrického režimu krajiny. Vegetační prvky jsou jedním z nejpřirozenějších 

a nejekologičtějších nástrojů, které má dobrý hospodář k dispozici.  
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Název tematického celku: Vodohospodářské poměry v krajině, revitalizace 

                                             malých vodních toků a malých vodních ploch  

                                             (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Základní parametry koryt malých vodních toků 

 
     Hlavním úkolem malých vodních toků v zemědělsky obdělávané krajině je mimo jiné i 

neškodné odvedení přebytečné vody z území. K tomuto, v současné době velice aktuálnímu 

úkolu, je nutno optimalizovat jejich základní technické parametry, mezi které patří kapacita 

koryta, stabilita koryta, trasa koryta, podélný profil koryta, příčný profil koryta. Všechny tyto 

technické parametry koryt musí být optimálně nastaveny, aby odtok vody v nich byl 

bezproblémový a měl hladký průběh. 

 

Kapacita koryta  

     Kapacita koryta závisí především na velikosti a tvaru příčného průřezu a na drsnosti a sklonu 

koryta. Úpravy koryta byly prováděny hlavně s cílem kapacitu zvětšit, revitalizace v současné 

době směřují ale opačným směrem. Praxe úprav toků se držela druhdy normovaných hodnot 

návrhových průtoků. 

     V zastavěných územích a v blízkosti komunikací se požadovala kapacita koryta na Q50 - 

padesátiletou vodu, v dosahu velmi cenných vinic, chmelnic apod. na Q20 - dvacetiletou vodu 

a v dosahu orné půdy Q5 - Q20 - pětiletou až dvacetiletou vodu a v lukách a lesích Q2 - Q5 - 

dvouletou až pětiletou vodu.  

 

     Nejběžnější revitalizační situací je však tok obklopený loukami nebo ještě častěji 

neobdělávanou půdou, kde je možnost snadného a neškodného vybřežení velké vody při 

záplavách a povodních. Naopak časté a periodické vybřežování má nezastupitelný 

význam při utváření údolních niv. 

     Luční porosty snesou souvislé zaplavení 14 i více dní, roční úhrn krátkodobých zaplavení 

může být i delší. V případě neobdělávané půdy, mokřadů a lužních hájů je problém kapacity 

koryta prakticky bezpředmětný. 

 

Stabilita koryta 

     Koryto by mělo být stabilní při kapacitním průtoku. S kapacitou roste dosažitelná průřezová 

rychlost, z čehož plyne, že čím hlubší, sklonitější a hladší je koryto, tím silnější vyžaduje 

opevnění. 

     Regulační stavby vycházely z účelově navrženého tvaru a kapacity koryta a jeho nestabilitu 

řešily v případě potřeby tvrdým opevněním. Naproti tomu revitalizační koryta by měla být 

navrhována tak, aby byla stabilní v místních zeminách, s přídavným opevněním převážně 

kamennými záhozy, pohozy či nesouvislými kamennými figurami. Tento požadavek pak 

ovlivňuje návrh tvarování koryta, a tedy i jeho kapacitu a rychlosti proudění.  

 

     Koryta přírodě blízkých parametrů (kapacita a členitost) jsou zpravidla spolehlivě 

bezpečná při opevnění kamennými pohozy, často vyhoví i pouhá rostlá zemina. Přijatelnými 

řešeními jsou také kombinace rostlé zeminy a zpevňujících nesouvislých kamenných pohozů 

nebo kamenných figur. Tyto pak v korytě plní i další funkce, včetně biologických 

a krajinářských.  
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     Z hlediska stability jsou vysoce riziková čerstvá zemní koryta, zvláště pak v sypané zemině, 

a nepřirostlá drnování. Naštěstí doba největší nestability nového koryta představuje ve 

vegetačním období pouze několik týdnů, což je vzhledem k riziku výskytu velkých vod 

přijatelná doba. Významným zpevňujícím činitelem u zapojených koryt jsou pak kořeny 

stromů rostoucích na břehu nebo přímo v břehové čáře.  

 

Trasa koryta 

     Přírodní koryto tlumí energii vodního proudu mimo jiné i střídáním protisměrných oblouků. 

Snahou revitalizací je obnovit též přirozený tvar a členitost trasy koryta. Občas se vyskytuje 

mylný názor, že nezbytnou součástí revitalizace koryta je co nejvýraznější zmeandrování toku. 

Tak tomu ale není. Ani přirozená koryta nevytvářejí ve všech situacích výrazné meandry.  

 

     Při revitalizacích drobných vodních toků je dobrou metodou napodobování přirozených 

nebo přírodě blízkých koryt. Projektant revitalizace hledá vzorový úsek toku v blízké krajině 

nebo přírodě blízký vzorový úsek.  

     Z hlediska trasování jsou hlavními parametry šířka pásu meandru, poloměry a tvary 

oblouků, délka přechodových úseků mezi jednotlivými oblouky. Projektant musí novou 

trasu koryta vychodit v terénu. Navrhuje ji se zřetelem ke všem místním danostem, jako např. 

- dostupnost pozemků  pro realizaci revitalizačního záměru, 

- vztah údolnice k navrhovanému korytu, 

- výškové poměry zejména v místech navázání regulovaných a revitalizovaných úseků, 

- průběh dávného přirozeného koryta podle starých map, 

- dochované stopy původního přirozeného koryta, včetně doprovodné vegetace,   

- zbytky starého mlýnského náhonu, 

- staré odvodňovací příkopy, 

- stopy příležitostných povodňových koryt v nivě, 

- průběh a výusti hlavníků drenážních soustav apod. 

 

Podélný profil koryta 

     Podélný profil vychází pokud možno z tvarů terénu a je členitý. Regulační úpravy toků se 

snažily záměrně členitost podélného profilu omezovat, a to jak z důvodu navrhování, tak 

výstavby a následné údržby. Obtížně pochopitelný je dnes požadavek rovného dna. 

 

     Revitalizace naopak co nejvíce respektují přirozený průběh terénu a členitost podélného 

profilu je pro ně předností. Střídání pasáží s větším a menším sklonem dna je vhodné z více 

důvodů. Soustřeďuje větší spád, a tedy potřebu odolnějšího provedení, do kratších částí 

koryta. Rozčleňuje dále koryto ekologicky, vytváří místa proudová a tišinná. Je příznivé 

z hlediska samočistící schopnosti vodního toku.  

 

     Rovněž se naskýtá možnost členit podélný sklon koryta příčnými objekty - prahy a stupni. 

Při revitalizacích by však příčné objekty měly být využívány uvážlivě. Mají totiž i podstatné 

nevýhody. Velice významná je rizikovost těchto prvků z hlediska jejich snadného poškození 

vodou, dochází k ochuzení koryta o důležité proudové úseky a migrační překážky. 

  

     Někdy bývají příčné objekty instalovány do koryta za účelem vytvoření tůní. Vzniklý objekt 

má pak většinou krátké trvání. 
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Příčný profil koryta 

     Technické úpravy nejčastěji používaly lichoběžníkový průřez koryta. Sklony svahů se 

navrhovaly pro dlažby a tvárnice 1:1 až 1:2, pro kamenné pohozy a vegetační opevnění 1:2,5 

a mírnější. Za přípustné se pokládaly i svahy v prosté zemině ve sklonech 1:3 a mírnějších.  

     Koryto upravené do lichoběžníkovitého průřezu se sklony svahů cca 1:2 představuje 

v plochých nivách nížin  a pahorkatin cizorodý objekt. Cenné pásmo příbřežní mělké vody 

je velmi redukováno, břehová čára postrádá členitost. Korytu dominují strmé svahy. 

 

      Přirozená koryta potoků a říček mají nejčastěji v příčném řezu tvar pekáče, jehož šířka je 

několikanásobkem hloubky. Poměr šířky k hloubce koryta se u stabilních koryt běžně 

pohybuje v rozmezí 4:1 až 10:1. Poměrně ploché dno je členěno v proudová místa, tůně a 

naplaveninové mělčiny. Jako čistý pekáčovitý průřez koryta se ale v přírodě nenavrhuje, a to 

především kvůli nestabilitě strmých podemletých svahů v čerstvé stavbě. Jako vhodný 

kompromis mezi přírodou a technikou se volí tvar ploché mísy - miskovitý, parabolický se 

sklonem svahů nanejvýš 1:3, raději mírnějším.  

 

 

2. Úkoly pro terénní cvičení 

 
     Navštivte v nejbližším okolí města Tábora dva naprosto odlišné malé vodní toky - Kozský 

potok v lokalitě úseku od Kozího Hrádku až po zahrádkářskou kolonii v Sezimově Ústí II. pod 

Hiltonem, a dále potok Tismenický v úseku od jordánského vodopádu až po soutok s řekou 

Lužnice.  

     Kozský potok v uvedeném úseku je potok naprosto přirozený, neregulovaný, s původními 

technickými parametry, původní vegetací, protékající údolní lužní nivou s typickou květenou. 

     Tismenický potok je naopak malý vodní tok, který nedávno prošel po celé své trase 

důkladnou a důslednou revitalizací včetně svého bezprostředního okolí.  

     Vaším úkolem je porovnat oba dva malé vodní toky z hlediska technických parametrů, 

popř. navrhnout odpovídající revitalizační opatření, která budou mít za následek optimalizaci 

návrhových průtoků, bezproblémový odtok vody a nebudou rušivě zasahovat do okolní 

krajiny. Čím se oba dva vodní toky odlišují?    

  

Úkoly pro terénní cvičení: 

1) Popište krajinu, kterou oba toky protékají. 

2) Porovnejte velikost obou toků z hlediska šířky koryta a kapacity koryta. 

3) Porovnejte oba toky z hlediska jejich podélného spádu a jeho rovnoměrnosti v celé trase. 

4) Porovnejte trasu obou toků a charakterizujte ji. 

5) Porovnejte stabilitu koryta obou toků a charakterizujte ji. 

6) Porovnejte vegetační doprovod obou toků a posuďte jeho stav. 

7) Navrhněte technická revitalizační opatření na obou tocích, která povedou ke zlepšení, 

    odtokových poměrů a přinesou pro krajinu určité zlepšení rčení.  

 

 

3. Kontrolní otázky 

 
1) Uveďte základní technické parametry malých vodních toků v krajině a popište je. 

2) Co rozumíte pod pojmem „přírodě blízké“ koryto vodního toku? 

3) Jaké základní funkce plní v současné době břehové a doprovodné porosty? 

4) Proveďte rozdělení ochranných opatření proti cizí vodě v krajině. 



74 

 

 

Název tematického celku: Venkovský prostor a zásady jeho trvale udržitelného 

                                             rozvoje, stabilita krajiny  

                                              

Anotace: 

Venkovský prostor prochází v současné době velice výraznými změnami. Od jeho 

původních funkcí spojených zejména s produkcí potravin a surovin pro zpracovatelský 

průmysl dochází k posunu směrem k ekologickým, biologickým, stabilizačním, 

krajinotvorným, vodohospodářským, protierozním a estetickým aspektům a funkcím. 

Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru se stává středem pozornosti i Společné 

zemědělské politiky našeho státu. Základním předpokladem tohoto rozvoje je ovšem 

dosažení stability krajiny.   

Klíčová slova:  

Venkovský prostor, krajinná matrix, ekologická stabilita, druhová diverzita, územní systém 

ekologické stability, trvale udržitelný rozvoj, mimoprodukční funkce krajiny, obec, 

Program rozvoje venkova, Program obnovy venkova, Místní akční skupiny.  

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech i předmětech odborných jako Biologie a ekologie, Nauka o životním prostředí, 

Kultura a estetika, Dějepis, Občanská nauka. 

Obsah tematického celku: 

1) Venkovský prostor - pojem, funkce, význam v současné době, jeho problémy. 

2) Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru a jeho mimoprodukční funkce. 

3) Program obnovy venkova a jeho význam v současné době. 

4) Stabilita krajiny, stabilizační činitelé a jejich úloha v systému ochrany život. prostředí.  

5) Místní akční skupiny a jejich úloha při posílení funkcí krajiny.  

Metodické postupy a organizace výuky: 

Výklad spojený s prezentací a praktickými ukázkami / DVD /, terénní cvičení - exkurze 

spojená s prohlídkou a popisem konkrétní  krajiny s návrhem na její stabilizaci, metody 

týmové práce žáků, vypracování jednoduchého projektu v rámci návrhu začlenění krajiny 

do sítě místních akčních skupin. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe význam venkovského prostoru v současnosti, umí popsat jeho problémy, 

2) umí vysvětlit pojem trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru,   

3) vysvětlí zásady a význam zapojení obcí do Programu rozvoje venkova,  

4) chápe význam stability krajiny ve vztahu k jejím základním funkcím a úkolům, 

5) vysvětlí pojem místní akční skupina a zdůrazní její význam v současné době.             

Literární zdroje a jiné prameny: 

Karasová, J. Leader budoucnost venkova. Ministerstvo zemědělství Praha, 2009. 

ISBN 9788-80-7084-879-1. 

Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková Praha, 

2003. ISBN 80-903206-1-9. 

Šarapatka, B. Zemědělství a krajina - cesty k vzájemnému souladu. Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1885-8. 
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Název tematického celku: Venkovský prostor a zásady jeho trvale udržitelného  

                                             rozvoje, stabilita krajiny (učební text) 

                                              

 

1. Venkovský prostor - pojem, funkce, význam v současné době, jeho 

problémy 

 
     Zemědělská produkce a produktivita se celosvětově v posledních 30 - 40 letech výrazně 

zvýšila. Je to dáno jak expanzí obdělávaných ploch, tak vlastní intenzifikací. Moderní 

zemědělství převedlo značnou část povrchu Země na monokultury s negativním vlivem na 

genetickou a druhovou diverzitu. 

     Současná lidská populace s nerovnoměrným rozdělením energie a přírodních zdrojů 

pokračuje v započatém trendu. Z těchto a mnoha dalších důvodů je možno u agroekosystémů 

v rámci intenzifikačních opatření zaznamenat vedle zvýšené produkce i řadu problémů 

souvisejících s vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a na biodiverzitu.  

 

      V posledních desetiletích se začínají poměrně viditelně objevovat v krajině negativní 

změny, které souvisejí se ztrátou některých druhů živočichů a rostlin a nižší abundancí i řady 

dalších. Zvyšování intenzity produkce se podepsalo negativně nejen na biodiverzitě v krajině, 

ale problémy se dotýkají i samotného zemědělského systému a venkovského prostoru obecně.   
      

     Většina současné zemědělské krajiny je tvořena pestrou mozaikou polí, luk, 

infrastruktury a přírodě blízkých biotopů, resp. přírodních biotopů. Jako matrici 

venkovského prostoru je proto možno označit zemědělsky obhospodařovanou půdu a 

přírodní a přírodě blízké biotopy - biokoridory a biocentra.   

 

     S vysokou intenzitou zemědělské produkce na jedné straně a velkými problémy spojenými 

s diverzifikací krajiny a její biodiverzitou na straně druhé jsou spojeny negativní projevy: 

1) od 2. světové války bylo 38 % ploch obdělávaných  půd do  určité  míry  poškozeno   

    zemědělskými praktikami, zejména vodní a větrnou erozí, 

2) v řadě zemí je voda čerpána ze zdrojů daleko rychleji, než jsou tyto doplňovány,  

3) značná část znečištění prostředí je způsobena pesticidy, hnojivy a dalšími agrochemikáliemi, 

4) vstupy přicházející do konvenčního  zemědělství  mívají  často  charakter  neobnovitelných 

    zdrojů, 

5) v posledních desetiletích se rozmanitost pěstovaných plodin značně snížila, a tím dochází ke 

    zúžení genetického sortimentu. 

 

     Místní ekologické problémy postihují určité lokality a regiony, kde mohou představovat i 

značnou zátěž pro životní prostředí a znehodnocují jej. Mezi nejzávažnější problémy patřilo 

znečištění ovzduší a vod, degradace a eroze půdy a nešetrné zneškodňování odpadů. Zatímco 

znečišťování ovzduší a vod bylo do určité míry eliminováno, problémy s erozí a odpady 

přetrvávají i nadále.  

     Eroze půdy a následná degradace způsobená i dalšími faktory se začala projevovat v České 

republice v 70. letech minulého století, kdy docházelo ke scelování pozemků a rozorávání 

přirozených protierozních polních cest, příkopů, mezí, teras a likvidaci původních kategorií 

rozptýlené trvalé zeleně. Tím se otevřela cesta nekontrolovatelné a nekontrolované vodní erozi 

v zemědělsky obdělávané krajině. Nedostatečná komunikační síť, chybějící obchvaty sídel a 
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vysoký stupeň automobilizace vede ke zhoršování životního prostředí i v sídelních útvarech, 

kde dochází k překračování imisních limitů. 

 

 

2. Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru a jeho mimoprodukční 

funkce 

 
     Pokud tedy současné intenzivní zemědělství není podle výše uvedených a mnoha dalších 

důvodů dlouhodobě udržitelné, jaký systém by je měl nahradit?  

 

     FAO v roce 1993 definovala trvale udržitelné zemědělství jako systém chránící a 

zachovávající půdu, vodu, rostlinné a živočišné genové zdroje, nedegradující životní 

prostředí a ekonomicky soběstačný a sociálně akceptovatelný.  

 

Na základě současných znalostí musí udržitelný systém: 

1) mít minimální negativní vlivy na životní prostředí, 

2) chránit a obnovovat úrodnost půdy a její kvalitu, chránit půdu před erozí, 

3) využívat vodu takovým způsobem, aby zásoby kvalitní pitné vody mohly být doplňovány, 

4) spoléhat zejména na zdroje uvnitř agroekosystému a sousedních společenstev, 

5) chránit biologickou diverzitu v přírodním prostředí a celé venkovské krajině. 

 

     Poprvé se rozsáhleji o trvale udržitelném rozvoji diskutovalo na světové konferenci OSN o 

životním prostředí, která se konala v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Tato konference 

také definovala trvale udržitelný rozvoj jako takový, který uspokojuje potřeby přítomnosti, 

aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.  

 

     Aby jakákoliv společnost naplnila požadavky trvale udržitelného rozvoje, musela by 

respektovat několik následujících podmínek: 

1) intenzita využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost jejich regenerace, 

2) intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost, s níž jsou zaváděny jejich 

    trvale udržitelné obnovitelné náhrady, 

3) intenzita znečištění nepřesahuje asimilační kapacitu prostředí. 

 

     Uvedené podmínky v současné době žádný stát nenaplňuje a ani naplňovat nemůže. 

Obnovitelné zdroje energie, především půda a voda, jsou využívány nad míru jejich regenerace. 

Také produkce odpadů a škodlivin zdaleka přesahuje možnosti jejich postupné likvidace 

v zemském ekosystému.  

 

     Trvale udržitelný rozvoj může být východiskem, které zabrání drancování přírodních 

zdrojů a zhoršování životního prostředí. Nicméně jeho podmínky v současném světě, kde 

se často úspěch měří jen ekonomickými parametry, jsou těžko prosaditelné a obecně 

akceptovatelné. Navíc v jednotlivých ekologických vládních politikách se dosud uplatňuje 

spíše přístup restriktivní než preventivní. 

 

     Současný venkovský prostor plní vedle své hlavní funkce produkční i řadu dalších, které 

v současné době nabývají stále větší význam. Je důležité a nutné krajinu vnímat jako nesmírně 

pestrou mozaiku pastvin, políček, mezí, úhorů zasazených do remízků, menších lesíků, 

pramenišť, mokřadů a říčních niv. A tato krajinná diverzita stojí za dnešní druhovou 

rozmanitostí živočichů a rostlin.  
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     Tzv. mimoprodukční funkce zemědělsky obdělávané krajiny, a tedy i celého venkovského 

prostoru, lze spatřovat v jejich vodohospodářských, hydrologických, protierozních, 

biologických, ekologických, krajinotvorných, estetických, urbanistických, hygienických 

a dalších funkcích, které jsou pro život člověka a všech živých organismů neméně důležité.  

 

 

3. Program obnovy venkova a jeho význam v současné době 

 
     Program obnovy venkova, schválený usnesením vlády č. 730 ze dne 11. listopadu 1998 není 

programem novým, je v podstatě novelizací původního Programu obnovy vesnice, který 

projednala vláda ČR v květnu 1991. 

     Cílem  programu byla a je celková rehabilitace venkova, jehož význam byl v minulém 

období silně podceněn. Venkov byl neblaze poznamenán administrativně-byrokratickým 

uplatňováním střediskové soustavy osídlení, spojeným s násilnou integrací malých sídel, 

ztrátou jejich identity a iniciativy a dalšími průvodními negativními vlivy.  

 

     Cílem Programu obnovy venkova je vytvořit organizační a ekonomické podmínky 

k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními 

silami snažili o harmonický rozvoj životního prostředí, udržování přírodních a kulturních 

hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.  

     Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, 

ekologický a hospodářský význam. Program obnovy venkova je založen na vědomí svébytných 

hodnot venkova a na nezbytnosti jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale 

udržitelného rozvoje společnosti a celého venkovského prostoru. 

 

Základní funkce Programu obnovy venkova: 

1) udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic a životního stylu, 

2) vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic a venkovských mikroregionů, 

3) rozvíjení partnerských vztahů mezi venkovem a městy, mezi mikroregiony, 

4) rozvoj hospodářství při využívání místních zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, 

5) zachování a obnova vlastního obrazu vesnic, jejich organické sepětí s krajinou, 

6) úprava veřejných prostor a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, 

7) zlepšení technické infrastruktury, dopravní vybavenosti, tradiční cestní sítě, 

8) udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu venkovské krajiny, 

9) převzetí spoluodpovědnosti celé společnosti za udržování a rozvoj všech funkcí venkova. 

 

Zaměření podpory Programu obnovy venkova: 

1) v pilotních projektech venkovských mikroregionů, přinášející vhodné inovace, 

2) v projektech připravených skupinami dětí nebo mládeže, 

3) v projektech vzdělávání na úseku rozvoje venkova a obnovy vesnice celostátního významu, 

4) v akcích obcí oceněných v soutěži Vesnice roku - jako příkladů dobré praxe, 

5) v akcích obcí k odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou. 

 

Program rozvoje venkova      
     Program rozvoje venkova České republiky vychází z Národního strategického plánu rozvoje 

venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady ES č. 1698/2005 a prováděcími pravidly 

uvedené normy. Je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  
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     Existence a realizace Programu rozvoje venkova přispívá k dosažení cílů stanovených 

Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru ČR na 

bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů 

intenzivního zemědělského hospodaření.  

Základní cíle Programu rozvoje venkova: 

1) zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví, 

2) zvýšení biologické rozmanitosti, ochrana vody a půdy a zmírnění klimatických změn, 

3) zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, 

4) pomoc místním obyvatelům venkovských mikroregionů vypracovat vlastní strategii rozvoje 

    území. 

 

 

4. Stabilita krajiny, stabilizační  činitelé a jejich úloha v systému ochrany 

životního prostředí 

 
     Možnost cílené podpory biodiverzity v kulturní krajině s posílením její biologicko-

ekologické stability a opatření omezující erozi, zvyšující kvalitu půdy, retenci vody apod. 

zahrnují nejen údržbu a rozvíjení mnohotvárných strukturních prvků v krajině, ale i 

samotné obhospodařování polí a travních porostů.   

 

     S vědomím lability zemědělských systémů jsou hledány neustále nové alternativní formy 

zemědělské produkce. Hlavním cílem těchto forem zemědělského využívání krajiny je snížení 

rizik, která vyvolává lidská činnost.  

 

     Mezi nejvýznamnější rizika související se zmíněnou labilitou zemědělských systémů a 

sníženou ekologickou stabilitou krajiny patří: 

1) narušení hydrického režimu biotopů a rozkolísání hydrologické bilance krajiny, 

2) záporná bilance organické hmoty v půdě, 

3) degradace půdy větrnou a vodní erozí, 

4) znečišťování a eutrofizace povrchových a podzemních vod, 

5) vnášení cizorodých látek do potravních řetězců a potravinových zdrojů, 

6) snížení biologické diverzity krajiny, potlačení gradientů v prostoru - výškových, trofických, 

    hydrických aj., 

7) zhoršení estetické kvality krajinného rázu a obrazu. 

 

     Uvedené negativní faktory konvenční formy zemědělské výroby nepůsobí v každém 

prostoru se stejnou intenzitou. Určité krajinné segmenty jsou proti těmto faktorům odolnější, 

jiné jsou naopak citlivější a zranitelnější. Proto porozumění vlastnostem  krajinného prostoru 

v kombinaci se šetrnými výrobními postupy a technologiemi patří k hlavním nástrojům 

dlouhodobě udržitelné zemědělské výroby a ekologické stability krajiny. 

     Na krajinu je třeba pohlížet jako na živý systém reagující na četné podněty, z nichž některé 

podléhají pravidelným rytmům (střídání dne a noci, roční období), výskyt jiných může být 

nepravidelný a nahodilý. Jsou-li tyto faktory v rovnováze, lze hovořit o zcela neměnném stavu, 

který je vyjádřen pojmem dynamická (ekologická) rovnováha. Ta je hlavním projevem 

ekologické stability.  

Ekologická stabilita v krajině představuje: 

1) stav beze změny, 

2) protiklad kolapsu, 

3) matematický algoritmus. 
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     Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení 

rušivého vlivu a reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování 

zvenčí.  

 

      

5. Místní akční skupiny a jejich úloha při posílení funkcí krajiny 

 
     V souladu s nařízením Rady ES č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova byla Česká republika stejně jako ostatní členské země 

EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov.  

 

Základní cíle Celostátní sítě pro venkov: 

1) seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory venkova a zemědělství, 

2) vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, 

3) podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova, 

4) sběr informací a údajů o nejlepší praxi, 

5) organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí, 

6) vytvoření databáze expertů a poradců pro venkov a zemědělství, 

7) schopnost být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova. 

 

     Mezi základní „stavební kameny“ Celostátní sítě pro venkov patří Místní akční skupiny 

(MAS),  které jsou nositeli hlavní myšlenky.  

     MAS jsou neziskové organizace, založené na principu partnerství a spolupráce veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Pomocí programu LEADER, ale i dalších 

dotačních titulů získávají pro svůj region nemalé finanční prostředky.  

 

     MAS pracuje metodou LEADER pouze tehdy, pokud se zabývá rovnoměrně Integrovanou 

strategií území a Strategickým plánem LEADER. Důsledně a průběžně musí realizovat a 

kontrolovat realizaci těchto aktivit:  

1) vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, 

2) kontroluje nebo i zpracovává projekty MAS a projekty členů MAS, 

3) provádí školení členů MAS, 

4) provádí výběry projektů s jednoznačnými kritérii hodnocení, 

5) ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, 

6) kontroluje průběh jeho realizace před, v průběhu a po ukončení projektu, 

7) schvaluje projekty na úrovni veřejného projednávání nebo řídícími orgány MAS.  

 

Místní akční skupiny v Jihočeském kraji 

     Česká republika si metodu LEADER dobře osvojila a na jejím území je dnes dostatek 

místních akčních skupin, připravených čerpat dotace.  

     Velmi dobře se LEADER osvědčil na území Jihočeského kraje, kde touto metodou pracuje 

již několik let 16 MAS. Společně svojí rozlohou pokrývají MAS 74 % rozlohy celého kraje. 

Do jejich území je zařazeno 79 % obcí Jihočeského kraje. Počtem obyvatel dosahují 56 % 

populace Jihočechů. Převážná většina obcí zapojených do činnosti MAS svou velikostí 

nepřekračuje 500 obyvatel.   
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Název tematického celku: Venkovský prostor a zásady jeho trvale udržitelného 

                                             rozvoje, stabilita krajiny (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Kategorie krajiny 

 
     Podle ovlivnění krajiny a celého venkovského prostoru člověkem lze rozlišit dvě základní 

kategorie: 

1) krajina přírodní a  přirozená - v naší krajině již neexistuje ekosystém, který by nebyl  

      člověkem ovlivněn, 

    - přírodní krajina - útvar,  který  se  vytváří působením přírodních, abiotických a biotických  

      procesů bez ovlivnění antropogenními faktory nebo s jejich minimálním působením,     

      krajina  nedotčená  s e vyskytuje  jen v obtížně přístupných částech krajiny, 

    - přirozená krajina je charakteristická přirozenou vegetací, 

    - potenciálně  přirozená  krajina  je  abstraktní  formou  krajiny,  která  by nahradila  dnešní  

      kulturní krajinu, kdyby z ní člověk a jeho působení zcela vymizelo, 

    - krajina blízká přirozené - se   vyznačuje  převahou  přirozené vegetace,  která  je  však  již 

       ovlivněna lidskou činností, 

 

2) krajina kulturní - její charakter je kromě přírodních faktorů determinován i prvky 

socioekonomickými, krajina je v  současnost i kombinací  přírody  a  kultury, zemědělství 

a lesnictví způsobily přeměnu přírodní krajiny  na kulturní a v  rámci působení člověka na 

krajinu a venkovský  prostor se jedná o extenzifikaci či intenzifikaci. 

 

     Na základě intenzity antropického vlivu lze kulturní krajinu dále diferencovat na následující 

subkategorie: 

1) vlastní kulturní krajina - rovnováha mezi působením antropogenních prvků a ostatních  

     faktorů je zachována, přetrvává zde i autoregulační schopnost na úrovních ekosystémů,   

                

2) harmonická  kulturní  krajina,  v   níž   plochy  člověkem  destabilizovaných  ekosystémů  

      jsou  vyváženy  vhodně  rozloženými  plochami  ekologicky  stabilními,  harmonická 

      krajina zaujímá cca polovinu až dvě třetiny území ČR, 

 

3) narušená kulturní krajina  - antropické vlivy ve větší míře narušují stabilitu přírodních složek, 

      přesto je zachována autoregulační schopnost ekosystémů, 

 

4) devastovaná krajina - dochází  k těžkému  narušení  autoregulační  schopnosti  a  náprava  je 

      možná jen za předpokladu značných energetických vstupů.    

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     V rámci terénního cvičení navštivte jednotlivé lokality kulturní krajiny - lesní (Pintovka, 

Vlčí důl), zemědělskou (katastrální území školního statku), rybničnatou (katastrální území 

Jordánu), urbanizovanou (městská část Tábora - Staré město), a průmyslovou (průmyslová zóna 

v Sezimově Ústí II.) a proveďte jejich srovnání podle různých hledisek. 

Výše uvedené lokality krajiny posuďte s ohledem na: 

1) stupeň poškození lidskou činností, 

2) stupeň biologicko-ekologické stability, 

3) převažující prvky rozptýlené trvalé zeleně, 
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4) příslušnost krajiny k určité kategorii a subkategorii, 

5) plnění základních funkcí v rámci širších navazujících vazeb na okolní prostor, 

6) krajinný ráz, 

7) nutnost revitalizačních a dalších opatření s cílem posílení základních funkcí těchto lokalit. 

 

     Z terénního cvičení bude zpracován písemný protokol včetně zhotovení jednoduchého 

plánku konkrétní lokality. Při závěrečném hodnocení bude přihlédnuto k obsahové, odborné, 

grafické a formální úrovni protokolu. 

 

 

2. Bioindikace a biodiagnostika 

 
     Bioindikace a biodiagnostika jsou metody, které se mohou v některých případech ukázat 

jako velmi užitečné v ekologickém monitoringu i v jiných podobách hodnocení venkovského 

prostoru.  

     Bioindikace je informace o působení, vlivu nebo přítomnosti některého činitele 

prostředí pomoci jejich odrazu na živých organismech.  

     Indikační druhy a jejich společenstva jsou nenahraditelnými modely pro stanovení mezní a 

kritické zátěže ekosystémů, pro stanovení kritérií stálosti, homeostázy, pro získání podkladů 

pro ekologickou prognostiku apod.  

     Testovací druhy živých organismů by měly mít několik vlastností, z nichž některé se téměř 

vylučují: 

1) vyskytovat se v hojném počtu ve všech stanovištních podmínkách, 

2) vyznačovat se stálostí základních fyziologických hodnot, 

3) zřetelně reagovat na sledované antropogenní činitele nebo procesy v prostředí, 

4) přežívat i dlouhodobé a intenzivní působení daného škodlivého činitele, 

5) mít dosti rychlý metabolismus, 

6) žít dostatečně dlouho, aby se mohly projevit i důsledky chronických zátěží, 

7) mít rychlý sled pokolení, 

8) být věrný nevelkému území, snadno dosažitelný, dostatečně veliký, 

9) nebýt ovlivněn krotkými chovy v umělých podmínkách. 

     Mezi významné druhy obratlovců pro biodiagnostiku změn krajinných atributů včetně jejich 

základních charakteristik patří zejména hraboš polní, srnec obecný, bažant obecný, koroptev 

polní, jiřička obecná apod. Mezi půdní bioindikátory patří např. žížala obecná. 

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     Žížala obecná je vynikající bioindikátor náhlých nebo pomalých změn v půdním profilu. 

Velice intenzivně reaguje na měnící se půdní podmínky a na jevy, které úzce souvisejí s půdní 

degradací. Výskyt žížal v půdním profilu, zejména v orniční vrstvě, je ukazatelem dobrého 

půdního stavu s ohledem na jeho fyzikální, chemické, biologické a technologické vlastnosti.  

     Vysvětlete a popište u žížaly základní vlastnosti, které jí předurčují pro vynikající 

bioindikační vlastnosti a schopnosti (viz materiál výše). 

     Zvolte dvě naprosto odlišná stanoviště, např. pozemek s úrodnou ornou půdou a pozemek 

postižený degradačními vlivy, a jednoduchou půdní sondou zjistěte výskyt žížal v horní části 

půdního profilu. Vysvětlete, v čem spočívá rozdíl mezi zjištěnými hodnotami. 

     Zvolte v zemědělsky obdělávané krajině další živý bioindikátor změn v krajině, vyjmenujte 

a charakterizujte jeho vlastnosti, pro které je předurčen pro sledování změn v krajině a posuďte 

jeho výskyt v minulém období ve srovnání se současností (např. koroptev polní, srnec obecný, 

bažant obecný).  



82 

 

3. Program obnovy venkova 

 
     Idea Programu obnovy venkova, který byl vyhlášen v roce 1991, je založena na potřebě 

komplexního rozvoje venkova v duchu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Program 

reaguje na vývojové trendy venkovské krajiny a osídlení především v druhé polovině dvacátého 

století.  

     Cílem je vytvořit ekonomické a organizační podmínky k podpoře obyvatel venkova 

a samospráv obcí. Kromě toho je důraz kladen na podporu zpracování urbanistických studií 

a územních plánů obcí. A právě podmínkou pro získání dotace na realizaci aktivit v rámci 

programu obnovy venkova či pro schválení programu obnovy vesnice je zpracování 

urbanistické studie nebo územně plánovací dokumentace se schváleným souborným 

stanoviskem. 

 

Úkoly pro terénní cvičení:  
     Seznamte se s praktickým využitím Programu obnovy venkova s ohledem na: 

1) identifikaci konkrétní obce zapojené do Programu, 

2) popis a charakteristiku konkrétního projektu, 

3) nutnost zpracování urbanistické studie nebo územně plánovací dokumentace obce, 

4) vysvětlení pojmu integrované projekty venkovských mikroregionů, 

5) vysvětlení postupu obce pro zapojení do Programu obnovy venkova, 

6) zařazení obce do celostátní soutěže Vesnice roku, 

7) popis a charakteristiku Programu rozvoje venkova, 

8) popis a charakteristiku konkrétních úspěšných projektů zapojených do Programu rozvoje 

    venkova v nejbližším okolí Vašeho bydliště. 

 

     Z průběhu terénního cvičení bude zpracován závěrečný písemný protokol, jehož součástí 

budou zpracované výše uvedené úkoly. Žák osvědčí základní znalost problematiky Programu 

rozvoje venkova a Programu obnovy venkova a na praktických příkladech ukáže a vysvětlí 

význam těchto Programů v současné době, a to zejména ve vztahu k posílení všech funkcí 

venkovského prostoru. 

 

 

4. Kontrolní otázky 

 
1) Vysvětlete pojem „integrované projekty venkovských mikroregionů“. 

2) S jakými aktuálními problémy se v současné době potýká venkovský prostor? 

3) Program obnovy venkova je spojen s celkovou rehabilitací venkova. Vysvětlete. 

4) Uveďte základní cíle Celostátní sítě pro venkov. 

5) Jedním z nástrojů dotační politiky je i využití Programu rozvoje venkova. Které základní cí- 

    le naplňuje? 

6) Uveďte příklady přirozené krajiny, krajiny antropogenní a krajiny devastované. 

7) Uveďte příklad konkrétní Místní akční skupiny v okolí Vašeho bydliště. Čím se zabývá? 

8) Objasněte a charakterizujte pojmy bioindikace a biodiagnostika změn v krajině. 

9) Uveďte vlastnosti a charakteristické rysy živého bioindikátoru krajinných změn. 

10) Vysvětlete pojmy intenzifikace a extenzifikace zemědělské krajiny. 
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Název tematického celku: Rozptýlená trvalá zeleň v krajině a její význam  

                                              

Anotace: 

Rozptýlená trvalá zeleň ( v textu dále RTZ ) a další formy zeleně zaujímají nezastupitelné 

místo v krajině a patří mezi její nejdůležitější stabilizační prvky. Jsou to permanentní 

krajinné struktury, neměnné mnohdy po celá staletí. Prostorově diferencují krajinnou 

matrix na plošně menší celky. Hlavním atributem rozptýlené zeleně a předpokladem jejich 

ekologické hodnoty je relativní neměnnost povahy jejich ekologických vazeb a vztahů 

v čase, a to i za působení destabilizujících činitelů - disturbance. 

Klíčová slova:  

Rozptýlená trvalá zeleň, krajinná matrix, ekologická stabilita, druhová diverzita, liniová 

zeleň, plošná zeleň, bodová zeleň, solitéry, remízky, břehové porosty, doprovodná zeleň, 

drobné artefakty, územní systém ekologické stability. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech i předmětech odborných jako Biologie a ekologie, Nauka o životním prostředí, 

Kultura a estetika. 

Obsah tematického celku: 

1) RTZ v krajině, pojem, význam, hlediska rozdělení, druhy a kategorie. 

2) RTZ a ekologická stabilita krajiny, druhová diverzita a její současný význam. 

3) Doprovodná - liniová zeleň a její druhy. 

4) Plošná zeleň a její druhy. 

5) Bodová zeleň a její druhy. 

6) Územní systémy ekologické stability a jejich význam v současné době. 

Metodické postupy a organizace výuky: 

Výklad spojený s prezentací a praktickými ukázkami (DVD), terénní cvičení - exkurze 

spojená s prohlídkou a popisem konkrétní kategorie RTZ v krajině s návrhem na její 

úpravu, metody týmové práce žáků, vypracování jednoduchého projektu ozelenění krajiny 

vhodnou kategorií RTZ. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) chápe význam RTZ krajině, zná hlediska jejího dělení, uvede druhy a kategorie, 

2) umí vysvětlit závislost mezi RTZ a ekologickou stabilitou krajiny,  

3) umí vysvětlit pojem liniová zeleň, uvede její druhy a význam v krajině, 

4) chápe význam plošné zeleně v krajině, uvede její druhy a umístění v krajině, 

5) uvede význam, druhy a umístění konkrétních druhů bodové zeleně v krajině, 

6) chápe význam územních systémů ekologické stability v krajině, jejich rozdělení 

    a principy jejich vyhlašování. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Novotná, D. Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny. Vydavatelství Enigma, s.r.o., 2001. 

ISBN 80-7271-192-8. 

Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková Praha, 

2003. ISBN 80-903206-1-9. 

Šarapatka, B. Zemědělství a krajina - cesty k vzájemnému souladu. Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1885-8. 

Vrána, K. Krajinné inženýrství. Český svaz stavebních inženýrů Praha, 1998. 
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Název tematického celku: Rozptýlená trvalá zeleň v krajině a její význam  

                                             (učební text) 

                                              

 

1. Rozptýlená trvalá zeleň v krajině, pojem, význam, hlediska rozdělení, 

druhy a kategorie 

 
     Rozptýlená zeleň, která je v našich podmínkách typická pro kulturní, zejména pak pro 

zemědělskou krajinu, se historicky formovala v zásadě trojím způsobem. Prvním z nich je ústup 

lesů, kdy prvky rozptýlené zeleně jsou zbytkem původních dřevinných porostů. Druhým 

způsobem je samovolné šíření lesních dřevin mimo lesní celky - nálet apod. Třetím způsobem 

je vědomé šíření dřevin člověkem - výsev či výsadba. 

 

     Rozptýlenou trvalou zelení jsou označována dřevinná nebo smíšená společenstva. 

Rozptýlená trvalá zeleň plní nezastupitelnou úlohu v krajině, kdy prostorově diferencuje 

krajinnou matrix na plošně menší celky.  

     Rozptýlená trvalá zeleň ( dále jen RTZ ) patří mezi tzv. permanentní krajinné struktury, 

což jsou skladebné části krajiny neměnné mnohdy po celá staletí. Hlavním atributem RTZ a 

současně předpokladem jejich ekologické hodnoty je relativní neměnnost povahy jejich 

ekologických vazeb a vztahů v čase, a to i za působení destabilizujících činitelů - disturbance. 

     Významnou skutečností zůstává, že relativně vyšší ekologická stabilita elementů 

permanentních krajinných struktur je těmito zprostředkována i na část krajiny relativně 

labilní, převážně tedy na matrix orné půdy. Hlavní roli v tomto zprostředkování hrají 

ekotony - pozvolné přechodové pásy. 

 

Funkce RTZ v krajině: 

1) funkce ekologická - samy prvky RTZ jsou refugii velkého množství druhů rostlin, živočichů 

    - v krajinné matrix zastávají funkci koridorů 

    - podporují zvýšenou biodiverzitu na rozhraní krajinných struktur  

    - zvyšují ekologickou stabilitu krajiny,  

2) funkce estetická - prvky RTZ spoluvytvářejí typický krajinný ráz 

    - základní vlastnosti prvků RTZ ( druhová skladba dřevin, vazba na reliéf, artefakty, plošný 

      podíl, fragmentace, velikost, tvar apod. ) mají vliv na celkovou strukturu krajiny, 

    - prvky RTZ jsou významnými prostředky harmonizace krajinného prostoru a zprostředkují 

      např. rytmus, gradaci, symetrii, asymetrii,…                                

    - prvky RTZ jsou schopny plnit funkci krajinných dominant 

    - prvky RTZ bývají často vyhlášeny jako památné stromy, popř. aleje, 

3) funkce orientační - prvky  RTZ  pomáhají  větším  živočichům orientovat se v jinak  

      monotónní krajině, 

    - podle některých autorů je likvidace prvků RTZ příčinou snižování stavů 

      drobné zvěře nejen z důvodu ztráty habitatů a koridorů, ale i z hlediska 

      ztráty orientace v rozlehlých blocích orné půdy, 

4) funkce půdoochranná - elementy RTZ jsou samostatnými nebo doprovodnými prvky  

      protierozní ochrany, 

    - jejich protierozní funkce spočívá zejména  v  přerušení spádnice ( meze,  dřevinné porosty, 

      doprovodné porosty příkopů apod. ), ve  zpevnění  břehů  vodních toků,  v lokální asanaci 

      erozních strží, v ochraně proti větrné erozi, 

5) funkce organizační - jednotlivé prvky RTZ byly a stále jsou využívány k vyznačení či  
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       zviditelnění    významných    majetkových,    uživatelských   a   správních  hranic  v  krajině, 

     - za  příklad  mohou  sloužit   jednotlivé   stromy  označující trojrozmezí,  liniové  formace 

       dřevin   zvýrazňující   hranice  katastru, lovného   revíru, vyznačující  hranici mezi dvěma  

       vlastníky pozemků,  

6) funkce produkční -   má  především  význam jako schopnost produkovat dřevo, popř. ovoce, 

     - nepřímá produkční funkce zahrnuje vliv prvků RTZ na výnosové parametry zemědělských 

       plodin sousedních pozemků, 

7) funkce rekreační - strom v krajině je chápán jako zdroj stínu pro člověka a jiné živočichy, 

8) funkce sakrální a rituální - stromy doprovázejí sakrální stavby, typické jsou výsadby např. 

       u Božích muk - nejčastěji 1 - 4 jedinci, 

    - z hlediska rituálního byl stromům přisuzován velký význam 

    - význam prvků RTZ v současné krajinářské tvorbě. 

9) funkce historická - stromy byly vysazovány v souvislosti s významnou historickou událostí, 

       historickou osobností, mnohdy se vážou se jmény prostých lidí apod. 

 

Rozdělení prvků rozptýlené trvalé zeleně podle tvaru: 

1) liniové prvky - vyznačují se  podlouhlým  a  protáhlým tvarem, dominancí jednoho rozměru 

     - podle  charakteru a funkce  jsou mezi  liniové  prvky RTZ  zahrnuty především větrolamy, 

       meze, břehové a  doprovodné  porosty vodních toků, doprovodné porosty pozemních  

       komunikací,  doprovodné  porosty příkopů, ekotonové lemy,  zasakovací  pásy, izolační 

       pásy, biokoridory, živé ploty, aleje apod., 

2) plošné prvky - charakteristický je plošný, avšak neliniový tvar prvku 

     - tyto enklávy  dřevinných společenstev jsou tradičně nazývány jako remízky, háje, lesíky,  

     - jsou to  prvky  s nízkým produkčním potenciálem nebo mělkými půdami, terénními  

       depresemi, návršími kopců, místy výchozů geologického podkladu, plochami  

       s extrémními hydrickými vlastnostmi apod., 

     - obvykle se jako horní hranice plošného prvku RTZ uvádí plocha 3 ha 

3) solitéry - jsou  představovány  jednotlivými   stromy  a   malými,  izolovanými   skupinkami 

        stromů 

     - často se uplatňují v doprovodu kulturních artefaktů 

     - známé jsou  rovněž tzv. hraniční stromy, které se jako oficiální správní znaky uplatňovaly 

       přibližně do poloviny 18. století. 

 

     O funkčních a prostorových parametrech prvků RTZ obvykle rozhoduje způsob jejich 

využití, umístění v kontextu okolní krajiny. Z tohoto důvodu je při návrhu prvků RTZ nutné 

celkové vnímání krajinného prostoru, znalost historického vývoje druhotné krajinné struktury 

ve vazbě na hospodářské systémy v krajině.   

     Optimální, komplexní formou návrhu nových prvků RTZ v krajině jsou komplexní 

pozemkové úpravy, které disponují potenciálem uplatnit polyfunkční charakter těchto 

elementů a současně řeší vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.  

 

     Rozptýlená trvalá zeleň v krajině je nedílnou součástí životního prostředí a celého 

venkovského prostoru. V rámci jednotlivých krajinotvorných programů je nutno tyto prvky do 

krajiny navracet. Z kategorií, které v minulé době byly velice časté a plnily řadu významných 

funkcí, patřily zejména remízky, zatravněné protierozní meze, solitérní skupiny dřevin, bohaté 

břehové a doprovodné porosty a další.     
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2. Rozptýlená trvalá zeleň a ekologická stabilita krajiny, druhová 

diverzita a její současný význam   

 

 
     Jednotlivé prvky rozptýlené trvalé zeleně v krajině jsou v současné době neodmyslitelnou 

důležitou součástí zemědělsky obdělávané krajiny a přispívají jednoznačně k posilování její 

ekologické stability. 

 

Kostra ekologické stability v krajině je tvořena aktuálně existujícími ekologicky významnými 

segmenty krajiny ( EVSK ),které byly vymezeny na principu relativní selekce. EVSK se dělí 

v závislosti na prostorových parametrech do čtyř kategorií: 

 

1) ekologicky významné krajinné prvky - EVKP (velikost cca do 10 ha), 

2) ekologicky významné krajinné celky - EVKC (velikost cca 10 - 1000 ha), 

3) ekologicky významné krajinné oblasti - EVKO (velikost nad 1000 ha), 

4) ekologicky významná liniová společenstva - EVLS - protáhlý tvar, charakter ekotonů.  

 

     Kostra ekologické stability je soustavou ekologicky relativně stabilnějších krajinných 

elementů, které jsou základem pro vymezení ÚSES. 

     Kostru ekologické stability krajiny vymezujeme porovnáním aktuálního a potenciálního 

stavu ekosystémů, potažmo na základě jejich ekologické stability.  

     Zachování kostry ekologické stability má pro krajinu zásadní význam. ÚSES musí proto 

v první řadě využívat tyto již existující hodnoty, neboť nově navrhované části, které je třeba 

v krajině nejdříve vytvořit, začnou fungovat až po mnoha letech či desetiletích.  

     ÚSES byly uvedeny do života zcela oprávněně. Vlastní koncepce znamenala ve své době 

zcela zásadní posun v nazírání veřejné správy, zpracovatelů územních plánů, pozemkových 

úprav a jiných forem krajinného plánování na ochranu přírody a krajiny.  

     Problematiku ÚSES je ale třeba odpovídajícím způsobem dořešit v metodikách 

jednotlivých forem krajinného plánování, především v návaznosti na pozemkové úpravy a 

územní plánování. 

 

     Význam jednotlivých prvků RTZ v krajině významnou měrou posiluje i druhovou 

rozmanitost ( diverzitu ) v zemědělsky obdělávané krajině. Remízky, protierozní meze, 

ochranné lesní pásy, břehová a doprovodná zeleň a další druhy RTZ jsou v současné době také 

velice cenným genofondem planě rostoucích rostlin a divoce žijících zvířat. Proto náležitá péče 

o tyto prvky, jejich výsadba a zakládání jsou důležitým počinem v rámci péče o tento genofond.  

 

 

3. Doprovodná - liniová zeleň a její druhy 

 
     Doprovodná - liniová zeleň v krajině je spojována především s pojmem biokoridor. 

Biokoridor je základní skladebnou součástí územních systémů ekologické stability ( ÚSES ). 

Propojením biocenter umožňuje, respektive podporuje především pohyb, tzv. migraci 

organismů, čímž zabraňuje jejich izolaci. 

     Na rozdíl od biocentra biokoridor nemusí umožňovat svými kvalitativními a prostorovými 

charakteristikami trvalé existenční podmínky organismů. 
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     Kromě migrace, jež je nejčastěji uváděna jako funkce biokoridorů, umožňují tyto elementy 

také další procesy: 

1) vedle kolonizace a rekolonizace se jedná o pohyby druhů v rámci jejich denní aktivity, 

2) periodické kontakty lokálních subpopulací významné z genetického hlediska, 

3) velký význam mají také pro dálkové migranty, kteří často vyžadují rychlou orientaci v terénu 

    při návratu,  

4) biokoridory pozitivně působí na ekologicky relativně labilní části krajiny, 

5) umožňují zvyšování prostupnosti krajiny, 

6) působí na zvyšování estetické hodnoty krajiny. 

 

     Členění biokoridorů na základní typy do značné míry kopíruje biocentra. Biokoridory 

modální spojují reprezentativní a unikátní biocentra tvořená obdobnými typy ekosystémů. 

Biokoridory kontrastní spojují biocentra s výrazně odlišnými typy ekosystémů. Biokoridory 

složené mohou být modálními i kontrastními typy biokoridorů.  

 

     Biokoridor by neměl být vnímán strnule jako pruh vegetace spojující dvě biocentra, 

ale spíše jako území, kde na spojnici dvou biocenter neexistují abiotické ani biotické 

bariéry pro pohyb rozhodujících druhů organismů. 

 

 

4. Plošná zeleň a její druhy 

 
     Plošná zeleň je v rámci kategorizace RTZ a v rámci územních systémů ekologické stability 

chápána nejčastěji jako biocentrum. 

     Jako funkční je označován stav biocenter s přírodními a přirozenými společenstvy 

s vysokým stupněm ekologické stability na celé ploše biocentra.  

     Biocentrum je základní skladebný prvek ÚSES, který svou velikostí a stavem ekologických 

podmínek umožňuje trvalou, či minimálně dlouhodobou existenci cílových druhů a 

společenstev přirozeného genofondu krajiny. 

     Semifunkční biocentra jsou biocentra s přibližně středním stupněm ekologické stability, u 

nichž je třeba klást důraz na zvýšení jejich ekologické hodnoty a stability. Částečně existující 

biocentra jsou biocentra, která nedosahují minimálních prostorových parametrů. V těchto 

případech se vyžaduje návrh na rozšíření či doplnění lokality. 

 

     Z hlediska hierarchie existují biocentra lokální ( místní ), regionální, nadregionální, 

provinciální a biosférická. Jde o rozlišení na základě velikosti  a plošného vymezení. 

 

     Kritérium reprezentativnosti je klíčové v rozlišení biocenter na reprezentativní, která jsou 

tvořena ekosystémy charakteristickými pro danou biogeografickou jednotku, zatímco biocentra 

unikátní zahrnují výjimečné, netypické ekosystémy, jejichž vznik a existence jsou 

determinovány trvalými ekologickými podmínkami. Kontaktní biocentra jsou vymezována či 

navrhována v místech střetu dvou a více biogeografických jednotek. Umožňují funkční 

spojitost ÚSES i přes rozhraní s rozdílnými ekologickými podmínkami. Biocentra vložená se 

umisťují do složených biokoridorů za účelem dodržení maximální přípustné délky spojení mezi 

biocentry. Centrální biocentra jsou situována vesměs v jádrové části dané biogeografické 

jednotky, přičemž jejich druhové složení tuto jednotku reprezentuje. Přírodní biocentra jsou 

základem reprezentativních biocenter, i když metodika již připouští uplatnění antropicky 

podmíněných biocenter v roli reprezentativních.  
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     Biocentra jednoduchá jsou na rozdíl od biocenter kombinovaných složena z jednoho typu 

ekosystému, respektive jednoho typu vegetační formace.  

 

  

5. Bodová zeleň a její druhy 

 
     Bodová zeleň označována jako interakční prvek je třetím skladebným prvkem ÚSES. Tyto 

interakční prvky zprostředkovávají pozitivní působení ekologicky relativně stabilnějších 

krajinných prvků na okolní relativně labilnější krajinu. 

     Oproti biocentrům a biokoridorům neplatí nutně podmínka propojení v systému je 

požadavek rovnoměrné distribuce skladebných prvků ÚSES v krajině. 

 

     Nejčastěji se jako interakční prvky uplatňují liniové krajinné elementy typu mez, dřevinný 

doprovod cesty, vodního toku apod., stejně jako plošné prvky typu extenzivních sadů, luk a 

pastvin, mokřadů apod.  

     Charakteristickým znakem interakčních prvků je jejich ekotonální charakter.   

 

 

6. Územní systémy ekologické stability a jejich význam v současné době 

 
     Územní systém ekologické stability je zákonem definován jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu.  

     Vymezení ÚSES zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na 

okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.  

     Teoretické zásady vymezování a realizace ÚSES vycházejí z pěti základních principů: 

1) princip reprezentativnosti ( rozmanitosti potenciálních ekosystémů ) 

- skladebné   prvky   ÚSES   musí  zahrnovat  typické  ukázky  přirozených  společenstev 

           daného regionu, 

     -     princip reprezentativnosti musí být zajištěn na všech úrovních, 

     -     biocentra odpovídají svými ekologickými parametry určitým ekotopům, 

2) princip limitních prostorových parametrů 

- je metodicky dán stanovením limitních prostorových parametrů biocenter a biokoridorů 

           ohledem na biogeografické charakteristiky, 

- limitními parametry jsou minimální velikost biocentra, minimální šířka biokoridoru a 

maximální délka biokoridoru, 

3) princip prostorových vztahů 

- v propojení biocenter biokoridory by měly pokud možno absentovat tahy, které lze  

           charakterizovat   jako  nepropustné  bariéry   na  rozhraní  troficky,  hydricky  či  

           klimaticky kontrastních biogeografických jednotek, 

4) princip aktuálního stavu krajiny 

- vyjadřuje přednostní zapojení přírodních elementů s vyšším stupněm ekologické   

           stability, respektive přírodních prvků sukcesně vyspělých do ÚSES, 

- významným kritériem sukcesní vyspělosti je míra přirozenosti ekosystému, 

5) princip společenských limitů a záměrů 

- jeho uplatňování zamezuje střetům ekologických a ostatních společenských požadavků, 

- některé střety lze eliminovat polyfunkčním využitím skladebných prvků ÚSES. 
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Název tematického celku: Rozptýlená trvalá zeleň v krajině a její význam  

                                             (vzdělávací materiál) 
 

 

1. Krajinné prvky 

 
     Krajinné prvky tvoří hlavní část členité a rozmanité krajiny a je nutno o ně pečovat. Mají 

vliv zejména na vodní režim, ochranu krajiny před erozí, poskytují obživu a úkryt drobné zvěři 

a ptactvu, zabraňují rozšíření případného požáru apod.  

     Evropská unie uložila členským státům stanovit standardy dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (GAEC), který umožňuje, aby půda byla obhospodařována se 

ziskem a přitom bez poškozování životního prostředí a krajinného rázu. 

 

Základní krajinné prvky: 

1) mez - má vrstevnicový průběh a protáhlý tvar, 

2) terasa - slouží k odstranění velkého sklonu, 

3) skupiny dřevin - jsou uvnitř půdních bloků a jsou vázány na terénní deprese, 

4) stromořadí - uměle vytvořené seskupení stromů, které vymezuje cesty a půdní bloky, 

5) zatravněné údolnice - jsou na svažitých pozemcích a kopírují dráhy soustředěného odtoku. 

    Jednotlivé krajinné prvky se od sebe odlišují zejména umístěním na pozemku, tvarem, 

porostem na nich, počtem dřevin, průběhem a hlavně funkcí, kterou v krajině mají.  

     Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje 

souvislou plochu, která plní mimoprodukční funkci zemědělství, a která se nachází uvnitř 

půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. U krajinných prvků se eviduje: 

1) identifikační číslo krajinného prvku, 

2) druh krajinného prvku podle stanovených kritérií,  

3) příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu, 

4) výměra krajinného prvku, 

5) vlastník krajinného prvku, pokud je znám, 

6) uživatel krajinného prvku, 

7) zařazení do katastrálního území. 

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     Vyhledejte pomocí mapových a evidenčních podkladů v katastrálním území Školního statku 

v Měšicích konkrétní krajinné prvky. Pojmenujte je, popište a charakterizujte. Uveďte zásady 

jejich ošetřování, údržby a uveďte jejich význam v krajině. Mohou být tyto krajinné prvky 

nějakým způsobem poškozeny, jejich plocha zmenšena, nebo mohou být dokonce odstraněny? 

  

 

2. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží    

 
     Vegetační doprovod vodních toků a nádrží je jedním ze stavebních kamenů územních 

systémů ekologické stability. Je součástí ekologicky vyvážené krajiny, jednou z forem 

rozptýlené zeleně rostoucí mimo ucelené lesní komplexy. Mají následující význam: 

1) funkce protiabrazní, 

2) funkce protideflační, 

3) funkce ochranná před zarůstáním či zanášením koryt, 

4) vliv na kvalitu vody a samočistící schopnost vodního toku, 
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5) funkce útočiště fauny žijící v blízkosti vodních ploch, 

6) funkce estetická a krajinotvorná, hygienická a rekreační. 

 

Posouzení stávajícího stavu toku, břehové a doprovodné vegetace 

Před vlastním rozhodnutím o způsobu a metodách nové výsadby, či rekonstrukce břehových a 

doprovodných porostů je důležité podrobné posouzení stávajícího stavu koryta a jeho 

nejbližšího okolí z hlediska: 

1) nutných budoucích  technických  zásahů  do  průtočného  profilu,  popř. dalších technických 

    parametrů koryta vodního toku - podélný a příčný profil, kapacita koryta, trasa toku, … 

2) stavebních úprav provedených v minulosti - podrobnosti k případné úpravě toku, vybudování  

    souběžné komunikace, materiály o původních břehových porostech, … 

 

Příklad předběžného hodnocení úseku vodního toku a jeho vegetačního doprovodu na 

základě pěti kritérií charakterizujících kvalitu vegetačního doprovodu: 

1) procento poškozených či nevhodných dřevin (do 30 % - 1 bod, do 60 % - 2 body, nad 60 % 

- 3 body) 

2) počet vegetačních pásem (3 patra - 1 bod, 2 patera - 2 body, 1 patro - 3 body) 

3) šířka vegetačního pásma (nad 10 m - 1 bod, 7 až 10 m - 2 body, do 7 m - 3 body) 

4) druhová rozmanitost dřevin (nad 6 druhů - 1 bod, 3 až 6 druhů - 2 body, do 3 druhů - 3 body 

5) prostorová skladba dřevin (střední a velké skupiny porostů po obou stranách - 1 bod,  

    souvislý porost a malé skupinky - 2 body, oblast bez porostů či jednotlivé dřeviny - 3 body) 

 

     Bodový zisk 5 až 6 bodů značí vegetační doprovod v dobrém stavu, 7 až 8 bodů značí nutné 

místní úpravy a dosadby, 9 a více bodů značí nutné rozsáhlejší zásahy, popř. rekonstrukce 

břehového porostu. 

 

Úkoly pro terénní cvičení 

     V rámci terénního cvičení navštivte Oblast Tismenického potoka v úseku od jordánského 

vodopádu po soutok s řekou Lužnicí, charakterizujte jej a popište z pohledu vegetačního 

doprovodu.  

     V jednotlivých úsecích proveďte popis a analýzu stávajících břehových a doprovodných 

porostů, pomocí výše uvedené metodiky zhodnoťte jejich stav a doporučte odpovídající 

revitalizační opatření. Zdůrazněte význam a funkci břehových a doprovodných porostů tohoto 

vodního toku.  

     Výsledky Vašeho pozorování a zkoumání včetně jednotlivých doporučení zpracujte do 

závěrečného písemného protokolu, celý úsek vodního toku včetně vegetačního doprovodu 

zakreslete do jednoduchého plánku. 

 

 

3. Vymezení územních systémů ekologické stability 
 

     Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků a 

tvoří základ tohoto systému. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 

pozemků, obce i stát. Vymezení místního, regionálního i nadregionálního ÚSES stanoví orgány 

ochrany přírody v plánu ÚSES, který obsahuje: 

1) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů v měřítku 1:50 000 či 

    v měřítku 1:10 000 pro místní ekologické systémy, 

2) tabulkovou a popisnou část, charakterizující funkční a prostorové ukazatele a jejich stav, 

3) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení. 
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Využití ÚSES 

     Plány systému ekologické stability jsou podkladem zejména pro projekty systému 

ekologické stability, provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací 

dokumentace, pro lesní hospodářské plány, pro vodohospodářské a jiné dokumenty. 

Podklady pro zpracování ÚSES 

     Pro zpracování plánů územních systémů ekologické stability, zejména v lokální úrovni, jsou 

potřeba následující podklady: 

1) mapy komplexního průzkumu půd, 

2) mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek, 

3) geologické a geobotanické mapy, 

4) vymezení regionálního ÚSES formou územního generelu, 

5) umělecké památky ČR, 

6) lesní hospodářské plány pro dané území, 

7) lesní typologické a porostní mapy, 

8) kategorizace rozptýlené trvalé zeleně v krajině, 

9) vegetační jednotky ČR, návod a metodika navrhování ÚSES, apod. 

 

     Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního 

bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro 

mnohostranné využívání krajiny stanovují a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody spolu s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského 

půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 

 

Úkoly pro terénní cvičení: 

     V rámci terénního cvičení se seznamte na specializovaném pracovišti (např. orgán ochrany 

životního prostředí) se základními dokumenty, mapovými podklady, metodikami s přípravou 

vyhlašování územního systému ekologické stability.  

     Zvolte ve svém nejbližším okolí konkrétní územní systém ekologické stability, navštivte jej, 

popište a charakterizujte z hlediska stanovištních podmínek, biologických a ekologických 

funkcí tohoto systému v krajině, proveďte jeho analýzu i z hlediska funkcí krajinotvorných, 

hydrologických, popř. protierozních. Pokuste se o formulování zásad jeho využití např. ve 

výchovné, vzdělávací, osvětové oblasti a navrhněte komplex revitalizačních opatření na 

posílení jeho základních funkcí. 

     Výsledky pozorování, popisu, charakteristiky včetně formulování závěrů v oblasti 

revitalizačních úprav a využití systému v dalších vzdělávacích činnostech zpracujte do 

závěrečného písemného protokolu. Textovou část doplňte i zhotovením jednoduchého plánku 

zájmového území s vyznačením zajímavých přírodních, vodohospodářských, stavebních, 

protierozních prvků. 

 

 

4. Kontrolní otázky 
 

1) Vyjmenujte krajinné prvky a zdůvodněte jejich význam v krajině včetně ochrany. 

2) V čem spočívá význam kategorií rozptýlené trvalé zeleně v krajině? Blíže popište. 

3) Vysvětlete, v čem spočívá základní význam mezi biocentry a biokoridory. 

4) Co rozumíte pod pojmem ekologická stabilita krajiny a druhová diverzita? 

5) Uveďte příklad plošné, pásové a bodové zeleně v krajině.  


