
PROBLÉMY, UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE 

Kam se ubírá česká kraiina? 
Kulturní krajina, utvářená člověkem, bývá vcelku věrným 
zrcadlem stavu společnosti. Jakékoliv společenské změny, 
ať už politické, ekonomické, demografické nebo technologické, 
změna vlastnických poměrů, výrobního způsobu nebo technická 
inovace, se bezprostředně odrážejí ve způsobu využití země. 
Každá historická epocha vtiskuje krajině charakteristické rysy, 
které se zobrazí na její tváři - jak v celkovém vzhledu 
(v krajinné scenérii), tak v detailech drobných artefaktů, jako 
jsou cesty, meze, aleje či stavby v krajině. Je logické, že se změ
nou politických a ekonomických poměrů se také současný vývoj 
české venkovské krajiny po roce 1990 vyznačuje specifiky, která 
jej odlišují od předchozího socialistického období. -C !o věk se stal již dávno nejdynamičtějším krajino-

tvorným činitelem. Mění využiti půdy, rozhoduje 
o prostorovém rozmístění ekosystémů v krajině. 

V krajinně ekologické terminologii můžeme využití pů
dy neboli /and use ztotožnit se sekundární krajinnou 
strukturou, jež na pozadí přírodní (primární) krajinné 
struktury nejvíce ovlivňuje vzhled, fungování a ekolo
gickou stabilitu kulturní krajiny. Rychlost antropogen
ních procesů, které mění krajinnou strukturu, řádově vý
znamně převyšuje rychlost většiny přírodních procesů 

vývoje krajiny, samozřejmě s výjimkou katastrofických 
je vtl (tab. I). 

Tabulka č. 1: Změny ve využití zemědělské 
a lesní půdy v české republice 

platformní tektoniky 

kům diktovaným stále těžší zemědělskou a lesní me
chanizací byla zbavena autoregulačních mechanismů. 
Výsledkem je desetinásobné zvýšení intenzity procesů 
vodní eroze od 50. do 80. let, výrazné rozkolísání prů
toků , aridizace zemědělské krajiny a snížení její biodi
verzity. Produkční krajina chápaná jako výrobní prostor 
pro uplatnění velkovýrobních technologií ztratila 

mnohde přijatelný obytný rozměr nejen pro řadu živo
čichů , ale i pro člověka. Velké státní subvence do ze
mědělství udržovaly vysoký podíl orné půdy a vysokou 
intenzitu zemědělské produkce i v méně úrodných 
a ekologicky citlivých oblastech, jako jsou chráněné 
krajinné oblasti či rozsáhlá pásma hygienické ochrany 

vodních zdrojů. Ekologické následky takového počíná
ní byly převážně velmi negativní a vedly mimo jiné až 
ke kritickému zhoršení kvality pitné vody pro obyvatel
stvo. Abychom však byli spravedliví, je nutné dodat, že 
vývoj nebyl všude zdaleka tak jednostranný a jedno
značný. V krajině došlo k významné polarizaci ve vyu
žívání ploch: na jedné straně rozsáhlé monofunkční lá
ny zbavené rozptýlené zeleně , cest, povrchové vody 
(meliorace a zatrubnění) i většiny živočichů a na druhé 
straně sice v menš ině, ale přece jenom existující opuš
těné plochy, na nichž byla utlumena lidská činnost v dů
sledku jejich nevhodnosti pro zemědělskou velkovýro
bu. Příkladem jsou, pokud nebyly zmeliorovány, 
zejména zamokřené údolní ni vy podél toktl, které byly 
dříve ručně kosené, a příkré údolní svahy, dříve exten
zivně vypásané hospodářskými zv ířaty a často doplně

né ovocnými stromy. Na těch to stanovištích člověk 
ustoupil z neustálého soupeření s přírodou a ponechal 
prostor rozvoji přírodních procesů, sukcesi dřevin, ná
hradních travních porostů a rákosin a tím přirozené eko
logické stabilizaci. Tyto lokali ty se tak staly jakýmisi 
náhradními biocentry a útočištěm přírodních druhů, vy
puzených z jinak i ntenzivně využívané zemědělské kra
jiny. Pokračující vylidňování venkova, zejména malých 
střediskových sídel, vedlo i k určitému zklidnění a za
růstání intravilánu malých vesnic a k formulaci zajíma-

vého krajinně ekologického paradoxu: vesnice jako bi
ocentrum v zemědělské krajině (Kubeš a kol., 1992). 

Počátkem 90. let se u nás objevila řada studií i popu
lámích článků o nepříznivém stavu naší krajiny jako ne
blahém děd ictví socialistického vývoje. Je to pochopi
telné, protože v předchozím období se zdůrazňova ly 

Cykly ve vývoji výměny zemědělské půdy v Evropě 

Intenzita změn v české venkovské krajině se drama
ticky zrychlila v uplynulých 50 letech. Letecké snímky 
názorně dokládají, že v období socialistické kolektivi
zace od 50. let došlo během jednoho až dvou desetiletí 
k naprosté proměně krajinné struktury (Lipský, 1994). 
Nechvalně známé rozorávání mezí je jenom tou ne
jmarkantnější proslulou špičkou ledovce. Znási lněná 
krajina podřízená jediné produkční funkci a požadav-
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především úspěchy a pravdivé informace o stavu život
ního prostředí se jen obtížně dostávaly na veřejnost. 
Současně se ale v 90. letech - v souladu se změnou po
litických a ekonomických poměrů - zača l vývoj naší 
venkovské krajiny ubírat trochu jiným směrem. Jako 
hlavní příčiny změn v krajině působily především změ
na ekonomického prostředí, zejména (byť s omezeními) 
zavedení podmínek volného trhu v dovozu a vývozu po
travin, konec dotací podporujících zemědělskou 

(nad)produkci a výrazné zdražení vstupít do zemědělské 

výroby (energie, pohonné hmoty, chemická hnojiva 
a chemické prostředky k ochraně rostlin), dále změna 
vlastnických poměrú (restituce, soukromé vlastnictví 
půdy), rozpad a transformace družstev a státních statků . 

Statistická data o využití půdy v 90. letech ukazují 
pokračující mírný pokles výměry orné a celkově země
dělské půdy, který je pokračováním již předchozího vý
voje. Z.1sadní obrat ve vývoji zaznamenaly louky a past
viny, spojované do kategorie trvalých travních porostů. 

Po dlouhodobém trvalém poklesu jejich výměry je uply
nulé desetiletí prvnhn obdobím za posledních nejméně 
200 let, kdy došlo k rozšíření luk a pastvin v krajině. Sta
tistická výměra lesa se překvapivě téměř nezměnila a zů
stala stabilizována přesně na jedné třetině výměry státní
ho ítzemí. Dílčí zalesňování zemědělské půdy bylo totiž 
kompenzováno zábory lesní půdy pro výstavbu. 

Statistika využití půdy, přestože potvrzuje určité no-
vé vývojové trendy v krajině, však vždy zaostává za ných nížinách, kde je nejvíce pociťována absence slabí-
reálnou situací. Ve skutečnosti existuje v krajině již více lizačních prvků v krajině. 
převážně spontánní sukcesí zalesněných a zatravněných Systém státních dotací do zemědělství se počátkem 
ploch. Podrobný terénní prítzkum nám exaktně potvrdil, 90. let přeorientoval od předchozí podpory produkce na 
co vidíme v krajině pouhým okem: množství křovina- podporu mimoprodukčních funkcí venkovské krajiny. 
tých porostů různých sukcesních stádií na zemědělské Tato změna je v souladu s trendem vývoje, který známe 
pítdě, které nemůžeme nazvat lesem, ale ani pastvinou již 20 let ze zemí Evropské unie. Uznáním významných 
nebo loukou, a také značné plochy zemědělské půdy le- mimoprodukčních funkcí krajiny bylo již v minulosti 

Tabulka č. 2: Změny ve využití zemědělské a lesní půdy v teské republice ve 20. století, v procentech 

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny jen ploSně nejvlce zastoupené kategorie využili půdy. Zemědělský pOdnl fond tvoři dále vinice (0,2 %), 
chmelnice (0, t %), sady a zahrady (2,7 %) - rok 1999. 2% území státu zaujlmaji vodnl plochy. 

žíci ladem. V současné době není obděláno asi 300 000 
ha zemědělské pítdy a ročně přibývá dalších 25 000 ha. 

Za celorepublikovými čísly se ovšem skrývají znač
né regionální rozdíly ve vývojových trendech venkovské 
krajiny. K nejmenším změnám dochází na úrodných pů

dách v nížinách a nízkých pahorkatinách, kde pokračuje 
intenzivní zemědělská výroba na převládající orné půdě. 
Naopak k největším změnám logicky dochází na málo 
ítrodných, kamenitých, studených a vlhkých půdách hor
ských a podhorských oblast!, kde musela být v nedávné 
minulosti rostl inná výroba masivně dotována. Zatravňo
vání a zalesňování v pramenných horských a vrchovin
ných oblastech je j istě ekologicky žádoucí a přináší po
žadovaný efekt v podobě zlepšení kvality vody, snížení 
eroze půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Něk
teří odborníci však oprávněně namítají, že v horách a vr
chovinách je už tradičně vyšší podíl lesů a travních po
rostů, dostatek funkčních biocenter a biokoridorů , 

zatímco největší potřeba ekologické stabilizace krajiny 
objektivně vyvstává v intenzívně využívaných odlesně-

Foto: Z. Lipský I 
Foto 1: K negativním jevům v české krajině stále potři 
intenzivní eroze půdy na polích (Kutnohorsko). 

Foto 2: Nedílnou součásH české venkovské krajiny jsou 
rybníky s břehovými porosty (Českomoravská vrchovina). 
Foto: Z. Lipský 

vyhlášení území se zvláštním ochranným režimem: ná
rodní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (PHO), chrá
něné oblasti přirozené akumulace povrchových i pod
zemních vod (CHOPAV), přírodní parky (PP). Tato vel
koplošná (!zemí, třebaže se mnohdy překrývají, 

pokrývají nejméně čtvrtinu státního území. Právě do 
nich bude zřejmě žádoucí orientovat útlumové progra
my, zalesnění a zatravnění. Příkladem je rozsáhlé a pře
vážně stále ještě rozorané povodí vodárenské nádrže 
Svihov (ŽCiivka) na českomoravské vrchovině, kde by 
více lesů i travních porostů krajině jenom prospělo. Za
lesnění se nabízí jako nejjednodušší, ale zdaleka ne uni
verzální prostředek řešení současného útlumu zeměděl

ství. 
Státní dotace proto směřuj í jednak na zalesnění a za

travněn í , ale také na údržbu existujících či nově zaklá
daných travních porostů a na podporu šetrného, trvale 
udržitelného hospodařen í v krajině. Cílem je také udržet 
v kraj ině člověka - hospodáře , zabránit vylidněn í 
a zpustnutí tradiční kulturní krajiny, která se hlavně 

v těch chudších oblastech na okraji ekonomického zá
jmu vyznačuje pestrostí krajinných struktur a vysokou 
estetickou hodnotou. Člověk zde v minulých staletích 
namnoze zvýšil biodiverzitu púvodní lesní krajiny a vy
tvořil harmonický typ kulturní venkovské krajiny, kte-

rou je třeba chápat jako součás t přírodního a kulturního 
dědictví. 

V zemědělství pracuje a krajinu fyzicky utváří- na 
rozdíl od minulosti - jen zlomek populace (dnes asi 4% 
ekonom icky aktivních a bude to ještě méně), ale kraji
nu potřebujeme všichni a( už k trvalému životu nebo 
k relaxaci, k rekreaci či sportu ve volném čase. Podpo
ra "krajinotvorby", rozvoj všech nenahraditelných mi
moprodukčních funkcí venkovské krajiny (rekreační, 
hygienické, pfírodoochranné, vodohospodářské, sociál
ní, ekostabilizační) se proto musí stát věcí celé společ
nosti. Městský člověk musí ze svých daní podporovat 
zemědělce nejen proto, že produkuje potraviny - ty se 
ostatně dají koupit na z.1kladě tržních vztahů -, ale pro
to, že utváří a udržuje kulturní krajinu. -

Výrazem těchto změn v chápání role zemědělce 
a venkovské krajiny jsou tzv. krajinotvorné programy, 
které byly formulovány v 90. letech třemi českými mi
nisterstvy, jež mají hlavní kompetence v utváření a roz
voji venkovské krajiny: Ministerstvo životního prostře

dí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Cílem vyhlášených krajinotvorných programí1 je 
finančn í podpora činností, které zvyšují polyfunkčnost 

krajiny, její ekologickou stabilitu i estetický vzhled kra
jiny. Přestože jsou jednotlivé programy v gesci různých 
ministerstev, měly by se navzájem doplňovat a proHnat. 

Zdeněk Lipský, Ústav aplikované ekologie ČZU, 
Kostelec nad Černými lesy 
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