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I. Cíl metodiky 
II.  

Způsob hospodaření člověka v krajině ve druhé polovině 20. století výrazně změnil vlastnosti 
a charakter krajiny jako ekosystému. Vytvářením velkoplošných monokultur, výraznými 
technickými zásahy do krajiny, neúměrnou kontaminací prostředí cizorodými látkami a 
snahou o regulaci přírodních procesů došlo k citelnému snížení diverzity biocenóz, porušení 
energomateriálových toků a autoregulační schopnosti krajiny. K tomuto negativnímu vlivu 
člověka se stále více dostává do popředí nebezpečí důsledků klimatické změny, která probíhá 
souběžně a je objektivně doložitelná mnoha výzkumnými studiemi.´(Serra et al., 2002; Fisher, 
2004; Rey et al., 2011). Nezáleží přitom na tom, zda je eskalace této změny přímým 
důsledkem činnosti člověka nebo zda se jedná o přirozený výkyv. 
Zemědělsky intenzivně využívaná česká krajina je mnohde narušena nepříznivými 
klimatickými a vodohospodářskými trendy vývoje. Jedná se o celoevropský problém, 
přesahující regionální a mnohdy i národní úroveň. Pro další udržitelný rozvoj zemědělství je 
nutné navrhnout mechanismy eliminace nepříznivých trendů, podpořit rozvoj pozitivních rysů 
současné zemědělské krajiny a její optimalizaci včetně omezení poklesu biodiverzity na všech 
hierarchických úrovních. Ochrana krajiny se dostává i do středu zájmu světového 
společenství. Výsledkem jsou opatření, směřující ke schopnosti krajiny vypořádat se s 
antropogenní činností. Tyto snahy zcela jasně podporuje legislativa EU v oblasti životního 
prostředí, ale také další významná ujednání, např. Agenda 21 z Ria de Janeira, Evropská 
úmluva o krajině apod. 
Cílem autorského kolektivu bylo vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících k 
eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na degradované půdy v suchých oblastech ČR, 
definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a 
biodiverzity v zájmovém území. Určeno pro praxi, veřejnou správu a odbornou veřejnost. 
 

 

 

Obr. 1 Vegetace na degradovaných půdách 


