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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
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1.Úvod do problematiky
Globální změna klimatu a její možné dopady jsou v současnosti vnímány jako jedny z
nejzávažnějších hrozeb celosvětového významu. Předpokládaný nárůst globální teploty
pravděpodobně povede ke změnám v distribuci srážek a oblačnosti, což povede k rozsáhlým
změnám v ekosystémech planety (Mercado, 2009; Stine, 2009). V České republice budou
nejvíce postižené sušší oblasti, které se podle různých modelů mají v budoucích desetiletích
na území republiky rozšiřovat. Zvyšující se aridita krajiny a s tím spojené snížení biodiverzity
může přivodit také útlum zemědělské produkce a snížit kvalitu života obyvatel postižených
regionů.
Suché oblasti jsou nejvhodněji vyjádřeny pomocí vláhové bilance travního porostu v mm
(rozdíl srážek a aktuální evapotranspirace travního porostu) za dlouhodobé období 1961–
2000 (Obr. 2). Vypočítané hodnoty vláhové bilance jsou rozděleny do 8 kategorií, z nichž 6 je
tvořeno intervaly po 50 mm a 2 jsou okrajové, tj. pod –150 mm a nad +150 mm. Ve výsledné
mapě byl každému z intervalů přidělen verbální význam, a to riziko ohrožení suchem od
„mimořádné“ až po „velmi nízké“ a „bez ohrožení“.
V souvislosti s matematickými modely predikce klimatu lze uvést, že může docházet
k další aridizaci našeho území. Do poloviny tohoto století by mohl být posun o jednu
kategorii, do konce století i o dvě, např. z kategorie vysoké ohrožení na mimořádné ohrožení
suchem.


Obr. 2. Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období
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„Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. 2B08020 (Modelový projekt
zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu), Národní program
výzkumu II, MŠMT ČR a za částečné institucionální podpory Zemědělského výzkumu, spol.
s r. o.“
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