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Životní prostředí

Věděli jste, že…PŮDA… VE VAŠICH RUKÁCH 

V důsledku eroze půdy mizí mnoho živin, 
organické hmoty a mikroorganismů, které 

jsou pro život nezbytné. Existují však 
praktické kroky, které mohou provádět 

jednotlivci i společenství lidí.

. 

Znovuvysazování lesů: kořeny 
stromů pomáhají udržet půdu na místě 
a zpomalují sílu větru na volné půdě.

 Osvojování osvědčených zemědělských 
postupů, jako je trvalé pokrytí půdy, 

vytváření teras a omezená orba.

 Obnova mokřadů: kromě toho, že 
slouží jako přirozená stanoviště, mokřady 
absorbují dešťovou vodu a uhlík a brání 

odnášení půdy. 

Půda – tenká vrstva, která je 
domovem čtvrtiny rozmanitých 

druhů naší planety

Produkuje potraviny a suroviny, čistí 
pitnou vodu a obsahuje organismy 

s farmaceutickým potenciálem    

Úrodná půda také brání erozi, 
zadržuje vodu, snižuje riziko záplav 
a je úložištěm obrovského množství 

uhlíku

Ochrana tohoto křehkého 
neobnovitelného zdroje je nezbytná 

pro zajištění zdravé budoucnosti

Půda je život!

V Evropě každý rok v důsledku 
rozrůstání měst a infrastruktury zmizí 

1 000 km² půdy (plocha 
odpovídající rozloze města, jako je Berlín).

Naše půda přímo či nepřímo vyprodukuje 

95 % potravin.

Vytvoření 2 cm úrodné půdy může 

trvat až 500 let. 

Půda je základní přírodní 
zdroj, který má vliv na celou 

řadu oblastí politiky. Je životně 
důležitá nejen pro zdravé životní 

prostředí, ale je nezbytná také 
pro zemědělství a vlastně pro 

celé potravinářské odvětví. Bez 
ní by udržitelné biohospodářství 

Evropy nemohlo růst. 
Informovanost o půdě pomůže 

také k obnově dříve znečištěných 
areálů, k vytvoření pracovních 

míst a k růstu a pomůže zajistit, 
že se s tímto cenným zdrojem, 
zemí – po níž se koneckonců 

jmenuje celá planeta –, neplýtvá. 
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– využívání půdy / stránky o půdě 
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index_en.htm
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index_en.htm
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atlas-europe
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Zdravá půda = 
zdravé životní 
prostředí
Půda je užitečná nejen tím, že 
umožňuje život na Zemi, ale také 
pomáhá bojovat proti změně klimatu. 
Pod našima nohama je uzavřeno asi 
70 miliard tun organického uhlíku – 
množství odpovídající téměř 50násobku 
každoročních emisí EU. Jedná se o druhý 
největší rezervoár uhlíku na naší planetě, 
hned po oceánech. Další důvod, proč je 
tak důležité udržovat půdu zdravou!

PÉČE O PŮDU
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Téměř třetina celosvětové půdy je 
znečišťována lidskou činností…

Cílem EU je zajistit, že do roku 2020 
bude půda spravována udržitelným 

způsobem a náležitě chráněna.
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V EU každoročně zmizí téměř 
1000 km2 zemědělské půdy nebo 

přírodních ploch…
EU chce zastavit zakrývání naší 

nejúrodnější půdy – jakmile půda 
zmizí, je prostě pryč. Pro rok 2050 byl 
stanoven cíl „nulového záboru půdy“.
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Jak lze v EU omezit „spotřebu“ 
přírodních ploch? 

Místo aby se města rozrůstala do nových 
zón, je možno oživovat opuštěné 

průmyslové areály. Kontaminovaná 
místa je možno vyčistit a přeměnit na 
nové budovy nebo rekreační oblasti.
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Jak můžeme nasytit rostoucí 
celosvětovou populaci, aniž bychom 

způsobili další ekologické škody?
Zemědělci mohou produkovat potraviny 

udržitelnějším způsobem, když budou 
používat postupy, které zlepšují kvalitu 

půdy.

MAPOVÁNÍ ZEMĚ 

Komise nedávno vydala úplně první 
Celosvětový atlas biologické rozmanitosti 
půdy, který mapuje celou planetu. Dosud 

bylo identifikováno jen 1 % půdních 
mikroorganismů!

OTEVŘENÍ OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  

Obnova degradovaných ploch, které jsou dědictvím 
industrializace, poskytuje hospodářské příležitosti 
a zajišťuje životaschopné podnikatelské odvětví.  

Vždyť evropské odvětví sanace půdy má obrat 
2,5 miliardy EUR a zaměstnává 16 000 osob.

EVROPSKÉ ZAPOJENÍ

EU se zavázala zajistit, že do roku 2020 bude 
půda spravována udržitelným způsobem, bude 
náležitě chráněna a sanace kontaminovaných 

míst bude již velmi dobře probíhat. Díky 
projektům financovaným EU se podařilo najít 
nové způsoby čištění; k chytrým inovacím patří 

ošetřování znečištěné půdy mikroorganismy. 
Nový program EU LIFE, který podporuje 
opatření v oblasti životního prostředí, se ve 
zvýšené míře zaměřuje na ochranu půdy. 

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN

EU se zavázala k plnění Cílů 
udržitelného rozvoje OSN po roce 2015, 

které stanoví řadu ambiciózních cílů, 
například ukončení chudoby a hladu. 

K závazku, který se týká využívání 
půdy, patří zastavení znehodnocování 
půdy a podstatné omezení počtu úmrtí 

způsobených jejím znečišťováním 
a kontaminací – to vše do roku 2030.


