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ČR - znečištění půdy 

• Půda je pro přírodu a pro člověka nezbytným zdrojem. Bez 
půdy by nebyly rostliny, bez rostlin zvířata ani člověk 

• Přesto s ní zacházíme neopatrně. Úrodnou půdu zastavíme 
budovami nebo znečistíme 

• Na znečištění půdy mají největší podíl zemědělství (hnojiva, 
pesticidy) a průmysl (vypouštění chemikálií do přírody, 
ekologické havárie). Půdu ohrožujeme také odpadem 

• Půda je ohrožena i prosakující kontaminovanou vodou. Často 
dochází k zasolení půdy vlivem zimního posypu silnic 

• Nejběžnější nebezpečné látky jsou  
ropné produkty, pesticidy, těžké  
kovy a rozpouštědla 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:8103_Liquid_Terragator.JPG> 



ČR - znečištění půdy 

• Půda je často znečištěna v okolí průmyslových komplexů 

• Například tzv. „ostravské ropné laguny“ – v roce  1888 byla 
založena rafinerie minerálních olejů nedaleko Ostravy. Později 
se kromě výroby pohonných hmot a olejů začalo zpracovávat 
využité oleje pomocí kyselin 

• Složité chemické procesy za několik desetileté vytvořily 
mnoho toxického odpadu, který byl uložen do půdy 

• Toxický kal zamořil rozsáhlou oblast, znečistil okolní půdu a 
vodu a obyvatelé žijící poblíž si stěžují na zápach 

• Již několik let se vláda, kraj a různé  
organizace snaží najít prostředky  
na nákladné vyčištění a obnovu, ale  
práce budou trvat ještě mnoho let  

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soilcontam.JPG> 



ČR - ochrana půdního fondu 

• Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím 
naší země,  výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou 
výrobu, je jednou z hlavních složek životního prostředí. 
Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho racionální 
využívání jsou činnosti, kterými je zajišťována ochrana a 
zlepšování životního prostředí ČR. ( Zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu, Část I - Zemědělský půdní fond) 

• Půdní fond je tvořen zemědělskými pozemky - orná půda, 
zahrady, ovocné sady, pastviny, chovné rybníky a volné plochy 

• Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu stanovuje, jak  
může majitel s půdou nakládat. Na zemědělských pozemcích 
nesmí majitel bez povolení stavět. Orná půda musí být před 
započetím stavby přesunuta jinam, aby mohla být využita při 
rekultivaci. 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soilcontam.JPG> 


