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1. Úvod

Transformace české ekonomiky a společnosti, jakož i ostatních post-totalitních států, je uni-

kátním procesem. Transformační proces v Česku byl nastartován změnou politického systému 

v roce 1989. V posledních letech jsou dopady transformačního procesu zesilovány integrač-

ními evropskými procesy v souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie.

Zemědělská výroba má své specifické postavení mezi ostatními sektory ekonomiky. Na

celkové zaměstnanosti se sice podílí jen zhruba 3  %, což je dnes již srovnatelné se západo-

evropskými členy EU (v roce 1990 bylo u nás zhruba 6  % ekonomicky aktivních zaměstnaných 

v zemědělství), na druhé straně však zemědělci obhospodařují přibližně 60  % rozlohy našeho

státu. Velmi významným způsobem tak spoluutvářejí ráz a charakter krajiny. Proto má země-

dělství velmi významnou a nezastupitelnou krajinotvornou funkci. V současnosti, v období

vysoké přebytkovosti zemědělských produktů v Evropě tak klesá význam produkční funkce

zemědělské výroby a zároveň roste význam ostatních (mimoprodukčních) funkcí zeměděl-

ských farem. Proto byly dopady transformace české ekonomiky a společnosti na zemědělský 

sektor velmi výrazné.

Pro české, resp. československé zemědělství v konci 80. let byla totiž charakteristická vysoká

intenzita výroby, a to jak rostlinné, tak živočišné. Vysoká úroveň objemu zemědělské produkce 

byla dosahována agrární politikou cílenou na maximální soběstačnost tehdejšího Českoslo-

venska, resp. na převahu exportu zemědělských komodit proti dováženým objemům. Vzhle-

dem k relativně nízké úrovni vybavenosti zemědělským půdním fondem na jednoho obyva-

tele bylo proto těchto výkonů dosahováno vysokou intenzitou produkce na hektar zemědělské 

půdy a vysokým podílem orné půdy na celkové výměře zemědělského půdního fondu. Typický 

byl i relativně významný a trvale rostoucí objem nezemědělských aktivit (stavebnictví, výrobny 

krmiv a polotovarů, montážní a opravárenské provozy apod.) v zemědělských podnicích a jeho 

relativně vysoký podíl na hrubé zemědělské produkci. Po změně této agrární politiky založené

na velkých dotacích a zacílené na co nejvyšší soběstačnost spotřeby vlastních zemědělských

produktů v rámci Československa došlo v konci roku 1990 a v průběhu let 1991–1992 k mi-

mořádnému odlivu pracovních sil z priméru, který však nepřinesl zásadní problémy v záso-

bování potravinami na domácím trhu. Bylo to způsobeno nejen snížením spotřeby, tlakem

dovozních možností, ale také skutečností, že většina pracovníků, kteří odvětví opustili, byli

předtím zaměstnáni v nezemědělských aktivitách tehdejších zemědělských podniků.

Za nejvýraznější rys transformačního období lze pokládat zvětšování rozdílů v objemu pro-

dukce a jejím přepočtu na hektar zemědělské půdy mezi nejúrodnějšími oblastmi Česka a pod-

horskými resp. horskými oblastmi. Tržní podmínky ovlivnily opětovné prosazení diferenci-



ální renty I, která byla minulým dotačním systémem silně potlačovaná. V některých oblastech

s omezenými možnostmi zaměstnání mimo zemědělství je přes nepříznivé přírodní podmínky 

úroveň objemu i intenzity zemědělské výroby dosud větší než by tomuto regionu odpovídalo.

To je případ především celého regionu Vysočiny. Dalším rysem zvětšujícím v transformačním

období rozdíly mezi regiony je odlišný potenciál přeměny méně kvalitní zemědělské půdy na

nezemědělské způsoby využití. To podstatným způsobem ovlivňuje zájem o zemědělské hos-

podaření na průměrné a horší půdě především ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Pl-

zeň) a v okresech Praha-východ, Praha-západ, Brno-venkov, částečně i v okresech v okolí dal-

ších aglomerací. V horských oblastech se výrazněji využívá dotačních titulů k zatravňování

svažitých a málo úrodných poloh případně k převodu zemědělské půdy na lesní plochy s čer-

páním dotací na zalesňování.

Typickým rysem českého zemědělství v transformačním období je celkově nižší péče

o půdní fond. Projevuje se podstatně nižší aplikací statkových hnojiv, což má za následek ra-

pidní úbytek humusu v půdě. Dalším projevem je ponechávání orné půdy ladem a její po-

stupné samovolné zatravnění. Také charakter luk a pastvin se přestal odlišovat nejen v terénu

(jak dokládají naše výzkumy land use), ale od roku 2001 i ve statistické evidenci (Statistická

ročenka o půdním fondu 2001). Je obtížné regionálně hodnotit dopad těchto tendencí, nic-

méně v oblastech průměrných a horších půd a na svažitých pozemcích se uvedený jev proje-

vuje podstatně významněji. Ukazuje se, že po více než 130 letech začal narůstat drnový fond

v údajích za celé Česko a také při hodnocení jednotlivých okresů. Vždyť ve více než 50 českých 

okresech v letech 1990–2000 rozsah drnového fondu vzrůstal. To je spolu s nárůstem lesních

ploch téměř ve všech okresech (s výjimkou „městských“) z pohledu ekologie výrazně pozitiv-

ním rysem.

Předložená monografie představuje výstup výzkumu v rámci grantového projektu „Regio nální 

dopady transformace českého zemědělství ve fázi integrace ČR do EU“, který podpořila Gran-

tová agentura České republiky (projekt č. 526/02/D142). Čtvrtá kapitola hodnotící zeměděl-

ský půdní fond Česka vznikla zejména na základě výsledků grantového projektu „Hybné síly 

změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU“ (pro-

jekt GAČR č. 205/05/0475). Jejím cílem je přispět k hlubší interpretaci procesů, které mají

vliv na změnu krajiny v období transformace české ekonomiky a společnosti a v období vstupu

Česka do Evropské unie. Důraz je přitom kladen na interpretaci vztahu transformace země-

dělství a využití ploch a zejména na regionální dopady těchto procesů. V teoretické rovině jde

o studium metodických přístupů k prostorovým změnám ekonomických aktivit, resp. země-

dělství v transformačním období a jejich dopadů a vlivů na krajinu v různých řádovostních

úrovních.

V současnosti je z důvodů utajování řady skutečností a podstatného omezení jejich počtu

o výrobních podnicích poměrně obtížné regionální hodnocení výroby, a to nejen zemědělské.

Proto je třeba daleko více než v minulosti zakládat analýzu na individuálních případových

studiích. Při interpretaci transformačních procesů na vyšších řádovostních úrovních (okresy,

kraje, republika) vycházíme z výsledků šetření Agrocenzus (1995 a 2000), tedy ze sčítání, které

proběhlo u většiny zemědělských subjektů. Agrocenzus byl proveden podle metodiky FAO

a zahrnoval téměř všechny zemědělské subjekty hospodařící na zemědělské půdě (zemědělská

družstva, soukromé zemědělce hospodařící na výměře větší než 3 ha, obchodní společnosti

a apod.). Šetření tak pokrylo podniky hospodařící na 85  % zemědělské půdy a 90  % orné půdy 
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Česka. Do sčítání Agrocenzu tak nebyli zahrnuti pouze drobní pěstitelé (zahrádkáři) a chova-

telé drobného zvířectva. Protože byla vybraná data sumarizována za jednotlivé okresy, umož-

nily sledovat regionální rozdíly v základních charakteristikách zemědělství (zejména produkč-

ních).

Vedle základních ekonomických rámců, resp. vnějších podmínek (předpisy stanovené Vlá-

dou ČR, EU) mají na regionální diferenciaci vliv i podmínky vnitřní (mikroregionální a lo-

kální vlivy). Ty vnímáme jednak jako důsledek restitučních a privatizačních procesů, které

v různých místech probíhaly s odlišnou úrovní destrukce či zachování stávajících výrobních

struktur, což ovlivnilo i vztahy nových zemědělských družstev a restituentů či nových vlast-

níků půdy. Pro hlubší explanaci a pochopení transformačních procesů je tak nezbytný vý-

zkum na mikroregionální úrovni, ať už formou řízených rozhovorů se zástupci jednotlivých

zemědělských podniků a dalších klíčových osobností mikroregionů (starostové obcí, předsta-

vitelé CHKO a další) nebo formou terénního mapování (např. zemědělského půdního fondu).

V rámci výše uvedeného grantového projektu jsme v posledních letech provedli terénní šetření 

v pěti vybraných mikroregionech: povodí Kocáby, Sedlecko-Prčicko, Novobystřicko, Osoblaž-

sko a Moravské Kopanice. Modelové oblasti byly vybrány záměrně v různých částech repub-

liky a reprezentují i odlišné podmínky (zejména z hlediska geografické polohy, specifika pří-

rodní, socioekonomické) pro zemědělské hospodaření.

Výsledky terénních šetření a řízených rozhovorů byly zohledněny a maximálně využity 

při formulování závěrů hodnotících dílčí otázky výzkumu geografických aspektů transfor-

mace českého zemědělství v této monografii. Záměrně nebyly vyčleněny v samostatné kapi-

tole předložené monografie, ale dokumentujeme jimi konkrétní procesy hodnocené v celém

textu. Důvodem je nutnost zachovat ochranu individuálních dat (není možné publikovat kon-

krétní údaje za jednotlivé zemědělské subjekty). Zároveň poměrně malý vzorek hodnocených

subjektů v jednotlivých modelových území (z důvodu značné finanční i časové náročnosti

terénního výzkumu) neumožňuje hodnocení konkrétních individuálních dat. V monografii

z výsledů uvedených terénních šetření vycházíme při formulování hlavních trendů vývoje ze-

mědělského sektoru v transformačním období.

Terénní šetření, které jsme v posledních letech provedli v různých oblastech republiky uka-

zují velmi diferencované výsledky jednotlivých zemědělských podniků, které spolu sousedí či

hospodaří ve stejných podmínkách. Potvrzuje se tak nutnost provádět mikroregionální sondy. 

Individuální, lokální a mikroregionální vlivy, jakož i diferenciace „lidského kapitálu“ (poten-

ciál ve schopnosti pružně reagovat na změny a přijímat inovace) hrají v regionální diferenciaci 

českého zemědělství v transformačním období významnou roli.
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Cílem této kapitoly je ve stručnosti podat základní přehled prací zabývajících se otázkami

transformace českého zemědělství a otázkami související s dopadem vstupu Česka do EU na

zemědělský sektor. V některých případech odkazujeme jen na vybrané autory, resp. na jejich

vybrané práce. Pozornost je věnována i stručnému přehledu statistických zdrojů potřebných

ke studiu uvedené tematiky. Nastíněny jsou také základní metodické postupy používané při

studiu transformace zemědělství a venkova v Česku. V této části kapitoly není naším cílem

předat vyčerpávající přehled metodologických a metodických postupů používaných při geo-

grafických výzkumech, spíše se zaměříme na specifika vyplývající z charakteru zemědělského

sektoru a českého venkova. V teoretické rovině jde v podstatě o metodické přístupy ke studiu

prostorových změn ekonomických aktivit, resp. zemědělství v transformačním období a jejich

dopadů a vlivů na krajinu a regionální rozvoj území v různých řádovostních úrovních. Po-

drobněji se vývojem teoreticko-metodologických otázek rurální geografie věnuje např. I. Bičík 

(2005, v tisku) nebo V. Jančák (2003).

Transformace českého zemědělství a v poslední době pak zejména dopady vstupu Česka do

EU na zemědělský sektor a český venkov jsou analyzovány ekonomy, sociology, ale jsou také

v popředí zájmu studia české geografie. Výzkum těchto změn a jejich regionálních dopadů je

součástí zájmu geografů o studium obecnějších a komplexnějších otázek ekonomické trans-

formace (např. Hampl a kol. 1996, 2001), stejně jako jsou analyzovány otázky dopadu transfor-

mace nejen na vlastní zemědělství, ale i na venkov a krajinnou sféru (např. Bičík, Jančák 2002;

Bičík, Götz, Jančák, Jeleček, Mejsnarová, Štěpánek 1996; Jeleček 1998, 2002; Kupková 2002;

Bičík, Chromý, Jančák, Janů 2002).

Vývoj společnosti ovlivňuje jednotlivé složky sociálněgeografické sféry a jejich působení na

krajinu. Proto jsou studie zaměřené na analýzu těchto jednotlivých složek v přelomových obdo-

bích, jako je změna politického systému v Česku po roce 1989 nebo vstup Česka do EU, mimo-

řádně významné. Zachycují jednak unikátní časoprostorový jev, totiž proces přeměny daného

odvětví z dosavadní podoby na nové struktury, jednak by měly umožnit obecnější zhodno-

cení tohoto procesu přeměny struktur prostřednictvím srovnání s jinými zeměmi či obdobími.

Z těchto důvodů jsou tyto otázky základním badatelským úkolem. Závěry studia mohou být

případně aplikovány na konkrétní podmínky jiné země a posloužit tak k přenosu zkušeností.

I. Bičík (1997) shrnuje čtyři hlavní důvody studia transformačního procesu českého ze-

mědělství. Transformace českého zemědělství má časové, prostorové, ekonomické a sociální

aspekty. Geografie kromě toho hraje významnou roli v objasnění regionálních dopadů těchto

aspektů (1). Změna od socialistického, centrálně plánovaného zemědělství k prostředí trž-
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nímu je unikátní historický proces, který by měl být předmětem výzkumu. Cílem geografic-

kých analýz by tak mělo být objasnění vývoje změn regionálních diferencí transformačního

procesu českého zemědělství (2). Některé zkušenosti a poznatky o daném procesu by mohly 

být příp. v budoucnu využity v jiných transformujících se zemích s centrálním plánováním.

Významná je též možnost srovnat transformující se země mezi sebou (3; viz např. Bičík, Götz

1998). Transformační procesy ovlivňují vzájemnou interakci příroda – společnost na regio-

nální, státní i lokální úrovni (4) a různým lokalitám přiřazují další či zcela nové funkce.

Předmětem zájmu geografů jsou především regionální aspekty transformace zeměděl-

ství (např. Bičík, Götz 1996). Obdobnou tematikou se zabývá A. Věžník (např. 1994, 1995a,

1995b), soustřeďuje se však většinou na některé dílčí otázky zemědělské problematiky, hodnotí 

např. dojížďku do zaměstnání v zemědělství (Věžník 1992). Tematicky širší pohled na pro-

blematiku zemědělství má P. Spišiak, který se věnuje otázkám současného slovenského země-

dělství ve vztahu k venkovské krajině (např. Spišiak 1996, u nás např. Perlín 1994). Uvedený 

přístup, kdy středem zájmu geografů nejsou jen produkční otázky zemědělství, je v současné

době útlumu předimenzovaného českého zemědělství velmi potřebný. Územní diferenciace

českého zemědělství a její vývoj je předmětem analýz stejnojmenné souhrnné monografie

(Jančák, Götz 1997). Zemědělským sektorem Česka se zabývají i další autoři (např. Götz, No-

votná 1996 a jiní).

Podstatně více publikací k aktuálním otázkám českého zemědělství vzniká na negeografic-

kých pracovištích. Máme zde na mysli především publikace vydávané přímo ministerstvem

zemědělství nebo jeho rezortním pracovištěm – Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky 

(např. tzv. komoditní studie, situační a výhledové zprávy, tzv. Zelené zprávy, výzkumné studie

VÚZE). Pozornost je věnována také zemědělství ve státech Evropské unie (Javůrková 2004),

zejména pak aplikaci jejich zkušeností na podmínky českého zemědělství (např. Hrabánková,

Marková, Kohoutová 1996, Kraus a kol. 1997), hodnocení území z pozice agrární regionální

politiky a rozvoje venkova (Hrabánková, Trnková 1996; Doucha 2000, 2002), analyzující ze-

mědělskou regionální politiku ve vztahu k Evropské unii (Hrabánková, Němec, Marková 1994) 

nebo otázky trhu se zemědělskou půdou (Němec 2004). Otázkami zemědělství a venkova spíše 

z pozic sociologie se zabývá zejména H. Horská (např. Horská, Spěšná 1996).

2.1. Datová základna

Při geografickém výzkumu zemědělství, stejně jako v ostatních oborech socioekonomické ge-

ografie, neobejdeme se bez statistických dat za územní jednotky různého řádu. Pozornost mu-

síme tedy věnovat i takovým publikacím, které mohou posloužit jako informační základna,

resp. zdroje dat pro hodnocení různých aspektů zemědělské výroby v Česku. Zaměříme se na

zdroje umožňující hodnocení územní diferenciaci zemědělské výroby uvnitř Česka.

Pro studie, jejichž obsahem je retrospektivní pohled na zemědělství, jsou velmi přínosné

výsledky sčítání zemědělských závodů z roku 1902 a 1930. Výsledky, které jsou publikovány 

v několika sešitech, byly v rámci jednotlivých tehdejších soudních okresů sumarizovány 

podle velikostních skupin zemědělských závodů. Pro rok 1902 byly výsledky publikovány 

v řadě Öster reichisch Statistik, pro rok 1930 v Československé statistice. Uvedené publikace

tak představují relativně podrobné statistické podklady pro hodnocení regionálních diferencí

vývoje zemědělství Česka. Při zpracovávání studií s takovou tematikou nastává však problém
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s územní srovnatelností územních jednotek, za které jsou statistické údaje publikovány (roz-

díly dnešních administrativních hranic a bývalých soudních okresů).

Velmi podrobné údaje o kvalitě a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu jsou ob-

sahem dvousvazkové publikace Terplanu Územní podklady k ochraně zemědělské půdy (Mi-

nařík, ed. 1977). První svazek obsahoval především údaje o struktuře zemědělského půdního

fondu podle úhrnných hodnot druhů pozemků k 1.1.1971 a hodnocení vhodnosti z hlediska

pěstování speciálních plodin. Druhý svazek pak obsahoval procentuální podíl orné půdy v jed-

notlivých bonitních třídách a výměry orné půdy v letech 1845 a 1948. Územně technické pod-

klady sloužily v minulém období k ochraně zemědělského půdního fondu, na jejich základě

byly finančně vyhodnocovány ztráty, resp. částky, které musely být při převodu zemědělské

půdy na jiné, nezemědělské, formy využívání uhrazeny. Zemědělský půdní fond byl v minu-

lém období chráněn na základě zákona (č. 75/1976 Sb.). Dnes se k charakteristice kvality ze-

mědělské půdy, resp. přírodních podmínek pro zemědělské hospodaření používají jiné způ-

soby hodnocení (viz 3. kapitola).

Hlavním zdrojem statistických informací o struktuře využití půdy i o vnitřní struktuře ze-

mědělského půdního fondu Česka je Statistická ročenka půdního fondu ČR. Zvlášť cenné jsou

v ní především údaje o struktuře půdního fondu za jednotlivé okresy Česka. Výši úřední ceny 

zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích našeho státu získáme z přílohy k vy-

hlášce ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb. (Seznam katastrálních území 1992), popř.

z novější vyhlášky ministerstva zemědělství č. 215/1995 (Cenový věstník 1995), příp. z dalších

aktualizací. Zejména pro mikroregionální analýzy se využívají data o struktuře půdního fondu

v podrobném členění za jednotlivé katastry Česka. Na katedře sociální geografie a regionál-

ního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla vypracována metodika

hodnocení změn ve využití ploch a zároveň byla shromážděna databáze (databáze LUCC UK,

Prague), která je založena právě na těchto velmi podrobných datech (viz kapitola 4.2. Dyna-

mický land use nebo např. Bičík, Götz, Jančák, Jeleček, Mejsnarová, Štěpánek 1996; Bičík, Jele-

ček 2005; Jeleček, Burda, Chromý 1999 a jiní). Tyto výzkumy jsou pro analýzu stavu a vývoje

venkovské krajiny nesmírně důležité. Pomocí relativně přesných kvantitativních i kvalitativ-

ních charakteristik využití půdního fondu totiž umožňují dokumentovat stav a vývoj interakce

příroda–společnost, a to v územních jednotkách různého řádu. V době, kdy zemědělství reali-

zuje v krajině řadu neprodukčních funkcí, to pokládáme za velice důležité.

Pro vývojová retrospektivní hodnocení je přínosná Statistická ročenka Ministerstva ze-

mědělství a výživy, která vycházela každoročně v období 1962–1982. Obsahovala ukazatele

o struktuře zemědělského půdního fondu, o produkci základních zemědělských komodit, zá-

kladní ekonomické ukazatele, a to pro řadu z nich v regionálním členění podle okresů. Údaje

o prodeji zemědělských komodit ze zemědělské prvovýroby jednotlivých okresů byly v minu-

losti publikovány ve Statistické ročence oboru zemědělského zásobování a nákupu.

V současnosti jsou hlavním (a pro určité tematické okruhy jediným) zdrojem údajů pro

hodnocení zemědělské výroby ročenky, které vydává Český statistický úřad v edici s názvem

Statistické informace (řada 12 – zemědělství). Každý rok tak v této edici vychází např. Soupis

ploch osevů, Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin, Soupis hospodářských zvířat,

Mechanizační prostředky v zemědělství a další. V posledním období však jsou tato data publi-

kována v krajské územní struktuře někdy dokonce jen za celou republiku.

V letech 1995 a 2000 proběhlo v Česku statistické šetření s názvem Agrocenzus. Výsledky 

zemědělského sčítání jsou členěny do tří částí. První díl je věnován sumárním výsledkům sčí-
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tání za republiku, údaje jsou členěny i podle druhu hospodaření, resp. podle právních forem

(soukromé, družstevní, státní). Pro geografické analýzy je přínosný druhý díl, který obsahuje

základní ukazatele v regionálním členění podle krajů a některé pak v členění podle okresů

Česka. Třetí díl obsahuje další podrobnější údaje, ne však v regionálním členění; najdeme zde

i základní analytické vyhodnocení údajů.

Základní statistické informace o českém zemědělství lze čerpat ze standardních zdrojů, jako 

jsou Statistické ročenky ČR, data v nich však nejsou publikována v územním členění (příp. jen

v regionálním členění podle krajů). Některé základní informace o vzájemné interakci země-

dělství a životního prostředí je možné dohledat v ročence Životní prostředí České republiky.

Datové základně k výzkumu dynamiky využití ploch se věnujeme v kapitole 4.

Další statistické informace je nutné zjišťovat specializovanými anketami zaměřenými na

výrobce v zemědělském sektoru, příp. i další články agrokomplexu. Zajištění věrohodných dat

je nejen obtížné, ale i hodně problematické, neboť tazatelé jsou odkázáni na ochotu dotazova-

ných a na kvalitu jejich výpovědi. Jako příklady takových studií uveďme alespoň: Bičík a kol.

1990, Spišiak 1999, Jančák (např. 1996, 2004).

2.2. Poznámky k metodice výzkumu

Pokusme se nyní formulovat základní metodické přístupy, které jsou v současné geografii ze-

mědělství a rurální geografii nejčastěji používány. V následujícím přehledu se zaměříme pře-

devším na metodické přístupy studia českého rurálního prostoru v transformačním období.

Geografové zkoumající zemědělskou a rurální problematiku se dnes stále více potýkají

s nedostatkem spolehlivých dat za jednotlivé územní celky. Největší problémy se u nás proje-

vují zejména při studiu zemědělských struktur a v obecnějším pohledu i venkovských struktur 

na mikroregionální úrovni. V transformačním období muselo proto dojít ke změnám meto-

dických postupů získávání potřebných dat. Velký význam zaujímá dnes přímá práce v terénu,

zejména metody řízených rozhovorů, dotazníkového šetření a přímého terénního mapování.

Respondenty takových šetření jsou většinou přímo jednotlivé zemědělské podniky ve zkouma-

ném území a hlavní klíčové osobnosti jednotlivých mikroregionů. Zatímco v minulosti bylo

možné většinu potřebných údajů zejména za jednotlivé aktéry (zemědělské podniky) získat na 

centrálních, resp. okresních či krajských institucích, není již dnes tato možnost dostupná a vše 

závisí na (ne)ochotě konkrétních aktérů spolupracovat. Velkou přednost metody vlastního te-

rénního šetření však spatřujeme zejména v aktuálnosti získaných údajů (Bičík a kol. 1990, Spi-

šiak 1999, Jančák 1996).

K nejvýznamnějším prvkům, které jsou současnou geografií zemědělství zkoumány (John-

ston, ed. 1993) patří problematika využití půdy. Zachycení nejaktuálnějšího stavu umožňuje

právě terénní mapování využití půdy, a to nejen v základní kategorizaci (zemědělský půdní

fond a jeho vnitřní struktura), ale i základní údaje o výměře osevních ploch jednotlivých plo-

din. Takto získané údaje je pak velmi zajímavé porovnat s úředně vykazovanými hodnotami.

Některé zemědělské podniky vykazovaly totiž v období před rokem 1989 menší sklizňové

plochy, než ve skutečnosti obhospodařovaly, čímž si umělým způsobem zvyšovaly hektarové

výnosy jednotlivých plodin. Pro výzkum land-use je vhodné využívat i vyhodnocení druži-

cových a leteckých snímků. Také v současnosti se neshoduje faktický výměr obhospodařova-

ných, resp. rozoraných ploch s úředně vykazovanou rozlohou orné půdy. V současnosti je však 
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opačný trend, statistika totiž, na rozdíl od období před rokem 1990, v řadě případů vykazuje

větší rozlohu orné půdy, než ve skutečnosti zemědělci obhospodařují. Na současném českém

venkově se objevuje donedávna neznámý fenomén úhorů, půdy, které je ponechána ladem, je

dočasně neobdělávaná (podle kvalifikovaných odhadů až 250–300 tis. ha, resp. až 10  % orné

půdy Česka vykazované katastrálním úřadem). Takovou půdu nalezneme i v oblastech, kde

bychom to neočekávali zejména kvůli její dobré bonitě (Bičík, Jančák 2002).

Dalším z metodických přístupů, který je v geografii zemědělství poměrně často používán,

je historický, vývojový přístup. Pro něj je charakteristické hledání závislostí a prognózy dal-

šího vývoje zemědělských a venkovských struktur regionů různých řádů na základě poznání

a analýzy dosavadního vývoje a současného stavu. Vývojové hledisko je přínosné i v součas-

ných studiích transformačního procesu zemědělství Česka. V některých oblastech zeměděl-

ské činnosti pozorujeme dnes částečný návrat k již dříve existujícím způsobům (např. organi-

zace zemědělské výroby, i když platnost této skutečnosti není zcela rigorózní na celém území

Česka, přesto je patrná v mnoha mikroregionech). Historický přístup tak umožňuje nejen po-

znat a pojmenovat zákonitosti vývoje i prostorového rozmístění daných jevů v širších souvis-

lostech, ale přináší také poznatky umožňující formulování alternativních scénářů dalšího vý-

voje zemědělství a rurálních oblastí v daném regionu.

Při geografickém studiu rurální tematiky v určitém regionu se užívá srovnávací, kompara-

tivní přístup. Při něm je vývoj nebo současný stav v určitém regionu srovnáván s jiným mode-

lovým regionem. Hledají se tak podobnosti nebo odlišnosti studovaných jevů v jednotlivých

regionech, pomocí nichž se pak dané jevy objasňují a interpretují.

K poznání současného stavu zemědělství, jeho vývoje a především k postižení zákonitostí

a vzájemných vazeb a interakcí jednotlivých charakteristik jsou v rurální geografii, stejně jako

v ostatních geografických disciplínách, užívány také standardní statistické metody, resp. práce

se statistickými daty a jejich standardní vyhodnocení kvantitativními metodami. Četnost uží-

vání kvantitativních metod se liší podle zaměření jednotlivých autorů i podle charakteru té-

mat, která řeší, od hledání závislostí pomocí relativně jednoduchých metod (korelační koefi-

cienty apod.) až po složitější kvantitativní metody typu faktorové analýzy (např. Hanzlíková

1975, Petrášek 1981, Marada 2001).

Často se pro interpretaci zkoumaných jevů, ale i pro hledání závislostí a zákonitostí mezi

nimi, používá i metoda jejich kartografického vyjádření. V geografii zemědělství se použí-

vají zejména kartogramy (pro vyjádření kvalitativních jevů, jako jsou např. hektarové výnosy 

v rostlinné výrobě či ukazatele užitkovosti hospodářských zvířat ve výrobě živočišné), karto-

diagramy jsou užívány pro vyjádření absolutních ukazatelů (např. velikost produkce určité ze-

mědělské komodity v jednotlivých územních jednotkách). Pro vyjádření absolutních ukaza-

telů je velmi názorná, a v geografii zemědělství poměrně často užívaná, bodová metoda, která

má velkou vypovídací schopnost zejména o územním rozložení zkoumaných jevů.

Používání uvedených základních přístupů a metod se liší podle charakteru a zaměření zkou-

mané problematiky. Většinou se však používá kombinace naznačených přístupů a metod.
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Zemědělskou výrobu, zvláště její objem a strukturu, ovlivňuje celá řada faktorů. Vedle eko-

nomických a sociálních předpokladů jsou nejdůležitější přírodní podmínky. Přírodní pod-

mínky představují komplex mnoha dílčích faktorů, které můžeme rozdělit do tří hlavních

skupin: charakter reliéfu, půdní předpoklady a klimatické podmínky. Tyto faktory jsou na-

vzájem provázané, nepůsobí izolovaně, často se jejich účinky vzájemným působením násobí.

Mnohdy jsou limitující pro zaměření a účinnost zemědělské výroby. Extrémně nízké teploty 

zvláště v průběhu vegetačního období, nedostatek (příp. nadbytek) srážek, nevhodné půdy,

velká sklonitost reliéfu, to jsou jen některé faktory, které mohou v určitých oblastech dokonce

znemožnit zemědělské využívání daného území. V každém případě pak souhrn těchto faktorů 

vytváří regionálně diferencované podmínky pro pěstování plodin a pro chov hospodářského

zvířectva. Přírodní podmínky tak vytvářejí rozdíly v produkční schopnosti zemědělské půdy,

která se projevuje ve skladbě pěstovaných plodin, významnou měrou se podílí na regionálních 

rozdílech v dosahovaných hektarových výnosech a má tak velký vliv na efektivitu zemědělské,

zvláště pak rostlinné výroby.

Ve srovnání s okolními evropskými státy má Česko horší přírodní předpoklady pro země-

dělskou výrobu. Většinu reliéfu našeho území totiž tvoří pahorkatiny a vrchoviny, což ovliv-

ňuje další přírodní podmínky, zvláště půdní a klimatické předpoklady. Dalším charakteris-

tickým rysem přírodních předpokladů pro zemědělství Česka je velká vnitřní diferenciace

přírodních podmínek pro zemědělskou výrobu. To je způsobeno především charakterem reli-

éfu, resp. jeho poměrně velkou vertikální členitostí.

Pro charakter reliéfu je základním ukazatelem střední nadmořská výška okresů Česka

(obr. 1). Tyto průměrné hodnoty jsou výsledkem kartometrického měření, které proběhlo

v Geografickém ústavu ČSAV pro národní Atlas ČSSR (Götz, ed. 1966). Obecně můžeme pro

zdejší podmínky usuzovat, že čím nižší nadmořská výška, tím lepší podmínky pro zeměděl-

skou výrobu, resp. tím širší škála plodin, které je možné v dané oblasti produkovat. Z mapy je

na jedné straně patrný prstencový pás pohraničních hornatých okresů Česka a území Česko-

moravské vrchoviny, na straně druhé pak nížinné oblasti Polabí a moravských úvalů. V karto-

gramu jsou však vyjádřeny průměrné hodnoty za jednotlivé okresy. Použité členění podává jen 

základní orientaci o středních výškách terénu, pro detailnější a regionálně zaměřené studie je

příliš hrubé. V takových případech je třeba využít průměrné sklonitosti zemědělské půdy za

menší územní jednotky (katastry). Vypovídací schopnost středních nadmořských výšek pro

okresy Česka je tak do určité míry oslabena přílišnou variabilitou hodnot uvnitř jednotlivých

okresů. Jako příklad uveďme okresy Semily (od nížinného Turnovska až po hřebeny Krkonoš

3. Přírodní podmínky
pro zemědělskou výrobu



s nadmořskou výškou kolem 1 500  m) a okres Šumperk (od velmi úrodné, typicky zemědělské 

oblasti Hané s nadmořskou výškou pod 400  m až po hřebeny Hrubého Jeseníku s nadmořskou 

výškou přes 1 400  m).

Přes uvedené skutečnosti hraje daný ukazatel v hodnocení přírodních podmínek pro ze-

mědělskou výrobu velmi významnou roli. Zajímavé např. je, že šumavské okresy s rozlehlými

náhorními plošinami vykazují vyšší průměrnou nadmořskou výšku, než území okresů s hor-

skými hřebeny našeho nejvyššího pohoří – Krkonoš. V krkonošských okresech totiž horské

hřebeny rychle spadají do pahorkatin a tak má např. krkonošský okres Trutnov v celku pa-

radoxně nižší střední nadmořskou výšku než Jihlavsko, tedy jeden z okresů Českomoravské

vrchoviny.

Další ukazatel, který ovlivňuje možnosti zemědělské výroby v daném regionu, je svažitost 

reliéfu. Ta má velký význam zejména pro rostlinnou výrobu. Od určitého stupně se totiž stává

limitujícím pro možnost dané pozemky obhospodařovat pomocí zemědělské techniky. Pro

rozmístění živočišné výroby pak má tento ukazatel menší váhu, svažitější pozemky je možné

využívat pro extenzivní typ chovu hospodářského zvířectva.
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Obr. 1 Střední 
nadmořská výška okresů 
(v metrech). Pramen: 
Jančák, Götz 1997

Obr. 2 Svažitost 
zemědělské půdy.
Procentuální podíl 
zemědělské půdy
se svažitostí nad 7°
z celkové výměry
zemědělské půdy
okresu. Pramen:
Jančák, Götz 1997.
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Na obrázku 2 je vyjádřen průměrný sklon pozemků, které jsou využívány pro zemědělské

hospodaření pomocí ukazatele procentuální podíl zemědělské půdy se svažitostí nad 7° z cel-

kové výměry zemědělské půdy okresu. Při pohledu na daný kartogram zjišťujeme, že územní

rozložení tohoto ukazatele do určité míry koresponduje s územním rozložením střední nad-

mořské výšky okresů Česka. Nejvyšší podíl zemědělské půdy se sklonitostí nad 7° vykazují

horské pohraniční okresy Česka (Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Beskydy), velká svažitost

zemědělské půdy je i v okresech Bílých Karpat a v centrální části Českomoravské vrchoviny.

Naopak nejlepší podmínky pro zemědělskou výrobu podle uvedeného ukazatele potvrzují

okresy Polabí.

Ze druhé skupiny faktorů ovlivňujících přírodní předpoklady pro zemědělské hospodaření, 

z charakteristik půdních předpokladů, je podstatná charakteristika půdních druhů a půdních

typů. Ukazatel vypovídající o zrnitosti zemědělských půd, zastoupení jednotlivých půdních

druhů na zemědělské půdě vypovídá o stupni její obdělávatelnosti. Z tohoto pohledu totiž ro-

zeznáváme tři hlavní skupiny půdních druhů: půdy lehké, středně těžké a těžké. Těžké půdy,

které jsou málo propustné, za sucha tvrdé a za mokra kašovité, nejsou vhodné pro zemědělské 

využívání, resp. jsou těžko obdělávatelné. V případě, že je těmto půdám věnována potřebná

péče, daří se na nich některým obilovinám (pšenice, oves – viz Häufler 1984). Těžké půdy ne-

patří mezi naše nejrozšířenější půdní druhy. Jejich celkový podíl na zemědělské půdě Česka

je 7 %. Největší část (84  %) zemědělských půd Česka tvoří půdy středně těžké a zbylých 9  %

pak půdy lehké. Lehké písčité půdy se lehce obdělávají, mají velkou propustnost a nejlépe se

na nich daří bramborám a zelenině. Procentuální zastoupení jednotlivých půdních druhů na

zemědělské půdě okresů je kvantifikováno na obrázku 3.

Jak jsme výše uvedli, jsou druhou významnou charakteristikou kvality půdního fondu půdní 

typy (obr. 4). V Česku jsou nejvíce zastoupeny hnědé půdy, které jsou poměrně rovnoměrněy

rozmístěny po celém území státu. Většinou jsou vázány na svažitější a členitější reliéf (pahor-

katiny). Druhý nejrozšířenější půdní typ jsou hnědozemě (13  %), které jsou zastoupeny pře-

devším v okrajových oblastech výskytu černozemí (okraje nížin) a v teplejších částech pahor-

katin. Hnědozemě patří mezi nejvíce zkulturněné půdy v Česku. Nejúrodnější černozemě jsou 

rozšířeny na sprašových pokryvech nížin v teplých oblastech s nižší nadmořskou výškou (do

300–400  m). Jejich nejčetnější výskyt nacházíme v nejúrodnějších oblastech nížin (Polabí, mo-
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Obr. 3 Procentuální 
podíl středně těžkých 
půd na celkové
výměře zemědělské
půdy okresu. Pramen: 
Jančák, Götz 1997.



ravské úvaly, Haná), v oblastech s dlouhou tradicí zemědělského hospodaření. Tento půdní typ 

umožňuje nejintenzivnější hospodaření. Zbylé půdní typy, půdy illimerizované a půdy ogle-

jené, jsou málo úrodné a jsou nejvíce rozšířeny v oblastech pahorkatin a vrchovin. Na půdním

fondu Česka se podílejí více než 5 %.

Klimatické podmínky ovlivňují zemědělskou výrobu především teplotou a srážkami, nej-y

více v průběhu vegetačního období. Podnebí má v Česku převážně subkontinentální ráz, při-

čemž kontinentalita roste směrem na východ. Pro charakteristiku vnitřních diferencí klimatu

v Česku se nabízí klimatická regionalizace, která je využívána i pro oceňování (bonitaci) ze-

mědělských půd. Klimatické regiony vymezují území s přibližně srovnatelnými klimatickými

podmínkami pro zemědělské hospodaření, zvláště pro růst výnosů zemědělských plodin. Pro-

centuální zastoupení jednotlivých klimatických regionů na rozloze zemědělské půdy Česka

ukazuje diagram na obrázku 5.

Nejlepší klimatické podmínky z hlediska produkčnosti představuje u nás klimatický region 

teplý, mírně vlhký, který je u nás zastoupen na 14  % rozlohy zemědělské půdy, a to v našich

nejúrodnějších oblastech (Polabí a moravské úvaly). Největší zastoupení má však klimatický 

region mírně teplý, vlhký (25  %) a mírně teplý, mírně vlhký (20  %). Nejteplejší klimatické regi-

ony (velmi teplý a teplý, suchý) jsou zastoupeny pouze na 5  % rozlohy zemědělské půdy Česka

(Půda 1995).

Pro celkovou charakteristiku přírodních podmínek pro zemědělské hospodaření a zejména

pak pro další analýzy je třeba hledat syntetické ukazatele, které by postihly celý komplex jed-

notlivých dílčích faktorů v syntetizujícím souhrnu. Taková syntetická hodnocení produkčního 

potenciálu jednotlivých oblastí pro zemědělství jsou potřebná hlavně pro praktické využití.

Komplexních hodnocení přírodních předpokladů pro zemědělskou výrobu bylo v minulosti

vypracováno několik. V podstatě všechna tato hodnocení v posledních třiceti letech byla vy-

pracována na základě komplexního průzkumu zemědělských půd, který v 60. letech provedl

Výzkumný ústav meliorace a ochrany půd v Praze. Na základě výsledků tohoto a dalších prů-

zkumů (např. klimatická regionalizace Česka) vznikla soustava přírodních stanovišť (78 typů),ť

které sumárně hodnotily přírodní podmínky jednotlivých katastrů (viz Minařík 1977). Pří-

rodní stanoviště však hodnotily přírodní podmínky celého území jednotlivých katastrů, nejen 

pozemků využívaných k zemědělskému hospodaření.
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Obr. 4 Procentuální 
zastoupení jednotlivých
půdních typů na 
zemědělské půdě Česka.
Pramen: Jančák, Götz 
1997.



Na základě diferenciace přírodních podmínek byly v Česku vymezeny zemědělské výrobní 

oblasti. Jejich první vymezení proběhlo v období první republiky (blíže Götz, Novotná 1995).

Počet zemědělských výrobních oblastí a částečně i jejich územní vymezení bylo v průběhu dal-

ších let několikrát upravováno. Nejčastěji se však užívá členění na čtyři výrobní typy (oblast

kukuřičná, řepařská, bramborářská a horská). Procentuální zastoupení těchto čtyř základních

výrobních typů na výměře zemědělské půdy jednotlivých okresů Česka je znázorněno na pří-

slušných kartogramech (obr. 6–9). Převládající podíl zemědělské, resp. orné půdy v jednom ze 

čtyř uvedených typů předurčuje efektivní zaměření zemědělské výroby, především pak orien-

taci výroby rostlinné. Území s nejlepšími podmínkami pro zemědělskou výrobu spadá do ob-

lasti kukuřičné (obr. 6). Výraznější zastoupení na zemědělské půdě má kukuřičná oblast pouze 

na jižní Moravě – v okresech jižní části Dyjskosvrateckého a Dolnomoravského úvalu. V těchto 

okresech se na celkové rozloze zemědělské (i orné) půdy podílí více než 60 %. V kukuřičné

oblasti jsou předpoklady pro zaměření rostlinné výroby na nejnáročnější plodiny (z hlediska

přírodních podmínek), jako je kukuřice na zrno, cukrová řepa, teplomilná zelenina a ovoce,

vinná réva. Půda zařazená do řepařské výrobní oblasti je vhodná především pro pěstování

obilovin. Z kartografického vyjádření jejího podílu na zemědělské půdě jednotlivých okresů

(obr. 7) je zřetelná koncentrace řepařského výrobního typu do nížinných oblastí Čech – Polabí, 

dolní Poohří i Moravy – úvaly. Nejvyšší procento zemědělské půdy (více než 90  %) zařazené

do bramborářského výrobního typu (obr. 8) nacházíme v oblasti Českomoravské vrchoviny 

a Středočeské pahorkatiny, nejvyšší podíl zemědělské půdy v horské oblasti (obr. 9) pak vyka-

zuje pohraniční pás okresů Česka (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseník, Beskydy).

V 70. letech byla vypracována nová bonitační klasifikace, byly vyhotoveny mapy v měřítku

1  :  5 000, v nichž byly na zemědělsky využívané půdě (orná půda, trvalé travní porosty a trvalé 

kultury) vymezeny tzv. bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Každá BPEJ je charakte-y

rizovaná pětimístným kódem, ve kterém jednotlivá čísla vyjadřují příslušnost ke klimatickému 

regionu (1), hlavní půdní jednotku (seskupení půdních forem příbuzných ekonomických vlast-

ností – 2, 3), kombinaci sklonitosti a expozice (4) a kombinaci hloubky půdy a skelevitosti (5). 

Jak je z výčtu charakteristik BPEJ zřejmé, představují tyto jednotky komplexní hodnocení pří-

rodních podmínek pro zemědělskou výrobu (tj. klimatických, pedologických, svažitostních,
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Obr. 5 Procentuální 
zastoupení klimatických
regionů na zemědělské 
půdě Česka. Pramen:
Jančák, Götz 1997.
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Obr. 6 Procentuální 
podíl zemědělské půdy
zařazené do kukuřičné
oblasti z celkové
výměry zemědělské 
půdy okresu. Pramen: 
Jančák, Götz 1997.

Obr. 7 Procentuální 
podíl zemědělské půdy
zařazené do řepařské
oblasti z celkové
výměry zemědělské 
půdy okresu. Pramen: 
Jančák, Götz 1997.

Obr. 8 Procentuální 
podíl zemědělské 
půdy zařazené do
bramborářské oblasti 
z celkové výměry
zemědělské půdy
okresu. Pramen:
Jančák, Götz 1997.



zohledněna je nadmořská výška apod.). Takto komplexně provedené hodnocení přírodních

podmínek pro zemědělskou výrobu, založené na komplexním průzkumu půd, je při srovnání

s evropskými státy ojedinělé.

Bonitační systém zemědělské půdy byl dále využit ke stanovení produkční schopnosti ze-

mědělské, resp. orné půdy. Pro každý typ BPEJ byly stanoveny „očekávané“ hektarové výnosy 

(resp. množství dané plodiny, které lze v daných přírodních podmínkách a v socioekonomic-

kých podmínkách socialistické velkovýroby získat z jednoho hektaru osevních ploch), typová

struktura produkovaných plodin apod. Dále byly stanoveny průměrné hodnoty produkční

schopnosti zemědělské a orné půdy pro jednotlivé okresy Česka (obr. 10). Číslo produkční

schopnosti udává vztah průměrné úrodnosti okresu k nejúrodnější bonitované půdně eko-

logické jednotce, tj. černozemí na spraších v teplé oblasti. Produkční schopnost nejúrodněj-

ších BPEJ je vyjádřena hodnotou 100 bodů, okres s hodnotou 50 bodů je územím s poloviční

produkční schopností (Götz, Novotná 1995). Toto komplexní hodnocení diferenciace přírod-

ních podmínek pro zemědělskou výrobu v jednotlivých okresech Česka potvrzuje výše uve-

dené závěry plynoucí z regionálních rozdílů jednotlivých dílčích ukazatelů. Nejlepší přírodní

předpoklady pro zemědělství tak vykazují středomoravské okresy, zvláště v oblasti Hornomo-

ravského úvalu (Olomouc, Prostějov, Přerov, Kroměříž, Vyškov). Druhá nejproduktivnější ob-

last je východní část Polabí, (okresy Hradec Králové, Nymburk, Kutná Hora). Naopak nejnižší 

produkční schopnost vykazují zemědělské půdy v pohraničních, výškově členitých okresech

a v oblasti Českomoravské vrchoviny.

Pro vyjádření přírodních podmínek pro zemědělské hospodaření se do r. 1990 v praxi uží-

valo zařazení jednotlivých katastrálních území a zemědělských podniků do tzv. produkčně eko-

nomických skupin (PES), kterých bylo na území tehdejšího Československa stanoveno celkem

42 (blíže viz kapitola 5.4.).

Další možný způsob komplexního hodnocení územní diferenciace podmínek pro země-

dělskou výrobu je úřední cena zemědělské půdy, která byla stanovena pro všechna katastrální

území Česka. Úřední cena zemědělské půdy vznikla pro potřeby řešení majetkoprávních vztahů 

k půdě (daně z nemovitostí a pozemků). Výrazně se však liší se od ceny tržní, ve které se odráží 

působení tržního prostředí, jako jsou faktory polohy pozemku (vzdálenost od skladovacích

objektů, zpracovatelských závodů, místa spotřeby), faktory související s nabídkou a poptávkou 
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Obr. 9 Procentuální 
podíl zemědělské půdy
zařazené do horské 
oblasti z celkové výměry 
zemědělské půdy 
okresu. Pramen: Jančák,
Götz 1997.
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Obr. 10 Produkční 
schopnost 
zemědělské půdy
(100 = nejúrodnější 
bonitovaná půdně 
ekologická jednotka 
Česka. Pramen: Jančák,
Götz 1997.

Obr. 11 Průměrná
cena jednoho hektaru 
zemědělské půdy
(v tis. Kč). Pramen:
Jančák, Götz 1997.

Obr. 12 Index
zemědělského 
hospodaření (rok 1994). 
Využití přírodních 
podmínek zemědělskou
výrobou (rok 1994).
Hodnota hrubé
zemědělské produkce
v Kč na jeden bod
produkční schopnosti 
zemědělské půdy.
Pramen: Jančák, Götz 
1997.
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na trhu s půdou apod. Hodnota úřední ceny zemědělské půdy byla stanovena na základě boni-

tovaných půdně ekologických jednotek a ve své podstatě tak odráží pouze kvalitu zemědělské

půdy z hlediska přírodních podmínek. Pro regionální rozdíly mezi jednotlivými okresy Česka

(obr. 11) proto platí stejné závěry jako pro regionální diferenciaci ukazatele produkční schop-

nosti zemědělské půdy (viz výše). Průměrná úřední cena jednoho hektaru zemědělské půdy se 

jeví jako nejvhodnější dostupný ukazatel pro příslušné geografické analýzy.

Rozsah zemědělské výroby a její zaměření není limitováno jen kvalitou přírodních podmí-

nek. Je pochopitelné, že zemědělci musí počítat s omezením své činnosti např. v chráněných

krajinných oblastech, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v pásmech hy-

gienické ochrany vod. V takových oblastech platí např. zákaz používat hnojiva, v přísnějších

stupních ochrany je znemožněno provozovat živočišnou výrobu apod. Z regionálního pohledu 

je největší podíl zemědělské půdy s různým způsobem ochrany v pramenných horských oblas-

tech Česka. Pod různým stupněm ochrany přírody a tedy i pod různými omezeními zeměděl-

ské výroby je více než čtvrtina území Česka (blíže Jančák, Götz 1997).

Před následujícím hodnocením shrňme dosud získané poznatky. Přírodní podmínky pro

zemědělství jsou dány souhrnem více faktorů, zejména charakterem reliéfu, půdními předpo-

klady a klimatickými charakteristikami oblasti. Poměrně výrazné rozdíly v kvalitě přírodních

podmínek jsou v Česku dány více výškovou členitostí území než zeměpisnou šířkou. Nejvhod-

nější přírodní podmínky pro zemědělství jsou v nížinách podél dolních toků našich velkých

řek (moravské úvaly, Polabí, dolní Poohří), kde je málo členitý reliéf, teplé klima a kvalitní

půdy (černozemě). Naopak špatné přírodní předpoklady jsou v horských, vrchovinných a pa-

horkatých oblastech Česka (zejména pás pohraničních hor a Českomoravská vrchovina).

Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou v jednotlivých regionech Česka skutečné přírodní

předpoklady pro zemědělskou výrobu agrárním sektorem fakticky využívány. Na obrázku 12

je vyjádřen tzv. index zemědělského hospodaření, který porovnává kvalitu přírodních podmínek íí

(měřeno bonitou půdy, tj. produkční schopností zemědělské půdy) a skutečnou zemědělskou

produkcí (měřenou hrubou zemědělskou produkcí na jeden hektar zemědělské půdy, tedy in-

tenzitou zemědělské výroby) daného území, v tomto případě jednotlivých okresů Česka. Po-

dílem těchto dvou ukazatelů je tak nejlépe indikováno, do jaké míry jsou přírodní předpo-

klady využívány. Teoreticky by číslo vyjadřující index zemědělského hospodaření mělo být ve

všech okresech stejné. Např. v okrese s produkční schopností 80 by měla být intenzita hrubé

zemědělské produkce (HZP) dvojnásobná než v okresech s produkční schopností 40. Inten-

zita zemědělské výroby (HZP z jednoho hektaru) by tak teoreticky měla odpovídat přírodním

podmínkám. Teoretické hodnoty indexu zemědělského hospodaření jsou však regionálně vý-

razně diferencovány, pohybují se v rozmezí 122 až 432. Znamená to tedy, že v některých re-

gionech s vyšší intenzitou zemědělské výroby (nejvyšší stupeň) je zemědělská půda více než

trojnásobně lépe využívána než v okresech s nejnižší hodnotou. Pahorkatiny jsou pro země-

dělství ve srovnání s nížinami často zbytečně intenzivně využité. Platí to na jedné straně pro

nadměrné využití Českomoravské vrchoviny (viz Kabrda 2004) s vysokou erozí půdy (ale také 

pro Strakonicko, Náchodsko a Novojičínsko) a na druhé straně pro podprůměrné využití stře-

dočeského Polabí a pro malé využití některých okresů jižní Moravy (Znojemsko, Břeclavsko,

Vyškovsko). Nízké využití území bylo třeba předpokládat pro severozápadní pohraničí Čech

od Chebska po Jablonecko. Tato skutečnost není sice vzhledem k charakteru využití zdejšího

území překvapivá, nicméně ji nelze označit za příznivou, vzhledem k poměrně vysoké koncen-

traci obyvatel.



Patrné je malé využití půdy pro zemědělství v okolí Prahy (oba venkovské pražské okresy 

a celá oblast na sever od hlavního města) a nízké hodnoty pro využití úrodných půd v Polabí.

Vysoce využitý potenciál okresů východočeského Polabí je v kontrastu s využitím přírodního

potenciálu v Polabí středočeském.

Zajímavé je i porovnání skutečně dosažené hodnoty hrubé produkce rostlinné výroby z jed-

noho hektaru zemědělské půdy a produkční schopnosti zemědělské půdy (obr. 13). Ukazatel

odhaluje, do jaké míry se využívají stávající přírodní podmínky jednotlivých okresů pro rostli-

nou výrobu. Z jeho kartografického vyjádření vyplývají následující závěry:

1. V okresech moravských úvalů s nejúrodnější půdou a v poměrně úrodném dolním Po-

ohří s přilehlými středočeskými okresy jsou přírodní předpoklady pro rostlinou výrobu

využívány v rámci Česka nadprůměrně.

2. Další oblast, kde jsou přírodní podmínky využívány vysoce nadprůměrně, jsou okresy 

Českomoravské vrchoviny. Zde je v důsledku vysoké svažitosti zemědělských pozemků

vysoká potenciální eroze půdy a zároveň je tato oblast méně zalidněná. Proto je třeba

hodnotit zdejší relativně vysoké využívání přírodních podmínek rostlinnou výrobou

jako nadměrné. V této tradičně hospodářsky slabé oblasti hrála zemědělská výroba vždy 

významnou roli. Současné nadprůměrné využití oblasti pro rostlinnou výrobu je důsled-

kem určité setrvačnosti a do jisté míry souvisí i s nedostatkem pracovních příležitostí

v regionu, resp. s nízkou nabídkou pracovních míst vně agrárního sektoru.

3. Intenzivní využívání oblasti Českomoravské vrchoviny pro rostlinnou výrobu kontra-

stuje s oblastí úrodného Polabí, kde jsou tamní velmi dobré přírodní podmínky vyu-

žívány rostlinnou výrobou jen průměrně. Polabské okresy mají přitom nejen kvalitní

přírodní předpoklady, ale především vhodnou geografickou polohu vzhledem k vel-

kým koncentracím obyvatel a tedy k velkým spotřebním centrům. Právě z uvedených

důvodů se takové územní rozdíly ve využívání přírodních podmínek pro rostlinnou

výrobu (v polabských okresech méně intenzivní než na Českomoravské vrchovině)

jeví jako nevhodné, resp. neefektivní. Tato situace je patrně způsobena geografickou

polohou Polabí vzhledem k velkým českým centrům (Praha, Hradec Králové, Pardu-

bice), kde je větší možnost uplatnit se na trhu práce v lukrativnějších ekonomických

odvětvích.
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Obr. 13 Využití 
přírodních podmínek 
rostlinnou výrobou (rok 
1994). Podíl skutečně
dosažené hodnoty
hrubé produkce 
rostlinné výroby 
z jednoho hektaru
zemědělské půdy
a produkční schopnosti
zemědělské půdy.
Pramen: Jančák, Götz 
1997.
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4. Relativně málo se přírodní podmínky využívají v okolí největšího spotřebního centra

Česka – hlavního města Prahy. V obou příměstských okresech a v některých sousedních 

okresech středočeských nevyužívají totiž zdejší zemědělci v rostlinné výrobě plně da-

ných možností. V uvedené oblasti by se naopak dal očekávat rozvoj příměstského země-

dělství, resp. vysoce tržních odvětví rostlinné výroby s možností jejího uplatnění na blíz-

kém spotřebním centru. To ovšem vyžaduje stejnou úroveň podpory zde hospodařících

zemědělců jakou mají farmáři v EU.

5. Oblasti, kde se přírodní předpoklady pro rostlinnou výrobu využívají v rámci celého

Česka vůbec nejméně, jsou okresy s nejnižší intenzitou rostlinné výroby. Sokolovsko

spolu s Karlovarskem, severočeské okresy od Ústí nad Labem po Jablonec nad Nisou,

podobně jako Vsetínsko. Tyto oblasti jsou charakteristické silnou koncentrací obyvatel

nebo leží v jejich zázemí. Zemědělská výroba zde ztratila původní postavení v důsledku

masivní industrializace, v oblasti byly v minulosti rozsáhlé plochy s kvalitními podmín-

kami pro zemědělství devastovány těžbou, úložišti skrývky a zástavbou. Svou roli se-

hrála i ztráta tradice a nedostatečné dosídlení území.
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Půda je jednou ze základních složek jak přírodního, tak i životního prostředí, společnost ji vy-

užívá zejména v zemědělství a lesním hospodářství. Využití půdy, struktura půdního fondu,

je důležitým ukazatelem ekonomického a ekologického potenciálu daného území, charakte-

rizuje do jaké míry a jakým způsobem člověk dané území využívá. Struktura půdního fondu

a její změny jsou výsledkem vzájemného působení přírody a společnosti. Lidská společnost

v průběhu svého vývoje výrazným způsobem přetváří obraz krajiny. Intenzita těchto změn zá-

visí zejména na poloze, atraktivitě území a stupni vyspělosti nebo rozvoje společnosti. Jed-

ním z nejviditelnějších projevů jsou změny ve využití ploch (land use), které odrážejí změny 

vztahu přírodní a socioekonomické sféry v konkrétním území a čase (např. Jeleček 1995; Jele-

ček, Burda, Chromý 1999).

Více než polovina celkové rozlohy Česka připadá na zemědělský půdní fond, plná třetina

půdního fondu připadá na lesní půdu. Lesy pokrývají zejména podhorské oblasti, část lesů

zejména na severu Česka je postižena emisemi. Zbylých 15  % připadá na ostatní kategorie.

Největší podíl zastavěných ploch je v urbanizovaných oblastech, ve městech, sídelních aglo-

meracích a jejich zázemí. Do kategorie ostatních ploch spadají i těžební plochy (severní Čechy 

a severní Morava), výrobní plochy a komunikace (v posledním desetiletí jejich podíl roste ze-

jména díky výstavbě dálniční sítě).

Zemědělský půdní fond tvoří půda, která se využívá pro zemědělské hospodaření. V Česku

je to dnes přibližně 4,3 mil. hektarů, což představuje 54  % celkové rozlohy našeho státu. Z jed-

notlivých kategorií, které tvoří vnitřní strukturu zemědělské půdy, připadá největší podíl na

ornou půdu (72  %, obr. 14). Větší podíl orné půdy ve struktuře zemědělského půdního fondu

je v nížinných oblastech (moravské úvaly, Polabí, Poohří). Druhou největší kategorií ve vnitřní

struktuře zemědělského půdního fondu jsou trvalé travní porosty (louky a pastviny), na které

připadá asi 22  % podíl zemědělského půdního fondu. Jsou to zatravněné pozemky, ze kterých

se získává krmení pro dobytek – tráva nebo seno (louky) nebo se na nich po určitou část roku

pase dobytek (pastviny). Od roku 2002 nejsou evidencí katastrálního úřadu tyto kategorie dále

rozlišovány. Pastviny jsou většinou na svažitějších pozemcích, kam není možný přístup ze-

mědělské mechanizace. Na ostatní zemědělskou půdu (chmelnice, vinice, zahrady a ovocné

sady) připadá zbylých 6 %. Nejvíce chmelnic je na Žatecku a Rakovnicku, omezeně i na Hané.

Největší zastoupení vinic je v tradičních oblastech pěstování vinné révy, zejména na jižní Mo-

ravě (Břeclavsko, Znojemsko, Hodonínsko) a v Čechách na Mělnicku. Ovocné sady najdeme

na území celé republiky. Převážně však jde o zahrádkáře, jejichž produkce má z větší části sa-

mozásobitelský charakter. Ovocné sady s největší výměrou jsou soustředěny na Litoměřicku

4. Zemědělský půdní fond



(„Zahrada Čech“), Kolínsku a v Dolnomoravském úvalu. Část zemědělské půdy, především

orné půdy a trvalých travních porostů zůstává každoročně nevyužitá (leží ladem).

V období 1960–1989 poklesla v Česku rozloha jak zemědělské, tak i orné půdy zhruba

o 5 %. Zemědělská i orná půda byla zabírána na výstavbu bytů, pro výstavbu průmyslových

i zemědělských staveb i pro výstavbu dopravní infrastruktury. Od roku 1976 však byla ze-

mědělská půda chráněna zákonem a její vynětí ze zemědělského půdního fondu a převedení

na jiné formy využívání bylo vázáno na složitý schvalovací proces a úhradu poměrně vysoké

finanční částky. Za hlavní důvod tehdejší přísné ochrany zemědělského půdního fondu lze

považovat snahu tehdejšího Československa o dosažení soběstačnosti v základních zeměděl-

ských komoditách a nutnost zastavit extrémní úbytky jak orné, tak zemědělské půdy (v letech

1948–1990 činil totiž úbytek orné půdy 16  % a úbytek zemědělské půdy 18  % rozsahu půdního 

fondu Česka v roce 1948). Už na konci 70. let bylo dosaženo soběstačnosti ve výrobě zeměděl-

ských komodit (v souhrnu), v řadě zemědělských produktů (mléko, obilí, vepřové maso) bylo

tehdejší Československo dokonce přebytkové.

V transformačním období po roce 1990 se celková rozloha zemědělské půdy v podstatě

nemění, stagnuje. Poměrně výrazné změny však proběhly ve vnitřní struktuře zemědělského

půdního fondu. Dochází k poklesu rozlohy orné půdy a zvyšování podílu trvalých travních

porostů (louky a pastviny). Z dlouhodobého pohledu tak jde o radikální změnu trendu ve vý-

voji rozlohy trvalých travních porostů, jejichž rozloha se od poloviny 19. stol., s výjimkou ob-

dobí 1. světové války, trvale zmenšovala. Tento proces neprobíhá se stejnou intenzitou na ce-

lém území Česka, existují poměrně velké regionální rozdíly. Největší pokles rozlohy orné půdy 

(obr. 15) a zároveň zvyšování rozlohy trvalých travních porostů (obr. 16) zaznamenáváme ze-

jména v podhorských a někdy i horských oblastech státu. Z ekologického i ekonomického po-

hledu jde o vývoj v pozitivním směru. V těchto většinou příhraničních oblastech, kde nejsou

vhodné přírodní podmínky pro zemědělství, přináší zemědělské hospodaření poměrně malý 

ekonomický efekt nebo je dokonce ztrátové. Mnohde může navíc poškozovat ekologickou

hodnotu území, např. při rozorávání svažitých pozemků hrozí nebezpečí eroze půdy. V pod-

horských oblastech je proto podporován extenzivní způsob zemědělského hospodaření (pas-

tevectví), v oblastech s větší svažitostí a především v horách je žádoucí dokonce zalesňování

některých pozemků, které je v těchto oblastech také státem podporované.
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zemědělského půdního
fondu (rok 2003).
Pramen: Statistická 
ročenka ČR 2004.



4.1. Obecné vývojové trendy

Tradiční industriální či postindustriální společnosti se kromě mnoha jiných znaků podobají

také tím, jakým způsobem využívají krajinu. M. Hampl (1998) rozlišil fáze vývoje společnosti

z hlediska interakce příroda – společnost na několik fází. První z nich označil jako determinaci,

kdy je člověk závislý na přírodním prostředí a přizpůsobuje se mu. To se projevuje především

stále rostoucím rozsahem zemědělsky využívaného území, neboť zejména zvětšováním roz-

sahu využívané zemědělské půdy byla taková společnost schopná zajistit potřebné množství

produkce pro zvolna rostoucí populaci. Druhá fáze nastupuje spolu s industriální společností

a představuje období konkurence, kdy se společnost svým vlivem stává na stále větším území

jedním z klíčových krajinotvorných činitelů. Tento vliv přitom narůstá z úrovně lokální, přes

úroveň regionální až po kontinentální, resp. globální. Třetí fáze Hamplem nazývaná kooperace

proběhla zatím jen v některých nejvyspělejších zemích světa, resp. v jejich částech. Jde o vztah,

kdy relativně bohatá společnost díky dostatečným finančním a organizačním zdrojům dokáže

regulovat ochranu i rekonstrukci alespoň některých částí přírodního prostředí. Česko se, po-
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Obr. 15 Vývoj rozlohy 
orné půdy v letech 
1990–2000. Rok 
1990 = index 100.
Pramen: Agrocenzus
2000.
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Obr. 16 Vývoj rozlohy 
trvalých travních
porostů (louky 
a pastviny) v letech
1990–2000. Rok 
1990 = index 100.
Pramen: Agrocenzus
2000.



dobně jako řada vyspělých zemích Evropy, nachází ve fázi přechodu z fáze konkurence do fáze 

kooperace. Podobné názory bychom mohli s jinými termíny, či rozčleněním na více vývojo-

vých etap nalézt i u jiných českých autorů (Lipský 1996 aj.) či zahraničních (Turner II 1995,

1997; Turner, B. L. II, Meyer 1994).

B. Turner II je jedním ze spoluautorů rozsáhlého mezinárodního projektu zaměřeného na

dlouhodobé změny využívání krajiny z pohledu nejrůznějších dat a metod zpracování (Global 

change), jejichž velmi podstatnou součástí jsou analýzy dlouhodobého vývoje krajiny. Analýzy 

dlouhodobého vývoje využití ploch v nich mají klíčový význam. Tento fakt se promítl kromě

jiného do mimořádné pozornosti věnované globálním změnám přírodního prostředí a také do 

skutečnosti, že v rámci IGU (Mezinárodní geografická unie) se v roce 1997 vytvořila studijní

skupina Land use/land cover change pod vedením Y. Himiyami (od roku 2004 pak A. Ma-

thera). Navázala tak na dřívější pracovní skupiny IGU z let 60. a 70. minulého století, kdy se

tato problematika studovala především na základě detailního mapování v lokálních a mikrore-

gionálních úrovních s cíli jak metodickými, tak aplikačními. Dostupnost dostatečně podrob-

ných dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) umožnila od přelomu 80.–90. let minulého sto-

letí rozvoj regionálních, kontinentálních a globálních studií zabývajících se stavem a vývojem

struktury ploch s důrazem na jejich potenciál pro zemědělské využití. Nebývalý rozvoj studia

stavu a vývoje využití země od lokální až po globální úroveň dokumentují nejen četné stu-

die publikované v mezinárodních časopisech (Land Use Policy, Environment a dalších), ale

i počet a zaměření příspěvků na 30. kongresu Mezinárodní geografické unie (IGU) v Glasgow 

2004 a činorodost skupiny LUCC/IGU (Land use/Cover Change, např. Milanova, Himiyama,

Bičík 2005).

Světové statistiky dokumentují stále se zvětšující rozsah zemědělsky využívané půdy. Nejde

jen o plochy dlouhodobě zemědělsky využívané, ale o relativně značný pohyb ve struktuře ze-

mědělského půdního fondu (ZPF) především v zemích rozvojových. Tam dochází každoročně 

k velkým úbytkům zemědělsky využívaných ploch a zároveň k jejich nárůstům v jiných loka-

litách a oblastech. Jde jak o pohyb v kategorii využívaných pastvin, tedy na okraji zeměděl-

sky využitelného území, ale i o ztráty orné půdy. Ty jsou způsobené erozí, záplavami, zástav-

bou, jinde jde o ztráty dříve zemědělsky nevyužívaných ploch (lesy, stepi, vysušení vodních

ploch atd.). Nicméně trend je jednoznačný, celkově dochází jak v úhrnu rozvojových zemí, tak 

v úhrnu celosvětovém, k nárůstu rozlohy ZPF.

Proti tomu hospodářsky vyspělé země, s výjimkou těch největších (USA, Rusko a některé

další) vykazují již několik desetiletí trend opačný, dochází k trvalým úbytkům zemědělského

půdního fondu. Tento trend je způsobený mimořádnými nároky na územní rozvoj především

přeměnou ZPF na plochy zastavěné, ostatní, ale i plochy zalesněné. Do této skupiny zemí patří 

i Česko, které vývojem rozsahu ZPF pokračuje v trendech započatých v polovině 20. století.

Ty jsou spojeny s výrazným úbytkem rozlohy ZPF a jeho restrukturalizací, tedy přesuny mezi

kategoriemi, které do ZPF řadíme (orná půda; trvalé kultury; trvalé travní porosty, tj. louky,

pastviny).

Úbytky rozlohy ZPF a orné půdy, růst lesních ploch (v Česku již od 80. let 19. stol.) a změny 

v jejich územním rozložení jsou v podstatě jedním z charakteristických rysů moderní společ-

nosti. To souvisí se skutečností, že moderní společnost organizovaná jako výrazně městská

přiřazuje dříve převážně produkční venkovské krajině stále další a další funkce jimž by měla

odpovídat i struktura ploch. Proto dochází k poměrně výrazné funkční diferenciaci v kra-

jině, a to jak na úrovni lokální, regionální, tak v současnosti i na úrovni kontinentální a glo-
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bální. Tento trend je zřetelný minimálně posledních čtyřicet až padesát let v úrovni globální,

v úrovni lokální a regionální ve vyspělých zemích pak více než jedno století.

V Česku jsou tyto procesy spojeny s nástupem a rozvojem industrializace v 19. století a jsou

jedním z důvodů, proč bylo maximálního rozsahu ZPF na našem území dosaženo v průběhu

80. let 19. století (Jeleček 1985). Od počátku 20. stol. se rozsah ZPF a jeho nejvýznamnější

části – půdy orné, trvale snižoval. Na našem území byl tento proces výrazný především v ob-

dobí totalitním a pokračoval prakticky na většině území i v transformačním období. Je otáz-

kou, zda a jak se tento trend bude měnit v souvislosti se členstvím Česka v EU. Stále více se

ozývají hlasy, které hovoří o čtvrtině až třetině rozlohy ZPF, který bude nutné utlumit a nepro-

vozovat na něm zemědělskou výrobu. Záleží však i na dalších okolnostech, zejména na podobě 

zemědělské politiky EU (CAP), dále na tom, jak bude vypadat světový obchod s potravinami

v souvislosti s růstem životní úrovně především v Číně a Indii a jaká budou naše omezení na

úseku zemědělství, resp. ochrany krajiny.

4.2. Vývoj struktury ploch v Česku

Máme li hodnotit regionální rozdíly změn ve vývoji rozlohy jednotlivých kategorií ploch a cel-

kovou intenzitu změn je nutné vycházet z faktu, že čím menší územní jednotky pro takové

srovnání použijeme, tím větší regionální rozdíly budeme registrovat. Souvisí to nejen se zá-

kladní geografickou zákonitostí, ale v daném případě i s faktem, že vývoj jednotlivých kate-

gorií ploch je závislý na celé řadě přírodních, historických, ekonomických a sociálních fak-

torů, které jsou v případě silně diferencovaného a poměrně hustě zalidněného území Česka na

nevelkých vzdálenostech silně proměnlivé. Výsledky hodnocení regionálních diferencí budou

proto v případě hodnocení za kraje, okresy, obce a katastrální území vykazovat (silně) vzestup-

nou tendenci diferenciace mezi těmito řádovostně (velikostně) odlišnými jednotkami. Sou-

visí to bezesporu i se skutečností, že vývoj struktury ploch v menších územních jednotkách je

často i protisměrný, takže se rozdíly sledované ve větších územních jednotkách stírají. Důležitý 

je i fakt, že celková rozloha státu je neměnná, případné úbytky rozlohy jedné kategorie musí

být proto nahrazeny nárůstem rozlohy kategorie jiné (jiných), a proto je třeba sledovat nejen

změny týkající se kategorií ZPF, ale i změny lesních, vodních, zastavěných a ostatních ploch.

Analýzy změn struktury ploch, resp. využití země (land use) mohou být založeny na růz-

ných postupech. Klíčové jsou samozřejmě mapové podklady z nichž se odvozují druhotná sta-

tistická data. Mapové podklady se vytvářejí buď detailním mapováním v terénu (land cover),

obvykle v měřítcích 1  :  2 000 – 1  :  10 000 nebo jsou odvozovány z dálkového průzkumu Země

(leteckými či družicovými snímky). Statistická data jsou z nich odvozována resp. sestavována

podle nejnovější situace v terénu na základě hlášení změn mezi jednotlivými sledovanými

kategoriemi. Výzkum založený na srovnání mapových nebo statistických podkladů o využití

země v různých časových horizontech v literatuře bývá obvykle označován termínem dyna-

mický land use (Turner II, ed. a kol. 1990; Bičík, Jeleček, Štěpánek 2001; Bičík, Jeleček, Kup-

ková, Perlín 2001 aj.).
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4.3. Dynamický land use

Dynamický land use představuje mapové nebo tabelární hodnocení využití půdy ve dvou či

více časových horizontech. Základním cílem je zhodnocení změn rozlohy určitých konkrét-

ních kategorií (zemědělská půda, orná půda, drnový fond aj.). Dalším cílem je analýza změn

celkové struktury ploch, resp. hodnocení určitých směrů vývoje využívání krajiny (intenzi-

fikace, zlepšování ekologické situace, zvětšování rozlohy a územní šíření zastavěných ploch

apod.). Významným cílem vycházejícím z předchozích hodnocení je pak prognózování vývoje 

dílčích kategorií využití půdy či prognózování celkového vývoje struktury ploch, a to v růz-

ných řádovostních úrovních, jak na úrovni státu, administrativních jednotek nebo regionů pří-

rodně vymezených (např. povodí apod.). Land use a zvláště dynamický land use je především

v posledních zhruba 15–20 letech vnímán jako nesmírně cenný indikátor stavu a vývoje inter-

akce příroda–společnost v konkrétním území a na základě jeho využití byla vypracována řada

speciálních metodik.

Dynamický land use Česka vychází ze dvou základních přístupů. První je založen na vy-

užití archivních dat tabelárního charakteru datovaných souhrnně rokem 1845 (jako výsledek 

katastrálního mapování prováděného v letech 1826–1843). Tato data byla v někdejším archivu 

ministerstva financí kolem roku 1950 přepočítána na metrické míry pro více než 50 kategorií

a subkategorií využití ploch. Zároveň byla ve zjednodušené struktuře (bez subkategorií) při-

dána data za rok 1948. Tyto údaje jsou k dispozici v tabelární formě pro asi 13 000 katastrál-

ních území Česka při jejich průměrné velikosti asi 7,5 km2. Srovnání struktury využití ploch

těchto dvou časových horizontů s dalšími (1990, 2000, 2004) představuje základ pro hodno-

cení stavu rozlohy jednotlivých kategorií a celkové struktury ploch mezi klíčovými mezníky 

politicko-ekonomického vývoje v Česku (Bičík, Jeleček 2005; Jeleček 2001; Jeleček, Burda,

Chromý 1999). Údaje o využití ploch k roku 1845 (resp. 1827–1843) zachycují stav, kdy se

hospodářství teprve začíná výrazněji tržně orientovat a až do 80. let 19. století vzrůstá v Česku 

plocha zemědělské půdy. To byl jeden z hlavních projevů tzv. zemědělské revoluce (tj. zánik 

úhoření, rozvoj pěstování okopanin, zejm. cukrovky, pícnin na orné půdě a ustájení hospo-

dářského zvířectva – blíže viz Jeleček 1985, 1995). Údaje za rok 1948 podává informace o vy-

užití půdy sice po mimořádně rozsáhlém odsunu obyvatel německé národnosti (asi 3 miliony 

v letech 1945–1947 z tehdejšího Československa), ale v době před nástupem komunistického

režimu. Rok 1990 představuje ukončení totalitního systému a rigidně centrálně řízené ekono-

miky a zároveň počátek období transformace. Data o využití půdy z roku 2000 (2004) doku-

mentují desetileté (patnáctileté) období transformačních přeměn.

Druhý základní přístup dynamického land use Česka je založen na využití podrobných ma-

pových děl k hodnocení stavu a vývoje využití půdy. Mapování z let 1826–1843 poskytuje po-

drobné barevné mapy (plány) v měřítku 1  :  2 880. Současný stav na konci 90. let a po roce 2000 

byl mapován v měřítcích 1  :  5 000 pracovníky a studenty geografické sekce PřF UK ve vybra-

ných modelových oblastech (např. Winklerová 2003). Poté jsou oba podklady transformovány 

do měřítka 1  :  10 000, digitalizovány a následně je provedeno detailní vyhodnocení změn jed-

notlivých ploch v území. V některých modelových územích jsou k dispozici letecké snímky 

z počátku 50. let minulého století, které umožňují alespoň pro některé kategorie ploch pro-

vést srovnání přibližně ve stejných obdobích, jaké máme k dispozici v podkladech tabelárních. 

V těchto modelových oblastech lišících se polohou a funkcí hodnotíme detailní změny ve vy-

užití území v letech 1845, 1950 a 1994–2005 prakticky podle jednotlivých parcel. Metodika
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hodnocení se vedle změn rozsahu jednotlivých kategorií zabývá také tím, „co se změnilo v co“

jednak územně (v mapě), jednak tabelárně (za celé katastrální území). Zabýváme se také změ-

nou krajinné struktury, délkou rozhraní mezi vybranými kategoriemi ploch a řadou dalších

sociálních a ekologických ukazatelů a metod hodnocení změn krajiny. Podobné studie zalo-

žené na využití uvedených podkladů vypracovali další autoři (Lipský 1996, 2000; Kolejka 2000;

Gabrovec 1995; Gabrovec, Petek, Himiyama 1998; Himiyama et al 2001, 2002, 2005 aj.).

Celkem 13 000 katastrálních území Česka nezůstalo ve více než 150leté historii evidence vy-

užití půdy v Česku zcela nezměněno. Proto pro zajištění srovnatelnosti dat o rozsahu jednotli-

vých kategorií a celkové struktury ploch jsme přijali základní zásadu. Za srovnatelná (v rozloze

jednotlivých kategorií a celkové struktury ploch) v čase pokládáme ta katastrální území, která

mezi dvěma časovými horizonty nezměnila svoji celkovou výměru o více než 1 %. Tam, kde

se celková výměra změnila o více než 1  % byla katastrální území, mezi nimiž došlo k výměně

části rozlohy (o neznámé struktuře ploch) spojena. Většinou dvě, někdy 3 i více, aby bylo do-

saženo srovnatelné celkové výměry takto spojených katastrálních území. Celkový počet kata-

strálních území (13 000) se tak snížil na cca 9 000 základních územních jednotek (ZÚJ) o prů-

měrné velikosti 8,5 km2 ve všech časových horizontech srovnatelných svoji celkovou rozlohou

(změna do 1  %) a tedy i svoji strukturou. Ta byla zjednodušena do osmi základních a tří su-

márních kategorií: orná půda, trvalé kultury, louky, pastviny (celkem zemědělská půda); lesní

plochy; zastavěné, vodní a ostatní plochy (jiné plochy).

Na vytvořenou databázi s několika sty tisíci dat jsme postupně napojili další charakteristiky 

základních územních jednotek (ZÚJ). Jsou to data jednak založená na přírodních poměrech

(nadmořská výška ZÚJ, úřední cena zemědělské půdy, svažitost, půdní typy aj.), jednak do-

kumentující sociálně ekonomické charakteristiky (poloha na komunikacích vyššího řádu, ex-

ponovanost území, poměr trvale obydlených a rekreačně využívaných domů, pohraničí–vni-

trozemí; v současnosti se pracuje na počtech a vývoji obyvatelstva; např. Štych 2003, Marada

2003, Kabrda 2004). Založení databáze na úrovni ZÚJ umožňuje skládání dat za větší územní

celky ať už administrativní či „přírodní“ povahy (okresy, povodí, biosferické rezervace aj.). To

umožňuje analyzovat stejné jevy na různých řádovostních úrovních, což pokládáme za vý-

znamný přínos základního výzkumu.

Významná pozornost ve výzkumu byla věnována hledání „driving forces“, tedy hybných sil, 

ovlivňujících v jednotlivých obdobích posledních dvou století dynamiku rozlohy jednotlivých

ploch a jejich celkové struktury (Jeleček 2001).

4.4. Převažující procesy ve využití ploch v Česku

Abychom lépe porozuměli výchozímu stavu a vývoji struktury ploch v transformačním ob-

dobí je nutné si uvědomit, jaké funkce byly přiřazovány krajině v jednotlivých etapách soci-

álně ekonomického vývoje v minulosti. V průběhu zhruba 160 let, tedy v období, za které jsou

data o struktuře ploch k dispozici (obr. 17, tab. 1), došlo k posunu od společnosti tradiční, kde

agrární sektor hospodářství dominoval, ale jeho charakter byl silně samozásobitelský. Násle-

dující období snad můžeme označit za produkční, snahy totiž směřovaly k co největšímu hos-

podářskému užitku jak ze zemědělských, tak lesních ploch. Teprve 70. léta 20. století nastar-

tovala významnější ochranu krajiny, která návratem tržního prostředí po roce 1990 do Česka

přinesla složité územní střety mezi produkcí, ochranou přírody, vodohospodářskými, rekre-
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ačními a dalšími funkcemi, které jsou v současnosti na venkovskou krajinu kladeny (Chromý 

2003). Z tohoto pohledu pokládáme přehlednou tabulku 2 jako zajímavé hodnocení změn vy-

užití ploch odrážejících tlak společnosti na krajinu, k nimž na území Česka v uvedených třech 

periodách docházelo.

Z tabulky 2 vyniká jedinečnost krajinných změn v transformačním období, resp. jejich od-

lišnost při srovnávání s jinými etapami sociálně-ekonomického vývoje území Česka. Sledo-

vané tři periody dokumentují tři výrazně politicko, sociálně a ekonomicky rozdílné epochy 

ve vývoji interakce příroda–společnost, jejichž odrazem je struktura ploch v Česku. Období

1845–1948 zachycuje prvým rokem nástup tržní ekonomiky končící éru tradičního hospo-

daření v Česku založeného na trojpolním, úhorovém systému. Maxima dosažení rozlohy ZPF

bylo podle Jelečka (1985, 1995) dosaženo v konci 80. let 19. století, orné půdy pak počátkem

20. století. Od té doby se rozsah obou kategorií začal pravidelně snižovat. Rok 1948 dokumen-
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Obr. 17 Vývoj
jednotlivých kategorií 
ploch v Česku
v letech 1845–2003 
(1845 = index 100). 
Pramen: L. Jeleček 1995, 
Statistická ročenka ČR 
2004.

Tab. 1 Využití půdního fondu Česka 1845–2005

1845 1948 1990 2000 2003

abs.
(tis. ha)

v % abs.
(tis. ha)

v % abs. 
(tis. ha)

v % abs. 
(tis. ha)

v % abs. 
(tis. ha)

v %

Orná půda 3 826 48,2 3 934 49,9 3 230 41,0 3 082 39,1 3 062 38,8

Trvalé kultury   90  1,1  149  1,9  225 2,9   237 3,0   236  3,0

TTP * 1 393 17,6 1 021 12,9  832 10,5   961 12,2   971 12,3

ZPF celkem 5 309 66,9 5 104 64,7 4 287 54,4 4 280 54,3 4 269 54,2

Lesní plochy 2 279 28,8 2 382 30,2 2 629 33,3 2 637 33,4 2 644 33,5

Jiné plochy **  344  4,3  400  5,1  970 12,3   970 12,3   974 12,3

Celkem 7 932 100 7 886 100 7 886 100 7 887 100 7 887 100

Pramen: Jeleček 1995, Statistiská ročenka ČR 2004.
Pozn.: * TTP = trvalé travní porosty; ** jiné plochy = zastavěné + vodní + ostatní.



tuje stav struktury ploch po zhruba stoletém působení tržních podmínek na území Česka (Bi-

čík, Jeleček 2005).

Období 1948–1990 je charakterizováno nástupem a vládou totalitního režimu a centrálně

plánovaného hospodářství spojeného s výraznou socializací hospodářství. Poslední perioda

1990–2000 představuje období transformace od centrálně plánovaného hospodářství k tržní

ekonomice, spojené s významnými procesy restituce a privatizace, které samozřejmě podnítily 

závažné změny i ve struktuře ploch.

Období 1845–1948 je ve srovnání s dalšími dvěma dvojnásobně a desetinásobně delší. Spolu 

s faktem, že až v jeho druhé polovině dochází k zastavení staletí trvajícího nárůstu rozlohy ze-

mědělské a orné půdy na území Česka na úkor lesů, se na převládajících procesech podílí také

prosazení tržních zákonitostí kapitalistického hospodaření. Bylo to především působení dife-

renciální renty1 zesílené v momentě, kdy Česko mělo vystavěnou poměrně hustou síť železnic.

Působení diferenciální renty vedlo k prosazení se dvou odlišných procesů v tomto stoletém ob-

dobí. Prvním je silný procesu zalesňování, které charakterizovalo více než polovinu všech ZÚJ

(silné a střední zalesňování dosahuje 48,6  % všech ZÚJ, slabé dalších 2,8  % ZÚJ). Tento pro-

ces charakterizoval především úrodnější oblasti Česka a byl spojen s rozoráváním luk a past-
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Tab. 2 Převažující procesy krajinných změn Česka podle ZÚJ v obdobích 1845–1948, 1948–1990 
a 1990–2000

Typ krajinných změn 1845–1948 1948–1990 1990–2000

počet % počet % počet %

Zvětšování 
rozsahu orné
půdy

1 silné 1 664 18,88   348  3,91   314  3,52

2 střední 1 266 14,21 1 012 11,36   251  2,82

3 slabé   254  2,85   475  5,33    62  0,70

Zatravňování 4 silné   167  1,87   138  1,55 2 710 30,42

5 střední   219  2,46   664  7,45   527  5,91

6 slabé    75  0,84   445  4,99    80  0,90

Urbanizace 7 silné   139  1,56 1 594 17,89   926 10,39

8 střední   372  4,18 2 428 27,25   489  5,49

9 slabé   153  1,72   900 10,10    75  0,84

Zalesňování 10 silné 2 812 31,56 177  1,99 1 338 15,02

11 střední 1 520 17,06   456  5,12   516  5,79

12 slabé   252  2,83   266  2,99    59  0,66

Ostatní 13 17  0,19 7  0,08 1 563 17,54

Celkem 8 910 8 910 8 910

Pramen: LUCC UK Prague, vlastní výpočty

Vysvětlivky: Uvedené údaje vyjadřují podíl ZÚJ resp. jejich sumární plochy na jednotlivých čtyřech hlavních procesech 
krajinných změn v posledních 160 letech. Metodika této analýzy vychází z prací slovinských kolegů (např. Gabrovec,
Petek 2002) a je založena na vyhodnocení nejvýznamnějšího nárůstu rozlohy ve zjednodušené struktuře ploch. Sledují 
se pospojované kategorie naší databáze (orná+trvalé kultury, louky+pastviny, zastavěné+ostatní plochy, lesní plochy,
vodní plochy). Největší absolutní přírůstek rozlohy v těchto pěti kategoriích je brán za hlavní proces změn ve struktuře 
ploch v dané územní jednotce a je vydělen součtem rozdílů všech narůstajících zbylých sjednocených kategorií. Podle 
největšího podílu na tomto součtu je hlavní proces pojmenován a označen z hlediska intenzity. Silný proces je ten, který 
přesahuje 75 % z úhrnu kladných rozdílů narůstajících ploch, hodnota podílu mezi 50–75 % označuje procesy střední 
intenzity, 25–50 % procesy slabé intenzity.



vin, rušením rybníků, slepých říčních ramen a mokřadů, díky tehdejšímu zájmu o cukrovku

a obilniny. Takto získaná orná půda dávala podstatně větší finanční výnosy z hektaru. Tento

proces intenzifikace zemědělství názorně dokumentuje příklad jihomoravské obce Kobylí (viz

tab. 3 a obr. 18 – viz barevná příloha). Je zajímavé, že ostatní procesy jsou z hlediska jejich

odezvy v rozsahu změn kategorií struktury ploch velmi slabé, a to včetně bezpochyby pro-

bíhající významné urbanizace. V tomto období je také markantní významný úbytek pastvin,

a to především v oblastech s dobrými podmínkami pro intenzifikaci zemědělství. To je zřejmě

důsledek přechodu významnější části chovu dobytka na stájové, resp. stájově pastevecké chovy 

v tomto období. Druhým procesem, ovšem z hlediska vývoje krajiny Česka zřejmě primárním, 

bylo významné zvětšování rozsahu orné půdy, které postihlo asi 36  % všech ZÚJ.

Totalitní období 1948–1990 charakterizuje mimořádný úbytek zemědělské a orné půdy jed-

nak jako důsledek poválečného odsunu českých Němců a vytvoření železné opony v pohranič-

ních oblastech (např. Štěpánek 1992, Chromý 2003), jednak socializace zemědělství, kdy 99  %

zemědělské půdy (v roce 1989) bylo obhospodařováno buď JZD nebo státními statky. Mimo

pohraničí to bylo důsledkem mimořádného rozvoje průmyslové výroby a razantního procesu

industrializace a urbanizace. Ve struktuře ploch se proto toto období jeví jako perioda velmi

výrazné urbanizace. Na území Česka se to projevilo jednoznačnou dominancí procesu urbani-

zace, což jako dominantní proces charakterizuje zhruba 55  % ZÚJ Česka.

Zde je třeba upozornit na specifika evidence ploch v Česku, kdy se v tzv. ostatních plochách 

projevují specifika zařazování některých kategorií ploch. Především oblasti využívané jako vo-

jenské výcvikové prostory nejsou zařazeny podle reálného stavu ploch v terénu, ale většinou do 

tzv. ostatních ploch. Podobně plochy nově zřizovaných národních parků nacházející se v první 

zóně jsou zařazeny do ostatních ploch, neboť nemohou být hospodářsky využívány. Z těchto

důvodů se jeví nutnost kategorii zastavěné a ostatní plochy na rozdíl od metodiky slovinských

kolegů (např. Gabrovec, Petek 2002) perspektivně rozlišit samostatným vyhodnocením.
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Tab. 3 Vývoj struktury půdního fondu v ZÚJ Kobylí 1845–2000

1845 1948 1990 2000

abs. (ha) v % abs. (ha) v % abs. (ha) v % abs. (ha) v %

Orná půda 1 088,8 51,6 1 607,7 76,0 1 188,6 56,2 1 283,4 60,7

Trvalé kultury 56,9 2,7 84,9 4,0 510,6 24,1 419,5 19,8

TTP * 327,2 15,5 126,1 5,9 20,2 0,9 19,0 0,9

ZPF celkem 1 472,9 69,8 1 818,7 85,9 1 719,4 81,2 1 721,9 81,5

Lesní plochy 210,6 10,0 216,0 10,2 221,3 10,5 220,9 10,4

Jiné ** 425,3 20,2 80,9 3,9 174,9 8,3 171,8 8,1

Celkem 2 108,8 100,0 2 115,6 100,0 2 115,6 100,0 2 114,6 100,0

Pozn.: * TTP = trvalé travní porosty; ** jiné plochy = zastavěné + vodní + ostatní.

1 Diferenciální renta je podle L. Jelečka (1995, s. 277) mimořádný zisk (relativně lepší výsledek hospoda-

ření) dosahovaný na pozemku s vyšší úrodností (část diferenciální renty I tvořená rozdíly v úrodnosti) nebo 

s lepší polohou k trhu (polohová část diferenciální renty I) ve srovnání se ziskem dosahovaným při hospo-

daření na jiném pozemku. Diferenciální renta II je mimořádný zisk dosahovaný na pozemku stejné polohy 

a úrodnosti (ve srovnání s jiným pozemkem), který je dosahován intenzifikačními opatřeními (opakované

investice do stejného pozemku). Je založena na rozdílu tzv. ekonomické úrodnosti půdy.



Druhým nejvýznamnějším procesem krajinných změn v období 1948–1990 je zvětšování

rozsahu orné půdy, tedy intenzifikace zemědělství a to i přesto, že v tomto období v úrovni

celostátní došlo k poklesu rozlohy zemědělské orné půdy zhruba o pětinu. Tento zdánlivý pa-

radox zřejmě způsobuje fakt, že použitá metodika slovinských kolegů sčítá dohromady ornou

půdu a trvalé kultury (zahrady, sady, vinice a chmelnice), což v případě Slovinska zřejmě je

možné, neboť zahrada je tam většinou zemědělsky produkční plochou. V našich podmínkách

jsou zahrady jednou z nejvýznamněji rostoucích kategorií v souvislosti s výstavbou rodinných

domů v suburbánních zónách a na vesnicích. Tomu nasvědčuje fakt, že sledujeme-li vývoj sa-

motné orné půdy, vykazuje v tomto období nárůst rozlohy pouze několik desítek ZÚJ v celém

Česku.

Poslední období, tj. transformační období v letech 1990–2000, vykazuje jako dominantní

do té doby zcela neobvyklý proces. Jde o zatravňování, které jako střední a silný proces vyka-

zuje 36  % ZÚJ. Druhým významným procesem v krajině je proces zalesňování, který ovlivnil

vývoj struktury ploch na 21,5  % ZÚJ. Je zajímavé, že plných 17,5  % ZÚJ nevykazovalo žádný 

ze sledovaných procesů, který by přesahoval 25  % úhrnu kladných změn v jednotlivých ZÚJ.

Z toho ve srovnání s předchozími etapami, kde prakticky taková rozptýlenost nebyla zazname-

naná, vyplývá, že v transformačním období jsou častým jevem procesy poměrně různorodé

a probíhající spíše uvnitř ZÚJ, tedy na nižší úrovni (parcel), které jsou naší databází nepostiži-

telné. Zřejmě se projevuje i fakt, že sledované období je příliš krátké ve srovnání s předchozími

dvěma a určité procesy byly sice nastartovány, ale nestačily se významněji na úrovni ZÚJ ještě

statisticky významně projevit. Navíc data z posledního ze sledovaných časových horizontů

jsou postižena větší chybou než data minulá, neboť až do roku 2003 narůstal rozsah ploch orné

půdy prakticky nevyužívaných a hlavně bez evidence změn jejich zařazení do jednotlivých re-

álných kategorií drnového fondu, resp. trvalých travních porostů.

Poslední období 1990–2000 bylo silně ovlivněno menší kázní majitelů, resp. uživatelů půdy 

z hlediska hlášení přesunů ploch mezi kategoriemi. Jde o obrovský problém, neboť podle údajů

na semináři o půdě (prosinec 2004) byl odhadován rozsah nevyužívané orné půdy na zhruba

250–300 tis. ha, tedy přibližně desetinu rozsahu orné půdy Česka. Nejde jen o úhory, které je

možné bez hlášení změny držet na pozemku až 4 roky, ale o fakticky opuštěnou ornou půdu

vůbec nevyužívanou již delší období nebo sporadicky využívanou jako samovolně zarostlou

pastvinu, což mělo být již pátým rokem hlášeno jako změna kategorie. Fakticky to znamená,

že v poslední etapě transformačního období došlo k ještě výraznějšímu procesu zatravňování

než vychází z dat naší tabulky. Pokládáme za pravděpodobné, že tento proces, započítáme-li

uvedené dlouhodobější úhory, tedy úhory statisticky nepodchycené, charakterizuje jako pře-

važující v plné polovině ZÚJ na území Česka. Připočítáme-li k tomu 21,5  % ZÚJ, kde domi-

noval proces zalesňování je zřejmé, že z hlediska struktury ploch je poslední sledovaná dekáda

významně pozitivním procesem z hlediska environmentálního. Dochází totiž asi v 70  % ZÚJ

k procesům, které bychom měli vnímat jako ekologicky pozitivní krok. Samozřejmě, že jsou

třeba i další kroky směřující k větší biodiverzitě, čistotě a ochraně naší krajiny.

Přes určitou generalizaci tohoto přístupu k hodnocení krajinných změn na území Česka

pokládáme za zajímavé podstatné rozdíly v zastoupení jednotlivých procesů v uvedených třech

obdobích a totální odlišnost dominantních procesů. V prvé fázi šlo o zalesňování a intenzifi-

kaci zemědělství, ve druhé fázi o urbanizaci a s ní spojené procesy devastace krajiny a snah

o její ochranu, ve třetí fázi o jednoznačný posun k ekologicky žádoucím změnám, k zatravňo-

vání a zalesňování. Ovšem i skutečnost, že v posledním období jsou zastoupeny poměrně vý-
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znamně tři ze čtyř procesů, svědčí zřejmě o postupující funkční specializaci větších územních

celků, které charakterizují určité převažující procesy krajinných změn. To bezesporu podpo-

ruje výrazně konkurenčnější ekonomické prostředí nastolené po roce 1990.

Z hlediska intenzity uvedených procesů je nejvýznamnějším rysem nárůst lesních ploch

v letech 1845–1948, a to v kategorii silných procesů (32  %). Jemu se v poslední transformační

periodě přibližuje silný proces zatravňování, charakteristický pro více než 30  % ZÚJ. Třetím

procesem z hlediska významnosti zastoupení je středně silný proces urbanizační v období to-

talitním, který charakterizoval zhruba 27  % ZÚJ.

V transformačním období jsme svědky mimořádných změn v zemědělství a venkovské kra-

jině vůbec. Restituce majetku původním majitelům či jejich potomkům, přeměna socialistic-

kých družstev na družstva vlastníků, rozdělení a privatizace státních statků spolu s privatizací

průmyslových podniků a služeb v celém agrokomplexu vytvořily pro zemědělství i lesnictví,

jako dominantních odvětví využívajících venkovský prostor, zcela nové podmínky. V Česku

v současné době navíc existuje velký rozdíl mezi vlastnictvím půdy a jejím užíváním. Většina

restituentů půdu pronajímá či dává do bezplatného užívání větším výrobcům. Uvádí se, že

v současnosti je nutné k zajištění efektivnosti hospodaření a obživy farmáře a jeho rodiny hos-

podařit na farmě o rozloze cca 40 ha. Ceny zemědělské a orné půdy při prodeji či pronájmu se 

pohybují na úrovni asi 5  % průměru cen v EU, což vede k zablokování výraznějšího pohybu na 

trhu s ornou a zemědělskou půdou. Můžeme očekávat, že pohyb v této oblasti bude výraznější 

nyní po připojení Česka k EU a hlavně po zániku ochranné doby na prodej zemědělské půdy 

cizincům (asi do roku 2012). Proto se v současné době jen málo využívají dotace na přeměnu

zemědělské (orné) půdy na lesní plochy, proto v terénu dnes nacházíme ornou půdu ležící

ladem (v totalitním období prakticky v Česku věc neznámou), která samovolně zarůstá ne-

jen travinami, ale i náletem křovin a stromů. Majitelé, resp. uživatelé, nerespektují povinnost

nahlásit změnu kategorie orná půda na pastvinu, louku či lesní plochy a dochází tak k větším

rozdílům mezi stavem rozlohy ploch orné půdy v terénu a rozlohou uváděnou statistickou evi-

dencí na katastrálním úřadu. Tento rozdíl někteří odborníci odhadují na 5–10  % evidovaného

stavu orné půdy Česka, samozřejmě s velkými regionálními rozdíly. V současné fázi trans-

formačního období je část úbytků rozlohy orné půdy spojena také s dalšími transformačními

procesy mimo zemědělství. Jsou to jednak suburbanizační trendy výstavby rodinných domků

a obslužných zón v zázemí velkých měst (Kupková 2003), jednak jde o úbytky orné půdy spo-

jené s výstavbou nových dopravních tahů vyžadovaných novou pozicí Česka v Evropě (Ma-

rada 2003) a internacionalizací jeho ekonomiky i společnosti. V neposlední řadě se projevuje

i trvalý nárůst ploch chráněných z různých důvodů (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů 

atd.), stejně jako přesun rozsáhlých vojenských prostorů nazpět k civilnímu využití, což je

mimo jiné spojeno i s významnými změnami ve struktuře ploch (zpravidla z ostatních ploch

přesun do kategorie lesních či různých kategorií ZPF).

Výzkumy změn využití země v sousedních zemích naznačují, že rozsah orné a zeměděl-

ské půdy v Česku je nadále příliš vysoký a perspektivně je třeba očekávat další úbytek rozsahu

orné a zemědělské půdy, stejně jako další změny spojené s intenzivními procesy suburbani-

zace. Procesu perspektivního snížení příliš velkého zornění Česka (39,8  % rozsahu státního

území dle katastrálního úřadu, podle reality v terénu však asi jen 36  %) odpovídá nejen 10  %

nevyužívané orné půdy v roce 2004, ale i podstatně nižší podíl zornění v sousedním Německu 

a Rakousku. V souvislosti s očekávanou změnou zemědělské politiky EU lze proto spolu s T.

Douchou (2000, 2002) soudit, že i Česko v perspektivě přibližně 6–8 let bude dále snižovat
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rozsah ZPF a orné půdy v souvislosti s nárůstem nezemědělských aktivit zemědělských farem.

Jistou stabilizaci ve struktuře ploch Česka by měl přinést až rok 2012, kdy u nás by mělo dojít

k uvolnění trhu s půdou, zatím chráněné před prodejem cizím státním příslušníkům.

4.5. Diferenciace vývoje využití ploch v Česku

4.5.1. Vývoj využití ploch hodnocený podle okresů Česka

Podívejme se nejprve na vyšší úroveň administrativních územních jednotek – okresy, kte-

rých bylo do konce roku 2002 v Česku 76 + Praha. Pro hodnocení regionálních diferencí vy-

užití ploch využijeme následující postup. Nejprve ukážeme rozdíly ve využití ploch na úrovni

okresů pomocí typologie založené na hodnocení úbytků a přírůstků jednotlivých kategorií.

Celková intenzita změn přitom dokumentuje procentuální podíl ploch, na nichž došlo mezi

dvěma časovými horizonty ke změně využití.

Typologie krajinných změn v transformačním období byla na úrovni okresů Česka prove-

dena následující metodou: generalizované hodnocení změn využívání krajiny je založeno na

hodnocení přírůstků (+) či úbytků (–) sumárních kategorií – tedy zemědělské půdy, lesních

ploch a jiných ploch (tj. zastavěné + vodní + ostatní). Znaménko „+“ či „–“ vyjadřuje přírůs-

tek či úbytek zemědělské půdy (první znaménko), lesních ploch (druhé znaménko) či jiných

ploch (třetí znaménko). Hodnoty v tabulce 4 umožňují porovnat trendy změn vývoje české

krajiny v transformačním období ve srovnání s obdobím totality (1948–1990) a předchozího

období kapitalistické společnosti v preindustriálním a industriálním období (1845–1948).

Pro srovnání vývoje sumárních kategorií (ZPF, lesní, jiné plochy) a osmi základních kategorií
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Tab. 4 Typologie vývoje sumárních kategorií ploch podle okresů Česka v obdobích 1845–1948,
1948–1990 a 1990–2000

Typ 1845 – 1948
počet okresů Česka

1948 – 1990
počet okresů Česka

1990 – 2000
počet okresů Česka

absolutně v procentech absolutně v procentech absolutně v procentech

I  6   7,8  0  0,0 12  15,6

II  0   0,0  0  0,0 1   1,3

III 46  59,7 75 97,4 36  46,8

IV  2   2,6  0  0 ,0 0   0,0

V  3   3,9  0  0,0 18  23,3

VI 20  26,0 2  2,6 10  13,0

Celkem 77 100,0 77 100,0 77 100,0

Pramen: LUCC UK Prague

Pozn.: Okresy v prvních dvou obdobích jsou zpracovány podle databáze LUCC UK našeho pracoviště. Některá kata-
strální území bylo nutno sloučit do tzv. základních územních jednotek, které v některých případech zasahují do dvou
sousedních okresů. Takto sloučené jednotky bylo nutné zařadit do jednoho z okresů. Díky takovým nutným sloučením
se výměra některých okresů mírně liší od jejich současné výměry. Vzhledem k tomu, že databáze pro období 1990–2000
(k 31. 12.) na úrovni katastrálních území se teprve vytváří, jsou pro toto období použity údaje o skutečné výměře okresů
uváděných v ročenkách o půdním fondu z roku 1991 a 2001. Rozdíly vzniklé použitím různých zdrojů neumožňují srov-
návat vlastní rozlohy poněkud odlišně vymezených okresů ve sloupci 1 a 2 proti sloupci 3. Pro dané hodnocení struktury 
však není tato skutečnost na závadu.



v transformačním období a předchozích obdobích (1845–1948 a 1948–1990) použijeme údaje 

za okresy, a to ve třech typech ukazatelů. Prvním bude typologie změn sumárních kategorií za-

ložená na hodnocení přírůstku kategorie, resp. zachování stejné rozlohy (označujeme +) nebo

úbytků rozlohy dané kategorie (označené –), vždy bez ohledu na velikost této změny. Vzhle-

dem k možnostem kombinací „+“ a „–“ pro tři sumární kategorie jde o šest možných typů

okresů podle vývoje využití ploch. Za srovnatelné údaje lišící se v celkové rozloze zkoumaného 

území pokládáme změnu do 1  % mezi dvěma lety.

Z hodnocení změn struktury ploch na úrovni okresů (tab. 4) vyplývají následující závěry.

V celém sledovaném období je především charakteristický pokles rozlohy zemědělské půdy,

té ubývalo vždy v naprosté většině okresů s malými rozdíly mezi jednotlivými periodami

(1845–1948: 89,6  %; 1948–1990: 100  %; 1990–2000: 80,5  %, pořadí period v následujících zá-

vorkách je stejné). Rozsah lesních ploch ve většině okresů narůstal (68,8  %; 97,4  %; 81,8  %)

a podobně narůstala i rozloha jiných ploch ve většině okresů (92,2  %; 100  %; 64,9  %). Ve všech 

třech sledovaných obdobích je typickou nejčetnější kategorií ta, kde změny makrostruktury 

využití ploch charakterizuje úbytek zemědělské půdy, nárůst lesních a nárůst jiných ploch.

Transformační období se ve vývoji struktury ploch projevilo v úrovni okresů silně diferen-

covaně. Asi 40  % okresů charakterizuje úbytek ZPF a nárůst lesních a jiných ploch. Výrazně se 

odlišují čtyři základní typy okresů z hlediska vývoje makrostruktury ploch:

1. Nejčetnějším typem jsou okresy, v nichž ubyla v letech 1990–2000 zemědělská půda

a došlo k nárůstu lesních a jiných ploch (33 okresů). Patří sem řada horských a pod-

horských okresů (Šumperk, Rychnov, Náchod aj.), kde byly úbytky vyvolány především

působením diferenciální renty a změnou dotační politiky v zemědělství, ale patří sem

i některé okresy s výbornými přírodními podmínkami (Nymburk, Břeclav, Znojmo,

Louny), kde se uplatnily jiné faktory.

2. Druhým nejčetnějším typem vývoje půdního fondu na úrovni okresů je typ, kde narůs-

taly pouze lesní plochy, zemědělská půda a jiné plochy ubývaly (18 okresů). Jde o okresy 

s průměrnými a podprůměrnými podmínkami pro zemědělství částečně s narušeným

životním prostředím (Most, Teplice, Karviná), nebo okresy s podhorským až horským

reliéfem (Pelhřimov, Tachov, Jablonec aj.), případně i okresy, pro něž lze jen těžce najít

shodné znaky (Mladá Boleslav, Tábor, Uherské Hradiště aj.).

3. Poněkud překvapivým je fakt, že i v tomto období se objevují okresy s nárůstem země-

dělské půdy (13 okresů). Z nich většina (12) je charakterizována kromě toho i nárůstem

lesních ploch. Jde převážně o okresy s významnou těžební činností, po níž zřejmě došlo

na části ploch k rekultivaci, resp. navrácení části ploch zabraných, ale k těžbě nepotřeb-

ných a poté navrácených pro jiné aktivity. Jedná se o okresy od Chebu po Chomutov,

Příbram, Mělník, ale i některé okresy s jinými funkcemi (Vsetín, Přerov aj.).

4. Poněkud překvapuje skutečnost, že čtvrtým nejčetnějším typem vývoje makrostruk-

tury ploch podle okresů jsou ty okresy, kde došlo jak k úbytku ZPF, tak k úbytku lesních 

ploch (9 okresů), jakož i skutečnost velmi odlišných funkcí a přírodních podmínek těch

okresů, které skupinu vytvářejí (Zlín, Klatovy, Plzeň-město, Beroun aj.).

Dále jsme provedli typologii vývoje zemědělského půdního fondu podle čtyř kategorií, které

jej tvoří (orná, trvalé kultury, louky, pastviny), na stejném principu přírůstků (resp. stagnaci)

kategorie nebo jejího úbytku (tab. 5). Z daného přístupu vyplývá, že kombinací čtyř katego-

rií ve dvou znacích je celkem 16. Při hodnocení vývoje struktury ZPF v transformačním ob-
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dobí je nutné zdůraznit, že se rozložení okresů do jednotlivých typů zásadně odlišuje rozložení

v období totalitním i období nejstarším (1845–1948). Charakteristickým rysem je mimořádně 

pestré rozložení do 14 typů, což charakterizuje neustálenost funkcí a jejich dopadu na změny 

ve struktuře zemědělského půdního fondu jednotlivých okresů. V transformačním období pl-

ných 67 okresů charakterizuje úbytek orné půdy podle statistické evidence, skutečný stav te-

rénu však může být horší až o 10  % (5–10  % orné půdy leží ladem). Ve 42 okresech došlo k ná-

růstu trvalých kultur (v naprosté většině ovlivněných nárůstem ploch zahrad). Podstatný je

nárůst ploch luk a pastvin, tedy celkový pokles intenzity využívání ZPF, který je významným

ekologickým aspektem ve zkvalitňování životního prostředí.

Pohled na mapku (obr. 19) dokumentuje zformování jakýchsi typologických regionů

Česka podle vývoje struktury zemědělské půdy v transformačním období. Nejfrekventova-

nější je typ, který charakterizuje úbytek orné půdy a trvalých kultur a nárůst luk a pastvin

(21 okresů). Je výrazně koncentrován v horských oblastech pohraničních okresů (vliv dotační

politiky). Druhý typ charakterizuje úbytek orné půdy a nárůst všech tří dalších kategorií ZPF

(16 okresů). Také tento typ se s výjimkou několika okresů (Chrudim, Příbram, Olomouc) kon-

centruje především v pohraničních, horských oblastech. Třetí typ charakterizovaný úbytkem

orné půdy a pastvin a nárůstem luk a trvalých kultur (15 okresů) je výrazně koncentrován do

středních Čech a Plzeňska. Ostatní typy jsou málo frekventované.

Transformační období charakterizuje ve vývoji zemědělského půdního fondu závislost na

individuálních podmínkách jak přírodních (v základním členění nížinné – podhorské), tak 
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Tab. 5 Typologie okresů Česka podle vývoje rozlohy kategorií zemědělského půdního fondu
v obdobích 1845–1948, 1948–1990 a 1990–2000

Typ OP TK LO PA 1845–1948
počet okresů Česka

1948–1990
počet okresů Česka

1990–2000
počet okresů Česka

abs. v % abs. v % abs. v %

1 – – – – 0  0,0 1  1,3 3  3,9

2 – – – + 0  0,0 3  3,9 1  1,3

3 – – + – 0  0,0 0  0,0 4  5,2

4 – + – – 7  9,0 42 54,6 3  3,9

5 + – – – 5  6,5 0  0,0 3  3,9

6 + + – – 33 42,9 0  0,0 1  1,3

7 + – + – 0  0,0 0  0,0 0  0,0

8 + – – + 0  0,0 0  0,0 1  1,3

9 – + + – 0  0,0 7  9,0 15 19,5

10 – – + + 0  0,0 0  0,0 21 27,2

11 – + – + 23  29,9 18 23,4 4  5,2

12 + + + – 9  11,7 0  0,0 1  1,3

13 + + – + 0   0,0 0  0,0 2  2,6

14 + – + + 0   0,0 0  0,0 2  2,6

15 – + + + 0   0,0 6  7,8 16 20,8

16 + + + + 0   0,0 0  0,0 0  0,0

Celkem 77 100,0 77 100,0 77 100,0

Pramen: LUCC UK Prague



polohou (exponované – periferní) nebo ekonomickým vývojem posledního desetiletí (západní 

pohraničí, dostupnost pracovních míst mimo zemědělství, změny dotační politiky, diferenco-

vaný dopad na území aj.). Tato diferenciace se projevuje odlišným vývojem makrostruktury 

ploch (ZPF, lesní, jiné) i diferencovaným vývojem jednotlivých kategorií ploch (zastavěné,

lesní plochy, drnový fond aj.). Domníváme se, že je tento stav ovlivněn funkcemi jednotli-

vých okresů, resp. změnami těchto funkcí v posledním desetiletí, které nejsou jmenovitě těmto 

okresům přisouzeny, ale souhrn podmínek vytváří tlak na určité převažující změny ve využí-

vání území a tedy i ve struktuře ploch.

Více než 60 ze 77 okresů v Česku vykazuje v transformačním období nárůst lesních ploch,

podobně jako celé Česko. To znamená, že i na nižší úrovni územních jednotek se prosazují

trendy charakteristické pro nejvyspělejší země Evropy. Nárůst lesních ploch se při dosa-

žení určité úrovně rozvoje společnosti (v závěrečné fázi industriálního vývoje v první polo-

vině 20. století částečně a v postindustriálním období zcela) ukazuje jako jeden ze základních

trendů ve vývoji využití území. Na tento trend poukazuje např. A. Mather (2002) a jde zřejmě

o jeden z charakteristických procesů globální působnosti.

Závěrem je třeba zdůraznit, že stav makrostruktury ploch a ještě více struktury zeměděl-

ské půdy v Česku je zatím nestabilizovaný a v nejbližších letech lze předpokládat další pohyb.

Jeho směry a intenzitu budou určovat jak faktory vnější (CAP a členství v EU, příp. změna její

zemědělské dotační politiky a míra diferenciace mezi starými a novými členskými státy, vývoj

světových cen zemědělských komodit, ale i dřeva) tak vnitřní, dané daleko výraznějším vlivem 

přírodních podmínek na intenzitu zemědělského hospodaření a podmínkami celkového regi-

onálního rozvoje jednotlivých oblastí Česka.

4.5.2. Vývoj využití ploch podle základních územních jednotek Česka

Jak jsme se již výše zmínili, může být velikost okresů Česka velkým problémem hodnocení

změn využití ploch. Souvisí to především s velmi diferencovanými podmínkami přírodními

i ekonomickými na území Česka, kdy vývoj v menších územních jednotkách v některých ob-

dobích může být i protisměrný. Tím (jakýmsi váženým průměrem) mohou být hodnoty změn

jednotlivých kategorií větších územních jednotek silně ovlivněny. Proto v této kapitole uvá-

díme podobným přístupem provedené vyhodnocení změn struktury krajiny na úrovni základ-
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Obr. 19 Typologie
okresů Česka podle 
vývoje struktury 
zemědělské půdy 
v transformačním 
období.
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ních územních jednotek (ZÚJ; v Česku jich bylo vytvořeno počet je 8 910) srovnatelných ve

všech čtyřech časových horizontech.

Data za ZÚJ představují významnou datovou základnu, kterou se podařilo vytvořit z dat

o katastrálním mapování českých zemích z let 1827–1843 (asi 13 000 katastrálních území zma-

pováno v měřítku 1  :  2 880 a rozlišeno v něm je na 50 subkategorií využití země) a na něm

založeném registru evidujícím rozsah každé kategorie. Na tento unikátní datový soubor na-

vázala evidence ploch v předválečném Československu, která je s malým přerušením v tota-

litním období sledována dodnes. Z dat o rozloze ploch v katastrech v letech 1845, 1948, 1990

a 2000 jsme vytvořili soubor územně, časově i strukturou srovnatelných dat (8 základních ka-

tegorií) pro cca 9 000 ZÚJ pokrývajících celé území Česka (průměrná velikost cca 7,5 km2).

Tato datová základna představuje významný soubor umožňující detailní studium struktury 

ploch Česka a hledat hlavní faktory, které dynamiku této struktury ploch v jednotlivých eta-

pách ovlivnily.

Jak je zřejmé z tabulek 6 a 7, charakterizuje každou ze sledovaných tří period velmi odlišná

struktura typů vývoje struktury půdního fondu. Zejména to platí o struktuře ZPF (tab. 7). Za-

tímco v prvém období typy s růstem rozlohy orné půdy dosahují více než poloviny počtu ZÚJ

(více než 58  % plochy), ve druhém období nedosahuje počet ZÚJ charakterizovaný nárůstem

orné půdy ani 15  % ZÚJ, které tvoří asi 8  % plochy Česka. V období 1948–1990 dominují typy 

ZÚJ s úbytkem rozlohy orné půdy a vzestupem rozlohy trvalých kultur (přitom jde především

o zahrady) a částečně i typy se zvětšením rozlohy luk.

Poslední, transformační období 1990–2000 charakterizují typy s růstem rozlohy luk a pas-

tvin a úbytky orné půdy. Je přitom podstatné, že ve srovnání s předchozím obdobím, předsta-

vují typy charakterizované vzestupem rozlohy orné půdy 35% podíl na všech ZÚJ s více než

30% podílem jejich rozlohy. Poslední období je přitom charakteristické i zanedbáváním včas-

ného hlášení změn kultur. Přibližně 300 000 ha (rok 2003) je ponecháno ladem nebo jsou po-

zemky evidované jako orné půdy využívány jako louky či pastviny déle než 4 roky (po nichž

existuje povinnost nahlásit změnu kultury). To poněkud znehodnocuje srovnatelnost dat

struktury ploch posledního období s předchozími.

4.5.3. Vybrané závislosti vývoje struktury ploch Česka

Se souborem dat o změnách využití ploch v Česku byla v posledních třech letech na pracovišti

autorů realizována analýza vybraných závislostí na některých dalších charakteristikách katas-

trů, resp. ZÚJ (viz výše). Protože některé pokládáme za velmi zajímavé, uvádíme zde alespoň

ve stručnosti hlavní závěry provedených analýz (Bičík a kol. 2004–2006; Mareš, Štych 2005).

Autoři rozdělili ZÚJ Česka podle nadmořské výšky (většina území katastru spadající do

dané kategorie) na nížiny, pahorkatiny, vrchoviny a horské oblasti a podle takto vymezených

oblastí analyzovali změny vybraných kategorií ploch a celkovou intenzitu změn. Grafy na ob-

rázku 20 celkový vývoj struktury ploch názorně dokumentují. Index změn dokumentuje podíl

ploch na nichž došlo v dané oblasti ke změně využití. Z příslušného grafu (graf A na obrázku

20) je zřejmé, že to byly právě horské a vrchovinné oblasti, kde v každém ze sledovaných ob-

dobí byl pohyb mezi kategoriemi největší. Dokumentuje i významně vyšší (zhruba dvakrát)

intenzitu změn ve vrchovinných oblastech proti horským, neboť v horských oblastech po-

dobné změny proběhly již dříve. Z dalších grafů, které analyzují vývoj zemědělské půdy (20B), 

orné půdy (20C) a trvalých travních porostů (20D), vyplývá logické rozložení těchto katego-

rií podle nadmořské výšky. Snad poněkud překvapivé jsou jen nevelké rozdíly mezi podílem
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Tab. 6 Vývojové typy makrostruktury půdního fondu podle ZÚJ Česka v obdobích 1845–1948, 1948–1990
a 1990–2000

Typ ZPF LP Ji 1845–1948 1948–1990 1990–2000

Počet ZÚJ Rozloha Počet ZÚJ Rozloha Počet ZÚJ Rozloha

abs. v % abs. (ha) v % abs. v % abs. (ha) v % abs. v % abs. (ha) v %

1 – – – 9 0,1 18 955,3 0,2 0 0,0 0,0 0,0 40 0,5 35 615,4 0,5

2 – – + 950 10,6 1 042 101,4 13,2 754 8,5 753 844,9 9,6 1 216 13,7 1 398 337,9 17,7

3 – + - 1 278 14,3 1 036 061,8 13,1 47 0,5 32 951,8 0,4 842 9,5 906 374,1 11,5

4 – + + 4 060 45,6 3 664 658,3 46,4 8 089 90,8 7 093 651,7 90,0 2 832 31,8 2 554 378,0 32,4

5 + – – 710 8,0 603 193,4 7,7 1 0,0 253,9 0,0 776 8,7 645 520,6 8,2

6 + – + 1 600 18,0 1 285 142,8 16,3 11 0,1 4 185,9 0,0 526 5,9 435 023,0 5,5

7 + + – 273 3,1 201 052,3 2,6 6 0,1 917,3 0,0 2 190 24,6 1 667 566,5 21,1

8 + + + 30 0,3 35 708,2 0,5 2 0,0 349,8 0,0 488 5,5 243 723,6 3,1

Celkem 8 910 100,0 7 886 873,5 100,0 8910 100,0 7 886 155,3 100,0 8 910 100,0 7 886 539,1 100,0

Pramen: LUCC UK Prague

Pozn.: Znaménka v označení typu (první sloupec tabulky) vyjadřují + přírůstek (stagnaci), – úbytek rozlohy v pořadí ZPF,
lesní plochy, jiné plochy.

Tab. 7 Vývojové typy struktury zemědělského půdního fondu podle ZÚJ Česka v obdobích
1845–1948, 1948–1990 a 1990–2000

Typ OP TK Lo Pa 1845–1948 1948–1990 1990–2000

Počet ZÚJ Rozloha Počet ZÚJ Rozloha Počet ZÚJ Rozloha

abs. v % abs. (ha) v % abs. v % abs. (ha) v % abs. v % abs. (ha) v %

1 – – – – 80 0,9 75 022,0 1,0 566 6,4 649 052,2 8,2 172 1,9 257 144,5 3,3

2 – – – + 15 0,2 11 417,9 0,1 456 5,1 350 601,8 4,5 146 1,6 147 389,9 1,9

3 – – + – 171 1,9 121 864,4 1,6 377 4,2 216 672,4 2,8 505 5,7 619 406,4 7,9

4 – – + + 25 0,3 12 668,4 0,2 273 3,1 159 296,6 2,0 657 7,4 791 334,0 10,0

5 – + – – 1 035 11,6 1 026 254,6 13,0 2 112 23,7 2 532 707,5 32,1 421 4,7 456 063,3 5,8

6 – + – + 111 1,3 83 218,8 1,1 1 159 13,0 1 217 168,5 15,4 496 5,6 387 374,8 4,9

7 – + + – 1 867 21,0 1 669 080,1 21,2 1 935 21,7 1 358 516,5 17,2 1 349 15,1 1 271 864,4 16,1

8 – + + + 119 1,3 86 479,7 1,1 820 9,2 632 854,2 8,0 1 824 20,5 1 519 748,4 19,3

9 + – – – 462 5,2 493 556,4 6,3 248 2,8 148 314,8 1,9 287 3,2 299 838,4 3,8

10 + – – + 21 0,2 13 229,5 0,2 40 0,5 24 087,3 0,3 245 2,8 183 957,1 2,3

11 + – + – 293 3,3 233 876,9 3,0 23 0,3 8 282,1 0,1 254 2,9 253 854,6 3,2

12 + – + + 28 0,3 10 794,5 0,1 1 0,0 513,7 0,0 229 2,6 148 037,8 1,9

13 + + – – 2 602 29,2 2 422 285,7 30,7 793 8,9 520 474,5 6,6 723 8,1 598 814,4 7,6

14 + + – + 76 0,9 57 637,7 0,7 74 0,8 54 459,3 0,7 599 6,7 361 120,2 4,6

15 + + + – 1 921 21,6 1 494 467,2 19,0 32 0,4 12 841,7 0,2 488 5,5 333 619,8 4,2

16 + + + + 84 0,9 75 019,7 1,0 1 0,0 312,2 0,0 515 5,8 256 971,1 3,3

Celkem 8 910 100,0 7 886 873,5 100,0 8 910 100,0 7 886 155,3 100,0 8 910 100,0 7 886 539,1 100,0

Pramen: LUCC UK Prague

Pozn.: Znaménka v označení typu vyjadřují: + přírůstek (stagnaci), – úbytek rozlohy. OP – orná půda,
TTP – trvalé kultury (zahrady + sady + vinice + chmelnice), Lo – louky, Pa – pastviny.



46 4.  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

těchto kategorií mezi roky 1991 a 2000. Také logický propad významu trvalých travních po-

rostů v nížinných oblastech s vysokou intenzitou zemědělství a industrializací je podstatný.

Vždyť v průběhu 150 let poklesl asi na třetinu, podobně jako tomu bylo v případě horských

oblastí (zalesňování).

Druhým analyzovaným ukazatelem byl vývoj těchto vybraných kategorií a indexu změny 

na územní exponovanosti (graf E a F na obr. 20). Grafy tak dokumentují změny využití ploch

v různě exponovaných oblastech Česka. Autoři vycházeli z předpokladu, že exponované ob-

Obr. 20 Vztah nadmořské výšky (resp. exponovanosti) a vývoje jednotlivých kategorií 
zemědělského půdního fondu podle ZÚJ. A – index změny, B – zemědělská půda, C – orná půda,
D – trvalé travní porosty, E – index změny, F – zemědělská půda.
Pramen: LUCC UK Prague, převzato: Mareš, Štych 2005.
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lasti soustřeďující většinu sociálně ekonomických aktivit by logicky měly mít odlišný stav a vý-

voj struktury ploch ve srovnání s oblastmi periferními či přechodnými (semiperiferními).

Pro rozdělení území Česka na exponované, přechodné a periferní oblasti využili starší práci

M. Hampla, V. Gardavského a K. Kühnla (1987) a pro takto vymezené tři oblasti analyzovali

index změny, vývoj rozlohy zemědělské půdy a některých dalších kategorií nezemědělských

ploch (lesní plochy, zastavěné). Z grafů E a F na obrázku 20 je patrné, že rozdíly mezi těmito

oblastmi podle indexu změny jsou vcelku nevelké. Jako významnější bychom snad mohli uvést 

změny v posledním transformačním období, kde v průběhu deseti let došlo ke změnám mezi

kategoriemi ploch asi na 4  % území v periferních oblastech, zatímco v exponovaných asi na

2 %.Také nižší index změny v letech 1948–1990 v neutrálních oblastech ve srovnání jak s peri-

ferními, tak exponovanými je nečekaný, i když rozdíly jsou nevelké (16, 15 a 12 %).

Zastoupení, resp. vývoj rozlohy ZPF v letech 1845, 1948, 1990, 2000 dokumentuje razantní

pokles zastoupení této kategorie ve všech sledovaných oblastech, nejvýraznější samozřejmě

v těch periferních, čemuž odpovídá především zvětšení rozsahu zalesněných ploch.

4.5.4. Hodnocení dlouhodobého a transformačního vývoje vybraných kategorií ploch

v Česku (1845–2000)

Orná půda tvoří v současné době bezmála 40  % rozsahu státního území. Její rozloha dosáhla

maxima v 80. letech 19. století a po tomto vrcholu se její rozloha, podobně jako ve většině

ostatních vyspělých zemích Evropy, soustavně zmenšuje (Jeleček 1985). Ještě v roce 1948 se

rozloha orné půdy držela na úrovni cca 50  % rozlohy státu, tedy podobně jako celé století

předtím. Mezi lety 1948 a 1961 dochází k podstatnému úbytku orné půdy a její rozloha se na-

dále snižovala až do současnosti, kdy ve srovnání s rokem 1948 dosahuje jen asi 39,3  % roz-

lohy země. Její rozloha se tudíž zmenšila o 8 360 km2, tedy o více než 21  % rozlohy roku 1948.

Největšího podílu dosahuje orná půda na celkové výměře územních jednotek v oblastech s nej-

úrodnějšími půdami (v Polabí, dolním Povltaví a Poohří v Čechách a na Moravě na středním

a dolním toku Moravy a na Znojemsku a Brněnsku). V některých územních jednotkách podíl

orné půdy přesahuje i 75  % celkové rozlohy. To vnímáme jako působení diferenciální renty,

kdy kvalitní přírodní podmínky a poloha k trhu (zároveň jde o nejlidnatější oblasti) ovlivňují

vysokou intenzitu zemědělského využití.

Významným jevem je výrazná koncentrace největších úbytků rozlohy orné půdy (pokles

o více než 30 %!) do téměř horských pohraničních oblastí Česka, která byla (s výjimkou vý-

chodní hranice se Slovenskem a hranice jižní Morava – Dolní Rakousy) bezpochyby silně

ovlivněna odsunem obyvatel německé národnosti v letech 1945–1947. Na hranicích se Sloven-

skem byl ovšem podíl orné půdy na celkové ploše územních jednotek v roce 1948 zpravidla

poměrně nízký. Ve vnitrozemí jsou velké koncentrace úbytků orné půdy (přes 30  % od roku

1948) vázány na ZÚJ velkoplošných území s vojenskými funkcemi, na oblasti s výstavbou vel-

kých vodních děl na Vltavě, na přeměnu orné půdy ve svažitých údolích větších vodních toků

(Vltava, Svratka, Svitava aj.) a samozřejmě i na zázemí velkých aglomerací (Praha, Brno, Pl-

zeň, Ostravsko), případně na těžební oblasti povrchových dolů v severozápadních Čechách.

Na dalších úbytcích orné půdy v podstatě celoplošně se vyskytujících na území celého státu se

podílely obecnější děje související s totalitním státem, jeho organizací a fungováním. Tím bylo 

například státní vlastnictví půdy, socializace zemědělství a ztráta zodpovědnosti za zajištění

dlouhodobého užívání orné půdy některými manažery družstev a státních statků. Samozřejmě 

ji ovlivnilo také užívání těžké mechanizace při obdělávání orné půdy a pěstování plodin na ní.



Zanikaly i malé pozemky orné půdy těžko dostupné ve svažitých polohách či málo úrodné, což

bylo ekonomicky racionální. Pro totalitní období bylo přitom charakteristická snaha o sobě-

stačnost v produkci potravin. Takže orná půda (resp. celý ZPF) začala být po období velkých

úbytků po roce 1948 chráněna zákonem od poloviny 60. let. Stávající zákon pak v roce 1976

nahradil daleko přísnější zákon č. 75 postihující významnými finančními odvody jakýkoliv 

zábor zemědělského půdního fondu, se zpřísněným posuzováním výjimek a ochranou dvou

nejúrodnějších bonitních tříd v každém katastru, který se stal pro územní plánování v dalších

letech významným limitem.

Louky a pastviny byly až do roku 2001 vedeny jako samostatné kategorie půd, i když v te-

rénu byl jejich stav často nerozlišitelný. Dlouholetá tradice české evidence půdy rozlišovala

tyto dvě kategorie, protože po většinu sledovaného období byl hospodářský efekt z jejich uží-

vání odlišný, a byly proto i odlišně zdaňovány. V předkapitalistickém zemědělství měl rozsah

luk a pastvin své opodstatnění v zajištění podstatného objemu krmiva pro skot, kozy a ovce

po většinu roku. Postupná intenzifikace zemědělství hlavně na konci 19. století vedla k zániku

rozlehlých ploch drnového fondu hlavně v zátopových oblastech a kolem bývalých rybníků,

případně vodotečí. Regulací některých větších řek (střední Labe, dolní Morava) docházelo

k nárůstu rozlohy orné půdy a dalšímu poklesu rozlohy drnových ploch. Snižování rozlohy 

luk a pastvin mělo za následek snižování biodiverzity území a zánik řady rostlinných a živo-

čišných druhů zvláště v oblastech s vysokým podílem orné půdy zcelené do velkých pozemků

s žádným či minimálním rozsahem mezí.

Socializace československého zemědělství vedla postupně k omezení funkce pastvin vzhle-

dem k převaze intenzivních stájových velkochovů skotu převážně mléčného či mléčnomas-

ného typu. Tyto velkochovy byly zásobovány především krmivy pěstovanými na orné půdě,

která se těžkou mechanizací zavážela do stájí. Bylo to hlavně zelené krmivo a v zimě siláž,

množství sušeného sena využívaného v těchto velkochovech se postupně stále snižovalo. Také

chov ovcí a koz se v totalitním období podstatně zredukoval a stal se okrajovým.

To vše byly důvody dlouhodobých poklesů rozsahu pastvin a luk, neboť tyto kategorie se

hospodářsky využívaly jen omezeně. Pokles rozlohy obou těchto kategorií byl v tomto ob-

dobí zaznamenán ve dvou třetinách všech ZÚJ. Nepravidelné užívání a špatné ošetřování, pří-

padně i nevyužívání těchto ploch vedlo náletem semen křovin a dřevin k častému samovol-

nému zalesňování. V transformačním období se poprvé v celém sledovaném období (150 let)

podíl obou těchto kategorií začal opět zvyšovat. Hlavním důvodem nebyla ovšem potřeba

louky a pastviny vy užívat, spíše byl stěžejním důvodem nutný pokles intenzity českého ze-

mědělství v tržním hospodářství a v souvislosti s integrací Česka do EU. Tento pokles inten-

zity vedl k výraznějšímu uplatnění diferenciální renty, takže zemědělské podniky hospodařící

v horších přírodních podmínkách, které byly dříve dotované, začaly ornou půdu opouštět. Ta

byla nahrazována částečně registrovaně a částečně neregistrovaně loukami a pastvinami, pří-

padně s využitím dotací přeměňována na lesní plochy. V některých případech byly louky pře-

váděny na kategorii pastvin, aby se jejich držitelé vyhnuli zvýšeným nákladům na jejich sečení

(dotace na luční porosty jsou podmíněny sekáním těchto pozemků nejméně dvakrát ročně).

Pokles spotřeby mléka a mléčných výrobků domácími spotřebiteli a omezení možností vývozu

většiny zemědělských potravin v potravinami přesycené Evropě zapříčinily pokles stavu skotu

v Česku asi na 60  % stavu z roku 1990. Tím došlo k vynucené změně zaměření chovů na ma-

somléčná a masná plemena. Tyto trendy podpořily zvětšení rozlohy luk a pastvin a jsou ekolo-

gicky žádoucí. Po připojení Česka k EU lze očekávat jejich další nárůst.
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Závěrem musíme zdůraznit, že tato kategorie spolu s ornou půdou také vykazuje zřejmě

největší rozdíly mezi skutečným stavem v terénu a stavem statistické evidence. Poměrně roz-

sáhlé plochy orné půdy zůstaly především v podhorských oblastech ztrátou dotací a transfor-

mací družstev a státních statků ladem a došlo k jejich pozvolné samovolné přeměně na drnový 

fond, místy s náletem dřevin. Skutečný rozsah drnového fondu v Česku je tedy v současnosti

asi o několik desítek tisíc hektarů větší než vykazuje statistická (katastrální) evidence, o níž

svůj výzkum opíráme. Souvisí to s výše zmíněným faktem, že 5–10  % orné půdy Česka leží již

několik let ladem a v krajině jde často fakticky o další neregistrovaný drnový fond.
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5.1. České zemědělství na konci totalitního období, důvody a předpoklady
transformace zemědělství

Při hodnocení důvodů a předpokladů transformace primárního sektoru a v něm zejména ze-

mědělství po roce 1990, musíme vycházet z vývoje českého a československého zemědělství

v posledním období totalitní éry. Ve shodě s řadou autorů z první poloviny 90. let, kteří hod-

notili stav zemědělského sektoru zvnějšku (např. van Elzaker 1994) i zevnitř (např. Bičík, Götz

1995; Jančák, Götz 1996) je třeba zdůraznit vysokou intenzitu jak rostlinné, tak živočišné vý-

roby, která se blížila úrovni některých západoevropských zemí a vysoko překračovala světové

průměry. Při srovnání s postsocialistickými zeměmi pouze na území tehdejší NDR se v řadě

ukazatelů dosahovalo vyšší či zhruba stejné úrovně (tab. 8).

Vysoká úroveň objemu zemědělské produkce byla dosahována agrární politikou cílenou na

maximální soběstačnost tehdejšího Československa, resp. na převahu exportu zemědělských

komodit proti dováženým objemům, a to i za cenu více méně trvalých potíží pravidelného zá-

sobování zeleninou, ovocem a některými dalšími produkty. Vzhledem k relativně nízké úrovni

vybavenosti zemědělským půdním fondem (na jednoho obyvatele) bylo proto těchto výkonů

dosahováno jednak vysokou intenzitou, jednak i relativně významným a trvale rostoucím ob-

jemem nezemědělských aktivit (výrobny krmiv a polotovarů, stavebnictví, montážní a opravá-

renské provozy apod.) na hrubé zemědělské produkci. Markantní to bylo zejména u velkých

zemědělských podniků, jako byl např. Agrokombinát Cheb (viz Bičík a kol. 1990) nebo Agro-

kombinát Slušovice.

5. Vývoj českého zemědělství
po roce 1990

Tab. 8 Vybrané ukazatele intenzity a produktivity zemědělství v okolních zemích (1990)

Rakousko býv. NDR Polsko Maďarsko Československo

Orná půda (v ha) na 1 obyv. 0,195 0,156 0,387 0,510 0,327

Hektarové výnosy (tun/ha)
– pšenice
– brambor

5,1
25,0

6,3
25,8

 4,0
19,8

 5,1
17,1

5,4
15,4

Prasata (kusů) na 100 ha orné p. 250,7 275,3 132,1 144,9 147,2

Skot (kusů) na 100 ha ZPF 73,2 112,5 53,5 24,7 76,2

Traktory (počet) na 100 ha ZPF 9,7 8,7 6,3 0,8 2,1

Pramen: Faostat, http://apps.fao.org



Změny dotačního systému a cenový šok na trhu potravin ovlivnily nárůst cen zemědělských 

produktů. Prakticky velmi rychlý přechod na reálné ceny potravin vedl k prudkému poklesu

skutečné spotřeby potravin. Omezené možnosti vývozu zemědělských komodit do EU spolu

s rozpadem SSSR a faktickou neschopností platit za dodávky potravin vedly od počátku 90. let 

k výraznému poklesu vývozních možností československého a později i českého zemědělství.

To spolu s poklesem domácí spotřeby a změnami spotřebních zvyklostí ovlivnilo podstatný 

pokles požadavků formujícího se trhu s již úplně či převážně reálnými cenami na zeměděl-

skou prvovýrobu. Problémem bylo, že vysoká intenzita zemědělství byla dosahována aplikací

celé řady intenzifikačních opatření, které při relativně omezeném rozsahu půdního fondu za-

jišťovaly koncem 80. let potřebný vyšší objem produkce. Pokles objemu a intenzity produkce

vynucený přechodem od plánovaného k tržnímu systému pak způsobily, že řada investic nut-

ných pro intenzifikační opatření se zemědělským podnikům nevrátila a v počátku 90. let vedla 

k hlubokým problémům. Zemědělský sektor požadoval na tehdejší vládě (1991–1992) úhradu

těchto vynaložených prostředků a také systém garantující výkup všech produktů sklizených

v zemědělských podnicích. Odmítnutí uvedených požadavků bylo jistě tvrdé, ale podle našeho 

názoru jediné možné. Pokles spotřeby potravin, nedostatek disponibilního kapitálu a malý po-

díl prvovýrobců na výsledné ceně potravinářských výrobků způsobil výrazné snížení intenzity 

zemědělství. Projevilo se to ve spotřebě chemikálií, zejména umělých hnojiv, celkovým pokle-

sem objemu živočišné produkce a stavů hospodářských zvířat. Tyto skutečnosti podrobněji

rozvádíme v dalších kapitolách.

5.2. Zaměstnanost v zemědělství

Specifikem minulého režimu byla i vysoká zaměstnanost v priméru ovlivněná odlišným způ-

sobem zdanění zemědělských a ostatních podniků. V jednotných zemědělských družstvech

(JZD) a státních statcích se stále výrazněji prosazovaly nezemědělské činnosti, které měly 

několik funkcí, z nichž dvě byly nejvýznamnější. Především umožňovaly zaměstnat sezónně

méně využité pracovníky „socialistického sektoru“, resp. venkova vůbec, za druhé přinášely do 

rizikového zemědělského hospodaření zajímavé prostředky z nezemědělských činností a vy-

lepšovaly výsledky vlastního zemědělského hospodaření. To mělo za následek ve výjimečných

případech i takový stav, že některé největší zemědělské podniky realizovaly až 90  % hrubé ze-

mědělské produkce v nezemědělských aktivitách (stavební čety, opravárenské dílny, montáž

průmyslových výrobků, drobné provozy oděvnictví atd.). To bylo také jedním z důvodů proč

na počátku 90. let bylo v priméru zaměstnáno asi 7  % ekonomicky aktivních obyvatel tj. cca

necelých 600 000 lidí.

Transformační změny s sebou přinesly i výrazný pokles počtu ekonomicky aktivních za-

městnaných v zemědělství. Po roce 1990 jsme se tak i podle tohoto ukazatele přiblížili státům

EU. Zásadní změna nastala v počátku 90. let minulého století, kdy počet pracovníků v země-

dělství poklesl v podstatě na polovinu (ze 600 tis. na 300 tis.). Pokles počtu ekonomicky ak-

tivních v zemědělství trval celá 90. léta, kdy v těchto odvětvích v Česku ubyly dvě třetiny pra-

covních sil evidovaných v roce 1989 (v roce 2000 již jen cca 200 tis. ekonomicky aktivních).

Podobný pokles pracovních sil na venkově (a převážně v zemědělství) proběhl již o půlstoletí

dříve. Tehdy mezi rokem 1939 a 1953 poklesl počet EA ze 3 milionů zhruba na polovinu. Svou 

roli zde však sehrál odsun českých Němců.
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Pokles počtu ekonomicky aktivních v zemědělství po roce 1990 téměř na třetinu původního

počtu bez výraznějších dopadů na objemy zemědělské produkce a úroveň spotřeby naznačuje, 

že možná plná polovina ekonomicky aktivních v zemědělství byla v konci totalitního období

sice evidována v primárním sektoru, ale jejich činnost byla realizována v sektoru sekundárním

(nebo též v terciálním). Většina těch, kteří odvětví opustili, byli zaměstnáni v nezemědělských

aktivitách JZD a státních statků, v tzv. přidružených výrobách. Očištění primárního sektoru

však mohlo na druhou stranu ovlivnit efektivnost hospodaření, ovšem zemědělské podniky 

především v období transformace postrádaly prostředky získané z těchto nezemědělských ak-

tivit. Zároveň významně vzrostla produktivita práce v celém odvětví.

V úvodu hodnocení transformačního období pokládáme za nutné uvést i některé skuteč-

nosti sociálního, sociálně psychologického a morálního vlivu totalitní společnosti na stav ze-

mědělství a venkova v Česku. Zemědělství a státní statky zaměstnávaly v totalitním období

určitý podíl osob s nízkým vzděláním i kvalifikací. Tyto osoby v důsledku změny politicko-

hospodářských poměrů (zejména v důsledku restitucí, privatizace státních statků a v důsledku

snahy transformovaných podniků o vyšší produktivitu) aktivní zaměstnání (byť s nízkou efek-

tivností) opouštěly nebo z něj byly vytěsňovány. Jinou skupinu tvoří osoby, které z družstev 

a státních statků privatizovaly malé a střední výrobní či výrobně obslužné jednotky nezemě-

dělských aktivit.

Regionální diferenciaci podílu zaměstnanosti v zemědělství (podílu ekonomicky aktivních

v zemědělství na celkovém počtu ekonomicky aktivních) analyzoval A. Götz (Jančák, Götz

1997). Územně nerovnoměrný odliv ekonomicky aktivních v zemědělství dává mimo jiné do

souvislosti s územně diferencovanou možností nalézt zaměstnání mimo primární sektor. Větší

zemědělská zaměstnanost je obecně na Moravě, a to jak v nížinách (největší v Dolnomorav-

ském úvalu), tak i v podhůří (Českomoravská vrchovina). Minimální zaměstnanost v země-

dělství je v severozápadním pohraničí Česka a také ve středočeském Polabí, což je patrně způ-

sobeno relativní blízkostí české metropole (obr. 21).
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Obr. 21 Zaměstnanost 
v zemědělství (rok 2000).
Počet ekonomicky
aktivních v zemědělství 
na 100 ha zemědělské 
půdy. Pramen: 
Agrocenzus 2000.



5.3. Vývoj vlastnických struktur

V období před rokem 1990 převažovalo ve vlastnické struktuře zemědělské půdy jednoznačně 

družstevní a státní vlastnictví. Převládající formou hospodaření na zemědělské půdě byly JZD

a státní statky. Tyto dva typy zemědělských podniků hospodařily na téměř 95  % zemědělské

půdy. Soukromí zemědělci obhospodařovali jen necelá 3  % zemědělské půdy a na celkové vý-

měře orné půdy se podíleli jen 1,3 %. Z toho můžeme usuzovat, že hospodařili zejména v pod-

mínkách s horšími přírodními podmínkami pro zemědělské hospodaření a ze zemědělského

půdního fondu většinou využívali zejména louky a pastviny. V prostorovém rozmístění teh-

dejších soukromých zemědělců byla patrná poměrně silná koncentrace do horské oblasti Bes-

kyd. A. Götz (Jančák, Götz 1997) to vysvětluje vlivem působení zemědělské politiky z Polska.

Polské zemědělství je tradiční velmi rozdrobenou strukturou, vysokým podílem soukromého

sektoru, a to i v totalitním období.

V restitučním procesu se zemědělská půda z velké části vrátila původním vlastníkům,

kteří na ní hospodařili před rokem 1948, příp. jejich potomkům. Dnes hospodaří soukromí

zemědělci přibližně na čtvrtině zemědělské půdy. Zemědělská družstva se transformovala na

družstva vlastníků půdy (soukromí vlastníci pronajímají svou půdu k hospodaření družstvu)

případně na obchodní společnosti. Procesem restitucí se zvýšil počet farem (zemědělských

podniků) a zároveň se snížila jejich průměrná velikost. Ta byla koncem 80. let neúměrně velká, 

což bylo důsledkem procesu kolektivizace a dalšího slučování družstev v době socialistického

zemědělství. Samotný proces restitucí představoval obrovské přesuny majetku dosahované

převážně velmi úporným jednáním zainteresovaných stran i nejrůznějších prostředníků.

Údaje v tabulce 9 dokumentují změny ve vlastnické struktuře půdního fondu, resp. ve

struktuře právních forem jednotlivých subjektů v transformačním období. V období po roce

1995 je patrný výrazný přesun od družstevní formy vlastnictví k formě obchodních společ-

ností. Většinou jde o „formální“ změnu, kdy hospodařící subjekt zůstává „de facto“ nezměněn, 

„de iure“ dochází ke změně družstevního vlastnictví v akciovou společnost nebo ve společnost 

s ručením omezeným. To je dáno jednodušším způsobem vedení podniku, který umožňuje

právě forma obchodní společnosti.

Regionální diference v zastoupení jednotlivých právních forem zemědělského hospodaření 

na zemědělské půdě jednotlivých okresů Česka analyzoval A. Götz (Jančák, Götz 1997). Z uve-

dené analýzy vyplývá, že v naprosté většině okresů Česka byla v polovině 90. let 20. století
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Tab. 9 Právní forma podnikatelského subjektu 1990–2000 (v procentech)

Právní forma podnikatelského subjektu 1990 1995 2000

Zemědělská družstva  66,5 (JZD)  46,9  29,1

Obchodní společnosti   —  28,1  43,2

Soukromě hospodařící zemědělci   1,3  21,7  26,4

Státní podniky  38,9
(z toho: státní statky – 31,9; 
ústředně řízené podniky – 7,0)

  1,7   1,3

Ostatní podniky   0,2   1,6   0,0

Celkem 100,0 100,0 100,0

Pramen: Jančák, Götz 1997; Agrocenzus 1995, 2000



ve struktuře držby zemědělské půdy nejvíce zastoupena kolektivní družstevní forma vlastnic-

tví, tj. transformovaná zemědělská družstva vlastníků půdy (v roce 1995 asi 47  %, dnes 29  %).

Jde o restituenty, kteří z různých důvodů na vrácené půdě nechtějí nebo nemohou hospodařit,

a proto ji pronajímají. Ve většině případů ji pronajímají bývalému JZD, dnes transformova-

nému zemědělskému družstvu, příp. obchodní společnosti. Management družstva tak hospo-

daří na pronajaté půdě od jednotlivých vlastníků, kterým platí pronájem různým způsobem

(naturálie nebo finančními prostředky). Z regionálního pohledu je podíl zemědělských druž-

stev pochopitelně nízký v okresech, kde před rokem 1990 měly dominantní postavení státní

statky, které obhospodařovaly zemědělskou půdu získanou státem po odsunu Němců. Jde pře-

devším o pohraniční okresy od Tachovska až po Liberecko.

Druhou nejrozšířenější formou držby půdy byly v polovině 90. let obchodní společnosti,

které se na zemědělské půdě Česka podílely v průměru 28,1  % (dnes 43  %). Je to jiný druh

transformace bývalých JZD s tím, že tato forma je obvyklejší u „společných družstevních pod-

niků“ (velkovýkrmny, velkodrůbežárny apod.). Z výsledků Agrocenzu 1995 se ukazuje, že tato

forma držby v podstatě nemá regionální závislosti.

Soukromí zemědělci dnes hospodaří na čtvrtině zemědělské půdy, ve druhé polovině 90.

let 20. století ovšem jejich podíl na zemědělské půdě vzrostl o 5 %. Z pohledu regionální di-

ferenciace jejich rozmístění jsou podle výsledků Agrocenzu 1995 soukromí zemědělci kon-

centrováni do oblastí, kde před rokem 1990 ve struktuře forem zemědělského hospodaření

převládaly státní statky (oblast severozápadních Čech). Dále jsou soukromí zemědělci soustře-

děni do úrodných oblastí středních Čech (okolí Prahy, Kladensko, Poohří). Způsob privatizace

bývalých státních statků tak umožňoval uplatnit zahájení soukromého hospodaření většinou

na pronajaté půdě. Z mikroregionálních analýz prováděných ve vybraných modelových území

se ukazuje, že většinou záleží na způsobu transformace bývalých zemědělských podniků, ze-

jména na lidském potenciálu (schopný management apod.). V oblastech, kde se noví vlastníci

půdy dohodli se zemědělským podnikem a většinou mu půdu pronajali, soukromé zemědělce

většinou nenajdeme. Naopak v oblastech, kde dnes nacházíme koncentraci soukromých ze-

mědělců, proběhla transformace s určitými komplikacemi, resp. chyběl schopný management. 

Mikroregionální analýzy ukázaly, že více záleží na schopnosti vedoucích pracovníků předložit

kvalitní projekt, než na tradici zemědělského hospodaření (dlouhá doba socialistického hos-

podaření tak většinou zpřetrhala vazby k půdě).

Bezpochyby nutný restituční a privatizační proces vedl však při přetváření JZD na družstva

vlastníků a výrobců, z nichž vyrůstaly staronové a nové rodinné farmy a firmy, v řadě případů

k velkým sporům. Nátlak na restituenty, ať už při vracení movitého či nemovitého majetku,

ze strany „většiny“ družstva vedl v řadě případů k nebývalému vyhrocení podmínek restitucí

či následného hospodaření nově vzniklých farem. Na základě individuálních případů a po-

znatků z terénních šetření vzniká obava, že „struktury“ vzniklé v řízení zemědělského sektoru

na regionální úrovni v předlistopadovém období ovládají zemědělství a venkov řady regionů

i v transformačním období a někdy upřednostňovaly velké firmy vytvořené z transformova-

ných družstev nebo na základě privatizačních projektů ze státních statků. Menší restituenti či

dokonce i ti, kteří získali zpět velké farmy (i 100 ha a větší) se dostávali do potíží a problémů,

neboť neměli vazby na existující mikroregionální a okresní struktury z předlistopadového ob-

dobí přežívající v období transformačním. Také degradace pracovní morálky, nerespektování

soukromého vlastnictví a návyk brát ze společného či státního (krádeže, pytláctví, provize)

byl a je v transformačním období určitým hluboce zakořeněným dědictvím, které dosud pře-
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žívá z období totality. Noví majitelé chránící si restituovaný majetek se tak stávají nežádoucími 

a stávají se nepřáteli všech, kteří minulý systém s jeho negativními návyky dokázali dobře vyu-

žívat. Není proto divu, že v řadě obcí došlo k razantnímu rozdělení obyvatel podle tohoto prin-

cipu a mnoha vyhroceným střetům se škodami na majetku či zdraví. I když tyto skutečnosti

nejsou zatím výsledkem systematického výzkumu, pokládáme za nutné na ně upozornit.

5.4. Změny zemědělské dotační politiky a jejich dopady

České zemědělství se před rokem 1989 snažilo vyprodukovat co možná největší objem země-

dělských produktů. Zemědělské přebytky nebylo problém vyvést na trh států tehdejšího soci-

alistického bloku (RVHP), kde měl trvalé problémy se zajištěním objemu i kvality zemědělské

produkce zejména SSSR. Zemědělské plodiny se proto u nás poměrně intenzivně pěstovaly 

i v oblastech často pro tuto činnost nevhodných, zejména vzhledem k přírodním podmínkám. 

V mnoha regionech pak byla výsledkem zejména nevhodná struktura pěstovaných plodin. Tak 

například se erozně náchylné plodiny pěstovaly na svažitých pozemcích v horských a podhor-

ských oblastech. Neekonomické bylo pěstování pšenice i dalších obilovin a jiných náročněj-

ších plodin v horských a podhorských oblastech, kde byly dosahovány jen malé, velmi pod-

průměrné hektarové výnosy. Zemědělci se nízkou produkční schopnost půdy snažili dohánět

mnohdy až nadměrným užíváním průmyslových hnojiv, čímž silně zatěžovali krajinu. Protože 

produkce těchto plodin nebyla v nevhodných geografických podmínkách rentabilní, byla eko-

nomická rentabilita těchto podniků uměle udržována systémem tehdejších dotačních titulů.

Ten byl založen na regionálních rozdílech ve kvalitě přírodních předpokladů území pro ze-

mědělské hospodaření. Jednotlivá katastrální území a zemědělské podniky byly v 70. letech na 

základě výsledků bonitačního systému zemědělských půd zařazeny do tzv. produkčně ekono-

mických skupin (PES). Těch bylo na území Česka stanoveno celkem 42. Nejúrodnější oblasti

byly zařazeny do PES 1, nejméně úrodné do PES 42. Podle tohoto zařazení platily jednotlivé

zemědělské podniky až do roku 1991 pozemkovou daň (PES 1–21) nebo naopak dostávaly tzv. 

diferenciální příplatky (PES 22–42). Jejich výše byla odstupňována podle kvality (resp. nepří-

zně) přírodních podmínek (tab. 10). Zemědělské podniky hospodařící ve zhoršených přírod-

ních podmínkách dostávaly od státu příplatky na objemovou jednotku vlastní produkce (za
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Tab. 10 Výše pozemkové daně a diferenciálních příplatků pro jednotlivé produkčně 
ekonomické skupiny (platné do roku 1991)

Oblasti, kde zemědělské podniky
platily pozemkovou daň

Oblasti, kde zemědělské podniky
dostávaly diferenciální příplatky

PES výše daně
(Kčs z 1 ha)

PES příplatek
(Kčs na 1 000 Kčs tržeb)

1–5 3 000 22–26 20

6–10 2 400 27–31 210

11–16 1 500 32–36 460

17–20 600 37–41 710

21 150 42 920

Pramen: Jančák, Götz 1997, s. 18



určitých podmínek mohly získat za stejné množství prodaných komodit téměř dvojnásobek 

ceny než podnik hospodařící v kvalitních podmínkách). Naopak zemědělské podniky, které

hospodařily v oblastech s kvalitními přírodními podmínkami odváděly státu pozemkovou

daň. Její výše byla určována podle výměry a kvality zemědělské půdy, na které daný zeměděl-

ský podnik hospodařil. Stát tak jednoznačně podporoval jednak produkční funkce zeměděl-

ství a jednak výrazně ovlivňoval, resp. podporoval pěstování některých zemědělských komodit

v oblastech nevhodných, špatných přírodních podmínek. Dotační politika tímto způsobem

zásadně ovlivňovala vysokou intenzitu zemědělské výroby celkově, zejména pak v oblastech

s horšími přírodními podmínkami. Tímto způsobem ovlivňovala malé regionální rozdíly ve

struktuře zemědělské produkce neodpovídající rozdílům přírodních podmínek (Bičík, Jančák 

2002a, b; Doucha 2001, 2002). Koncem 80. let, tedy v době, kdy tehdejší Československo do-

sáhlo soběstačnosti v základních zemědělských komoditách a v některých komoditách se stalo 

přebytkové, převyšovaly diferenciální příplatky mnohonásobně zisky z pozemkové daně (Bi-

čík, Götz 1996).

Užívaný systém dotování zemědělské výroby působil negativně nejen z ekonomického hle-

diska, ale i z hlediska ekologického. Umožňoval totiž jednak nerentabilní pěstování plodin

v podhorských i horských oblastech státu, především však umožňoval nadměrnou produkci

erozně nebezpečných plodin ve svažitých terénech. V roce 1991 byl tento systém dotací do

zemědělství opuštěn, rozřazení zemědělských podniků do produkčně ekonomických skupin

bylo i nadále využíváno při stanovení výše zemědělských dotací v oblastech s nepříznivými

přírodními podmínkami, popř. v oblastech s vlivem jiných faktorů omezujících zemědělské

hospodaření (chráněné krajinné oblasti, pásma hygienické ochrany).

Systém zemědělských dotačních titulů po roce 1991 je založen na zcela jiném přístupu.

Podporovány jsou totiž zejména mimoprodukční funkce zemědělství. V oblastech s nižší pro-

dukční schopností zemědělské půdy v pohraničních, výškově členitých okresech a v oblasti

Českomoravské vrchoviny byl podporován útlum intenzivního zemědělského hospodaření

(dotace na zatravňování orné půdy). Tím byly a dosud jsou alespoň na základní úrovni zabez-

pečeny podmínky pro starost o udržování krajiny. Není totiž možné naráz ukončit intenzivní

zemědělské hospodaření, zemědělské pozemky, většinou intenzivně využívanou ornou půdu,

opustit a dále na nich nehospodařit nebo je jinak neošetřovat. Tyto případy vedou ke vzniku

problematických pozemků jak z hlediska ekologického, tak i estetického. To je patrné z řady 

mikroregionálních analýz (např. Jančák 1996), kdy dochází k zaplevelení původních polí a na

případné uvedení pozemků do odpovídajícího stavu jsou pak nutné velké finanční náklady 

i značné časové období.

Současný dotační systém podporuje konkrétní individuální projekty jednotlivých zeměděl-

ských subjektů (zemědělských podniků nebo soukromých zemědělců). Podstatné je, že jsou do-

tace směřovány na podporu konkrétních projektů, o které jednotliví zemědělci žádají, dotace

tak nejsou, jako v minulém období, udělovány plošně, nejsou určeny pro všechny zemědělské

subjekty hospodařící v daném regionu. Dotace jsou pak většinou udělovány formou garancí

úvěrů bankám či finanční pomocí na splácení úroků z dlužných částek. Velká část dotačních

titulů je věnována na restrukturalizaci zemědělství, tj. nápravu výše popsaného nelogického

systému, který fungoval před rokem 1990 a byl podporován tehdejším dotačním systémem.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů české dotační politiky v období před vstupem Česka

do EU byl tzv. PGRLF – Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a. s., který vlastní stát

(tab. 11). Tento subjekt nepřímé podpory poskytuje jednotlivým zemědělským podnikům ga-
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rance na bankovní úvěry a subvence na úroky z bankovních úvěrů. Část finančních prostředků 

byla v minulých letech věnována i na krytí nákladů ze skladování vybraných zemědělských

komodit za účelem jejich vývozu. Finanční prostředky z PGRLF se poukazují v rámci jednot-

livých programů. Největší část připadla v minulých letech na program Zemědělec, který se

specializuje a podporu modernizace zemědělských podniků. Dotace na provoz jednotlivých

zemědělských podniků je možné čerpat z dotačního titulu Provoz, který je v rámci programu

Zemědělec druhým nejvýznamnějším programem. Další programy v rámci PGRLF jsou např.

Krajina, Agroregion, Mládí, Služby, Skot, Povodně, Půjčky aj.

Další významnou formou subvencí českého zemědělství je regulace trhu zemědělských

a potravinářských výrobků v Česku, která je od roku 1993 zabezpečovaná Státním fondem

tržní regulace (SFTR), dnes Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Úkolem fondu

je řešit přebytky jednotlivých zemědělských komodit vyprodukovaných českými zeměděl-

skými podniky.

Základními pilíři v předvstupním období, které využívaly prostředky z fondů EU, byly pro-

gramy SAPARD, PHARE a ISPA. Program SAPARD, určený pro všech 10 bývalých kandidát-

ských zemí, měl zejména za úkol pomoci při zavádění „acquis communitaire“ vztahujícímu

se k CAP („common agricultural policy“) a byl postaven na třech prioritách: zvyšování kon-

kurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu, trvale udržitelný rozvoj ven-

kovských oblastí, podmínky pro plné využití plánu SAPARD. Jednotlivé priority se dále čle-

nily na další dílčí opatření, která dané priority více konkretizovala. Celkově bylo pro program

SAPARD vyčleněno cca 160 mil. €, a to na celé období 2002–2006. Poslední alokace z pro-

gramu SAPARD byla získána v roce 2003, neboť po vstupu do EU byly další dotace řešeny po-

mocí Operační plánu Zemědělství.

Program PHARE se zpočátku zabýval zejména restrukturalizací a rozvojem podnikatel-E

ských aktivit, v dalších letech se jeho zaměření poněkud pozměnilo a velký důraz byl kladen

na vybudování institucí, které byly nutné pro vstup do EU. V průběhu let 1992–2002 čerpalo

ministerstvo zemědělství v rámci těchto projektů částku cca 37 mil. €.

V rámci programu ISPA spolupracovalo ministerstvo zemědělství s dalšími ministerstvy,

které byly gestory tohoto programu (ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy 
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Tab. 11 Zdroje financování českého zemědělství po roce 1991

Před vstupem Česka do EU (do roku 2004) Po vstupu Česka do EU (po roce 2004)

podpory na základě zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství

podpory na základě zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství

podpory na základě zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu
(SFTR – později SZIF)

podpora Společných tržních organizací 
dle jednotlivých komodit (SZIF)

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)

SAPARD přímé platby

Operační program Zemědělství

Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

Pozn.: podpory na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství představují široký rámec různých druhů podpor – 
od obecných služeb zemědělství (např. poradenství, genetika) až po podporu mladých zemědělců. Jsou v platnosti 
i po vstupu Česka do EU, financovány jsou v rámci tzv. národních podpor.

Pramen: materiály Ministerstva zemědělství ČR



a spojů a ministerstvo životního prostředí). Díky spolupráci s těmito ministerstvy a díky účasti

v koordinační skupině tak mělo ministerstvo zemědělství možnost získávat poznatky apliko-

vatelné pro budoucí využití EAGGF a FIFG.

Vstupem do EU došlo ke změnám v dotační politice a ve způsobech ovlivňování a financo-

vání rozvoje zemědělství a venkova vůbec. Horizontální programy neinvestiční povahy, vyplý-

vající z nařízení vlády č. 505/2000 Sb., stejně jako agroenvironmentální programy SAPARD,

jsou po vstupu do EU řešeny prostřednictvím Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).

Programy investičního rázu, které byly v předvstupním období realizovány prostřednictvím

PGRLF a zejména programem SAPARD, jsou po vstupu Česka do EU řešeny Operačním pro-

gramem Zemědělství.

Prostředky určené k realizaci daných opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje ven-

kova (HRDP, tab. 12) je financováno z veřejných zdrojů, a to 80  % z prostředků EU a zbylých

20  % ze státního rozpočtu. HRDP má 6 hlavních strategických cílů.

1. Zachovat zemědělství ve znevýhodněných oblastech, zlepšit příjmovou situaci země-

dělců zejména v méně příznivých oblastech a působit proti jejich odlivu ze znevýhodně-

ných oblastí.

2. Udržovat a chránit životní prostředí (s důrazem na vodní složku) a kulturní krajinu.

3. Zlepšit strukturu pracovníků v zemědělství (věkovou, vzdělanostní).

4. Alternativní využití zemědělské půdy zejména vysazováním lesa.

5. Sdružovat producenty při uplatňování produktů na trhu.

6. Podpora obnovitelných energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Jedním z hlavních nástrojů podpory po vstupu Česka do EU se stal Operační program „Rozvoj

venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství). Tento program je postaven na třech zá-

kladních prioritách: podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hos-

podářství; rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání; technická pomoc.
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Tab. 12 Schéma struktury a výše podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova
(HRDP; v mil. EUR)

Opatření Podopatření 2004 2005 2006

Předčasné ukončení zemědělské
činnosti

2,208 2,959 3,712

Méně příznivé oblasti a oblasti 
s environmentálními omezeními

méně příznivé oblasti, oblasti
s environmentálním omezením

99,474 101,675 103,521

Agro-environmentální opatření ekologické zemědělství, péče 
o krajinu (zatravňování orné půdy, 
pěstování meziplodin, biopásy apod.),
ošetřování travních porostů, osevní 
postup v ochranných zónách jeskyní

95,267 113,004 126,720

Lesnictví zalesňování zemědělské půdy 4,692 6,757 9,189

Zakládání skupin výrobců 1,518 1,979 2,297

Technická pomoc 0,966 1,126 1,436

Celkem 204,125 227,500 246,875

Pramen: materiály Ministerstva zemědělství ČR



Jednoduchý a názorný ukazatel, který umožňuje srovnat celkový objem finančních pro-

středků určených na dotace zemědělské produkce v jednotlivých státech, v našem případě

v Česku a ve státech Evropské unie, je ukazatel zvaný EPS, tj. ekvivalent produkčních subvencí.íí

Tento mezinárodně užívaný ukazatel, který se počítá podle metodiky OECD, umožňuje po-

rovnat souhrnnou podporu zemědělství jednotlivých států. Odráží v postatě souhrnnou pod-

poru zemědělství danou souborem opatření zemědělské politiky jednotlivých států, odráží tak 

souhrn podpory v rámci subvenční politiky a obchodní politiky (ochrana domácího trhu, ex-

portní opatření) jednotlivých států. Podle tohoto ukazatele je zřejmé, že evropské zemědělství

bylo v období před vstupem Česka do EU výrazně dotováno, a to ve srovnání s českým země-

dělstvím téměř dvojnásobně. Ukazatel EPS pro Česko se totiž pohyboval pod 30  %, průměr

pro státy Evropské unie byl zhruba 50 %. Hodnota ukazatele ekvivalentu produkčních sub-

vencí přitom udává procento, kterým se souhrn státních subvencí podílí na objemu konečné

zemědělské produkce.

Jedním z velmi citlivých bodů při jednání přistupujících států do EU byla otázka financo-

vání společné zemědělské politiky (CAP – Common Agricultural Policy). Pro nově přistupu-

jící státy nakonec bylo schváleno postupné navyšování přímých dotací během 10 let; výše do-

tací začíná na 25  % úrovně EU–15 v roce 2004, do roku 2007 se bude zvyšovat na 40  % a poté

každoročně o 10  %, takže v roce 2013 budou na stejné úrovni. Tyto přímé platby z fondů EU

však mohou být také doplněny doplatky z národních rozpočtů, které mohou tvořit dalších až

30 %. Pokud tedy v roce 2010 budou moci nové členské státy dostávat až 70  % úrovně EU–15,

tak při započtení dalších 30  % z národního rozpočtu se již v roce 2010 mohou dostat na úro-

veň EU–15. Je však velmi pravděpodobné, že mnohé přistupující státy nebudou schopny fi-

nancovat tak velký podíl. Tyto národní doplňky však mohou být v letech 2004–2006 zčásti fi-

nancovány převedením části celkového příspěvku z Fondů EU pro rozvoj venkova (Javůrková

2004). Navíc je možné, že dojde ke změně agrární politiky EU a ve vzdálenějším horizontu

budou tyto dotace vypadat odlišně.

Pro čerpání dotací z EU mohou nové členské státy využít Zjednodušeného systému přímých

plateb (SAPS – Simplified Aid Payment Scheme), který tak v prvních třech letech po přistou-

pení do EU může nahradit „klasický“ způsob ověřování žádostí zemědělců o přímé dotace

skrze Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS – Integrating Administrative and

Control System), který se běžně používá v EU–15. Možností využití SAPS je zavedena jednak 

důvodu poskytnutí více času na budoucí nutné dodržování zásad IACs, jednak kvůli zave-

dení větší pružnosti při restrukturalizaci zemědělských podniků. Možnosti využít SAPS vyu-

žilo osm z deseti nových členských zemí včetně Česka (této možnosti nevyužilo jen Slovinsko

a Malta). Na využití prostředků ze SAPS mají nárok zemědělci s minimální velikostí farmy 

1 ha (Javůrková 2004).

Celkové podpory do zemědělství by v roce 2005 měly činit téměř 30 miliard korun (v roce

2004 to bylo 26 miliard Kč). Z toho přímé dotace zemědělcům by se v letošním roce měly zvý-

šit zhruba na 13 miliard Kč (11,65 miliardy za rok 2004). Podpory z EU se zvýší přibližně na

osm miliard korun z loňských asi 6,5 miliardy. Národní doplatek by měl v roce 2005 činit asi

5,04 miliardy (Ekolist 2005).
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6.1. Celková charakteristika a širší souvislosti

Zemědělství v totalitním období bylo významným příjemcem přerozdělovaných prostředků.

Systémy dotací a celková politiky podporující pouze „socialistický sektor“ zemědělství (JZD

a státní statky) hluboce ovlivnil jak objem produkce a strukturu zemědělské výroby jako celku,

tak velmi silně i regionální specifika. Hlavním dopadem bylo stírání rozdílů ve struktuře a in-

tenzitě zemědělské výroby, což se projevilo také v nízké efektivnosti vkládání umělých hnojiv 

do půdy malé úrodnosti, kde s růstem vkládaných objemů NPK neroste odpovídajícím způso-

bem úrodnost a vysoký podíl použitých hnojiv zůstává nevyužit v hlubších horizontech půdy 

nebo je odplaven do vodotečí. Na úrodnějších půdách a v klimaticky nejvhodnějších oblastech

naopak zvyšování dávek umělých hnojiv mohlo při nižších nákladech a větší efektivnosti ome-

zit negativní dopady na přírodní prostředí (Ungermann 1994).

Vzhledem k tomu, že počátkem 90. let došlo k zastavení tohoto dotačního systému a tím

prakticky všech dotací do zemědělství je logické, že se vysoká úroveň intenzity českého ze-

mědělství nemohla nadále udržet. Pro zemědělské podniky – navíc v té době velmi destabili-

zované restitučními procesy a cenovým šokem způsobeným přechodem na tržní nedotované

ceny vstupů i výstupů, především potravin – nastala v důsledku požadovaného celkového po-

klesu intenzity zemědělství Česka vcelku problematická situace. Některé náklady vložené do

intenzifikačních opatření, které v minulosti zajistily požadovanou vysokou úroveň produkce,

představovaly totiž změnou poměrů zbytečnou a nevratnou investici. Tím byly vytvořeny 

v podstatě velmi tvrdé podmínky tržního zemědělství s minimálními podporami, které navíc

směřovaly především do neprodukčních funkcí (viz kapitola 5.4). Tyto tvrdé podmínky ne-

srovnatelné s totalitní agrární politikou ani s podobně „přející“ zemědělskou politikou reali-

zovanou v EU vedly k přežití jen nejschopnějších podniků. Těch, které od počátku vsadily na

kvalitní výrobní program s minimalizací nákladů využívající všech lokálních a regionálních

výhod. Proto nepřekvapuje, že z mnoha tisíc restituentů se do zemědělského podnikání pustil

jen zlomek, naprostá většina půdu pronajímá či své hospodaření utlumila.

Všechny tyto procesy způsobily, že tvrdé podmínky donutily zemědělské výrobní podniky 

k vysoké produktivitě práce, a pro zemědělce v EU jsou perspektivním konkurentem. V sou-

časné době odvětví zemědělství dosahuje asi 90% úrovně produktivity tohoto odvětví v EU,

což představuje ve srovnání s dalšími odvětvími i jiných sektorů zřejmě nejlepší úroveň v čes-

kém hospodářství. Při změně agrární politiky EU se české zemědělství jako celek může stát

tvrdým konkurentem výrobcům EU. Tím se výrazně liší zejména od situace v Polsku, kde je

6. Zemědělská produkce Česka 
v transformačním období
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v zemědělství zaměstnáno více než 10  % ekonomicky aktivních, převážně v malých rodinných 

farmách (u nás dnes asi 3  % ekonomicky aktivních). Polsko mělo při vstupu do EU horší před-

poklady, a to nejen vysokým počtem ekonomicky aktivních v zemědělském sektoru, ale i svým 

rozsahem zemědělské půdy s vysokým podílem lidské manuální a zvířecí práce na málo efek-

tivních farmách. Česko a Polsko představují z tohoto pohledu dvě extrémní země, v soused-

ním Slovensku a Maďarsku je situace obdobná jako v Česku. Z tohoto pohledu je mimořádně

zajímavé srovnání situace na území bývalé NDR. Zde došlo k totální restituci půdy a majetku

družstev vlastníkům a jejich potomkům, ale s minimálním využitím novými majiteli. Trans-

formační problémy zemědělství zde byly hlubší než u nás. Bezpochyby byly ovlivněné i tlakem 

starých spolkových zemí, které zajišťovaly veškeré finanční krytí transformačních nákladů

a jejichž obchodní i produkční firmy se rychle a velmi razantně dokázaly na trhu nových pod-

mínek prosadit (blíže viz Turnock 1999).

Změny vnějších podmínek českého zemědělství se v počátku transformačního období

velmi razantně projevily prakticky ve všech ukazatelích. Vynucený pokles intenzity zeměděl-

ského hospodaření se projevil nejdříve tam, kde bylo zapotřebí velkých investic, tedy zejména

ve spotřebě umělých hnojiv a chemikálií (obr. 22). Spotřeba čistých živin v kg na hektar ze-

mědělské půdy poklesla během pěti let (1988–1993) na sotva 40  %, v transformačním období

1990/1 – 1998/9 ze 121,8  kg/ha na 84,4  kg/ha (asi 69  %). Největší pokles v objemu čistých ži-

vin vkládaných do půdy v tomto období vykázala hnojiva draselná (2,5×) a fosforečná (2×).

Pokles úrovně aplikace umělých hnojiv a chemikálií se projevil také v poklesu celkového

objemu zemědělské výroby a její intenzitě při přepočtu na hektar zemědělské půdy (tab. 13).

Řada produktů vykázala v průběhu let 1990–1999 pokles mezi 20–30  %, produkce mléka

a chov skotu zaznamenává pokles asi o 40 %.

Podstatným rysem transformačního období byla i restrukturalizace hrubé zemědělské pro-

dukce. Především ve srovnání se závěrem totalitního období se zásadním způsobem snížil ob-

jem i podíl nezemědělských podniků – v konci 80. let velmi podstatný zdroj příjmů. Například 

v Agrokombinátu Slušovice se v roce 1987 nezemědělské činnosti podílely na obratu podniku

(asi 1 mld.Kč) zhruba 90 %. Právě tyto aktivity umožňovaly velmi rychlý rozvoj podobných

podniků (v roce 1988 dosáhl v AK Slušovice obrat již 2 mld. Kč!). Celkově se tyto aktivity 

Obr. 22 Vývoj spotřeby
průmyslových hnojiv 
v Česku po roce 1990 
(v kg čistých živin
na 1 ha zemědělské 
půdy). Pozn.: údaje  bez
závodů samostatně 
hospodařících rolníků.
Pramen: Statistická 
ročenka ČR 1997, 2000, 
2004.



na hrubé zemědělské produkci v konci 80. let podílely vysokým procentem, dnes jde o podíl

sotva 10%, při podstatně jiné struktuře těchto aktivit.

Také změny v poměru rostlinné a živočišné produkce v transformačním období jsou pod-

statné. Rostlinná a živočišná výroba spolu tvoří dvě rovnocenné složky hrubé zemědělské pro-

dukce. V našich geografických podmínkách je výhodný stav, ve kterém jsou obě tyto složky 

přibližně v rovnováze, a to na rozdíl od států s výraznou převahou živočišné výroby (paste-

vecké Mongolsko) nebo s převahou rostlinné výroby (středoamerické a jihoamerické plan-

táže). V minulosti byla u nás snaha zvyšovat živočišnou výrobu na úkor výroby rostlinné, což

nebylo výhodné a způsobovalo to napjatou situaci v krmivové základně. Dnes se rostlinná vý-

roba podílí na hodnotě hrubé zemědělské produkce Česka zhruba 46 %.

Vysoký podíl živočišné produkce dosahující v konci 80. let až 60  % činil v roce 1999 53,4  % 

s celkovou tendencí poklesu. Při přepočtu hrubé zemědělské produkce na hektar ZPF bylo

v roce 1990 dosaženo 114,5  % úrovně z roku 1980, v roce 1999 však jen 89,1 %. Úroveň rost-

linné produkce je na 95  % stavu z roku 1980, úroveň živočišné však o plnou čtvrtinu nižší.

Tato čísla dokumentují nejen změny v ekonomice hospodaření a změny vnějších podmínek 

zemědělství, ale odráží i zásadní změny ve spotřebě potravin, k nimž po roce 1990 v české

společnosti došlo. Uvedené změny ve struktuře zemědělské výroby vyniknou při pohledu na

tabulku 14. Zvyšování podílu rostlinné výroby můžeme hodnotit jako pozitivní jev, protože

podíl živočišné výroby na celkové hodnotě hrubé zemědělské produkce byl u nás v minulosti
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Tab. 13 Pokles intenzity produkce vybraných zemědělských produktů 1990–2003

Rok Sklizeň (kg/ha zemědělské půdy) Výroba (na ha zemědělské půdy)

zrnin brambor olejnin cukrovky masa (kg
živé hm.)

mléka (l) vajec
(kusy)

1990 2 146 414  80 950 296 1 133 868

1995 1 576 311 172 867 245  708 712

2000 1 527 345 220 656 185  633 716

2003 1 588 186 163 953 211 721 507

Index 2003/1990 * 74,0 44,9 203,8 100,3 71,3 63,6 58,4

Pozn.: * Index 2003/1990 = 2003/1990 × 100

Pramen: Statistická ročenka ČR 1997, 2004

Obr. 23 Vývoj vnitřní struktury 
hrubé zemědělské produkce 
v letech 1960–2003. Pramen: 
Statistická ročenka ČR 1997, 
2000, 2004.



vysoký. Pokles celkové hodnoty zemědělské výroby i hodnoty hrubé produkce jejích dvou zá-

kladních odvětví dokumentuje příslušný diagram (obr. 23). Jak je z něj patrno, klesá hrubá

produkce rostlinné výroby pomaleji než hrubá produkce výroby živočišné. Tím se potvrzuje

výše uvedený fakt, totiž nárůst podílu rostlinné výroby na celkové hodnotě hrubé zemědělské

produkce (viz též obr. 24).

Nejrazantnější změny prodělalo však české zemědělství v produktivitě práce. Přepočty 

hrubé zemědělské produkce na pracovníka, resp. naturální hodnocení objemem základních

produktů na pracovníka dokumentují, že došlo nejméně ke zdvojnásobení produktivity proti

roku 1990 a ještě většímu nárůstu proti roku 1980, a to především v rostlinné výrobě. Nárůst

produktivity práce v rostlinné výrobě činil v roce 1990 ve srovnání s rokem 1980 117,2  %,

v roce 1999 přes snížení objemů produkce o více než čtvrtinu vzrostl na 270 %. Podobný po-

měr v živočišné výrobě je dán čísly 100, 111 a 210  % k uvedeným letům. Naturální produkti-

vita ve vybraných komoditách zachycuje tabulka 15, ze které vyplývá obdobné: nárůst produk-

tivity u většiny komodit na zhruba dvojnásobek.

Celkový pokles intenzity zemědělství byl celkově vyvolán sníženými požadavky na objem

produkce transformující se společností. Dotace stejně netržních cen v totalitním období vedla

k plýtvání a využívání některých rostlinných produktů a výrobků z nich ke zkrmování (obilí,
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Tab. 14 Podíl na celkové hrubé zemědělské produkci Česka 1990–2003

Podíl na HZP 1990 1995 2000 2003

Rostlinné produkce 41,8 43,5 49,6 48,6

z toho:

– zrniny  18,4 17,6 19,6 20,8

– technické plodiny   4,2 7,2 21,3 21,2

– pícniny a krmné okopaniny   8,6 8,2 8,4  9,3

– brambory   3,0 2,9 5,2  5,8

– zelenina   1,9 2,2 2,5  2,8

– ovoce a vinné hrozny   2,3 2,3 2,9  2,6

– chmel   0,9 1,2

Živočišné produkce  58,2 56,5 50,4 51,4

z toho:

– jatečný dobytek  27,8 28,8

– z toho:

– skot  13,5 10,9 7,4  5,5

– prasata  14,0 17,7 16,1 14,7

– mléko  20,4 16,6 18,9 21,4

– vejce   3,5 3,5 3,2  3,0

Hrubá produkce na 1 ha
zemědělské půdy (1980 = 100)

114,5 87,6 78,6 77,0 *

z toho:

– rostlinná produkce 118,4 94,2 88,1 85,0 *

– živočišná produkce 111,9 83,2 72,2 71,6 *

Pozn.: * rok 2002

Pramen: Statistická ročenka ČR 1997, 2003, 2004



mouka, chléb, mléko). To umožňovalo občasný vznik zajímavých zisků při domácí malový-

robě prasat, drůbeže, částečně i jatečného skotu, z alespoň částečně z dotovaných potravin a ji-

nak výhodně získaných rostlinných produktů (včetně okrádání velkovýrobců – JZD a státních

statků). Přechod na tržní ceny potravin koncem roku 1991 byl spolu s ukončením problema-

tických vývozů na území bývalého SSSR či některých arabských států radikálním zásahem do

zformovaných struktur „plýtvající“ společnosti. Přechod na tržní ceny, výraznější propagace

zdravé výživy, dostupnost a výběr nejrůznějších potravin vedl k velmi významným změnám

potravinové spotřeby české společnosti. Celkově lze změny, k nimž v letech 1990–2003 došlo,

shrnout jako celkový pokles spotřeby i spotřeby v přepočtu na jednoho obyvatele. Přes tento

v podstatě zdravý vývoj potravinové spotřeby však ve srovnání s vyspělými státy (především

EU) vykazuje Česko relativně vysoký objem energetické spotřeby s vysokou spotřebou alko-

holických nápojů (pivo na obyvatele 1. místo na světě, alkohol 4.!). Zřejmé jsou i nedostatky 

ve struktuře spotřebovaných potravin. Nicméně vývoj spotřeby potravin v transformačním

období vykazuje řadu pozitivních tendencí – vyšší spotřeba zeleniny, ovoce, pokles spotřeby 

tuků, masa, mléka a mléčných výrobků. Situaci podle nejvýznamnějších komodit pro období

1990–2002 znázorňuje tabulka 16.

Z hlediska srovnání vysoké kvality potravinové spotřeby v Česku i naznačenými trendy, je

spotřeba v ostatních posttotalitních státech méně kvalitní. Také sociální diverzifikace se na
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Tab. 15 Vývoj produktivity práce na jednoho pracovníka v českém zemědělství v letech 1990–2003 
podle vybraných komodit

Rok Sklizeň (kg) Výroba

zrnin brambor olejnin cukrovky masa (kg) mléka (l) vajec (ks)

1990 16 376 3 159  614  7 230 2 258  8 643 6 627

1995 26 058 5 138 2 843 14 337 4 051 11 708 11 770

2000 37 001 5 299 5 339 15 893 4 481 15 323 17 337

2003 35 733 4 187 3 659 21 443 4 748 16 231 11 403

Index 2003/1990 * 218,2 132,5 595,9 296,6 210,3 187,8 172,0

Pozn.: * Index 2003/1990 = 2003/1990 × 100

Pramen: Statistická ročenka ČR 1997, 2004

Obr. 24 Vývoj hodnoty hrubé 
zemědělské produkce a jejích
dvou hlavních složek v Česku
v letech 1980–2003. Pramen: 
Statistická ročenka ČR 1997, 
2000, 2004.
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Tab. 16 Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin v letech 1990–2002

Ukazatel Měřící 
jednotka

1990 1995 2000 2002 Index
2002/1990 *

Maso celkem 1) kg 96,5 82,0 136,3 79,8 82,7

z toho:

– vepřové kg 50,0 46,2 40,9 40,9 81,8

– hovězí kg 28,0 18,5 12,3 11,2 40,0

– telecí kg 0,4 0,3 0,2 0,1 25,0

– drůbež kg 13,6 13,0 22,3 23,9 175,0

Ryby celkem kg 5,4 4,9 5,4 5,3 98,1

Tuky a oleje 2) kg 25,2 22,9 90,8

Sádlo vepřové včetně slaniny kg 6,9 5,2 4,8 4,8 69,5

Máslo kg 8,7 4,5 4,1 4,5 51,7

Rostlinné jedlé tuky a oleje kg 12,8 15,4 16,3 16,0 125,0

Mléko a mléčné výrobky 3) kg 256,2 187,8 214,1 220,6 86,1

Mléko l 91,5 64,6 57,8 60,1 65,7

Sýry kg 7,7 6,5 10,5 10,6 137,7

Tvarohy kg 4,6 2,8 3,4 3,6 78,3

Vejce kusy 340 290 275 279 82,1

Obiloviny 4) kg 155,5 160,8 136,3 145,8 93,8

Pšeničná mouka kg 85,8 88,1 86,6 93,7 109,2

Pšeničné pečivo běžné a jemné kg 32,5 42,1 42,8 44,3 136,3

Těstoviny kg 3,5 3,8 6,5 6,0 171,4

Chléb kg 54,4 58,5 56,0 54,5 100,2

Rýže kg 4,3 4,4 4,6 4,8 111,6

Cukr kg 44 38,9 36,1 41,5 94,3

Brambory kg 77,9 76,5 77,0 76,0 97,5

Luštěniny kg 1,7 1,9 2,0 2,1 123,5

Zelenina v hodnotě čerstvé kg 66,6 78,0 82,9 78,7 118,2

Ovoce v hodnotě čerstvého kg 59,7 72,1 75,0 73,5 123,1

Káva pražená kg 1,8 2,3 2,4 2,5 138,9

Čaj kg 0,2 0,3 0,3 0,2 100,0

Nápoje alkoholické 5) l 8,9 9,4 9,9 10,0 112,4

Pivo l 155,2 156,9 159,9 159,9 103,0

Víno l 14,8 15,4 16,1 16,2 109,5

Nápoje nealkoholické l 110,1 121,3 206,0 246,0 223,4

– z toho minerální vody l 16 18 47 54 337,5

Pozn.: * Index 1998/1990 = 1998/1990 × 100
1) maso hovězí, telecí, vepřové, skopové, kozí, koňské a králičí, drůbež a zvěřina v hodnotě masa na kosti vč. vnitřností, 
2) v hodnotě čistého tuku, 3) v hodnotě mléka, bez másla, 4) v hodnotě zrna, 5) v hodnotě čistého etanolu (100%)

Pramen: Statistická ročenka ČR 2000, 2004



rozdílech spotřeby potravin v Česku projevila podstatně méně než v Polsku, Slovensku či Ma-

ďarsku. Celkově lze shrnout, že objemové a strukturální změny spotřeby potravin v Česku

ovlivnily velikost a intenzitu zemědělské produkce. Ta se sice výrazně regionálně diferenco-

vala, ale na této diferenciaci se výrazněji neprojevují regionální rozdíly spotřeby potravin.

Po roce 1990 se u nás také objevuje agroturistika, známá hlavně z alpských států. V oblas-

tech s atraktivní přírodou, především v podhorských oblastech s dostatečným podílem luk 

a pastvin a lesů na půdním fondu, spojují některé farmy zemědělské hospodaření s cestovním

ruchem. Zemědělci poskytují turistům na farmě ubytování, další služby (jezdectví) a některé

vlastní výrobky (potraviny). Zejména vzhledem k vysokému podílu druhého bydlení v Česku

(Bičík a kol. 2001; Vágner, Fialová a kol. 2004) ale agroturistika nedosahuje, a ani v budoucnu

patrně nedosáhne, takového rozsahu jako ve západoevropských, zejména alpských státech.

Perspektivní je ekologické zemědělství, zemědělské hospodaření šetrné k přírodě. Ekologičtí íí

zemědělci nepoužívají umělá hnojiva, živiny jsou do půdy vrací přirozenou cestou. Protože se

při takovém hospodaření získávají nižší výnosy, jsou bioprodukty dražší než běžné potraviny.

6.2. Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je základním odvětvím zemědělské výroby. Kromě plodin určených k přímé

spotřebě obyvatelstva zabezpečuje i krmivovou základnu pro hospodářské zvířectvo a suro-

viny pro potravinářský průmysl.

Územní diferenciaci intenzity rostlinné výroby v Česku můžeme hodnotit na základě údajů

o hrubé zemědělské produkce z poloviny 90. let (novější územně diferencovaná data nejsou

bohužel k dispozici). Nicméně analýza těchto dat dokumentuje obecné procesy, které proběhly 

v první fázi transformačního období a které jsme charakterizovali v předchozí kapitole. Z kar-

tografického vyjádření intenzity rostlinné produkce (obr. 25) a podílu rostlinné výroby na cel-

kové hodnotě zemědělské produkce (obr. 26) je patrné, že nejvyšší hodnotu hrubé produkce

rostlinné výroby připadající na jeden hektar zemědělské půdy vykazují okresy ležící v nejúrod-

nějších oblastech Česka (moravské úvaly a dolní Poohří). Nižší hodnotu rostlinné produkce na

hektar zemědělské půdy vykazují okresy s horšími předpoklady pro zemědělské hospodaření,

zvláště pohraniční horské okresy. V počátku transformačního období došlo téměř na celém

území Česka k poklesu intenzity rostlinné výroby (obr. 27). Hodnota hrubé produkce rost-

linné výroby připadající na jeden hektar zemědělské půdy přitom klesala nejpomaleji ve výše

uvedených nejúrodnějších oblastech Česka, naopak největší pokles intenzity rostlinné výroby 

vykazovaly naše horské pohraniční okresy a okresy v centrální části Českomoravské vrchoviny 

(blíže Jančák, Götz 1997).

Zajímavé je také porovnání skutečně dosažené hodnoty hrubé produkce rostlinné výroby 

z jednoho hektaru zemědělské půdy a produkční schopnosti zemědělské půdy (obr. 28). Vý-

znam tohoto ukazatele spočívá v tom, že odhaluje, do jaké míry jsou stávající přírodní pod-

mínky jednotlivých okresů rostlinnou výrobou využívány. V první fázi transformačního ob-

dobí byly přírodní předpoklady pro rostlinnou výrobu využívány nadprůměrně v okresech

moravských úvalů s nejúrodnější půdou a v poměrně úrodném dolní Poohří. Další oblast,

kde s nadprůměrným využitím stávajících přírodních podmínek jsou okresy Českomorav-

ské vrchoviny. Vzhledem k vysoké svažitosti zdejších zemědělských pozemků je v této oblasti

vysoká potenciální eroze půdy. Navíc je tato oblast méně zalidněná. Proto je třeba tak vy-
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soké zdejší využívání přírodních podmínek pro rostlinnou výrobou hodnotit jako nadměrné.

V této tradičně hospodářsky slabší oblasti hrála zemědělská výroba vždy poměrně významnou 

roli. Intenzivní využívání oblasti Českomoravské vrchoviny pro rostlinnou výrobu kontrastuje 

s oblastí úrodného Polabí, kde jsou tamní velmi dobré přírodní podmínky využívány pro rost-

linnou výrobu v rámci Česka jen průměrně. Polabské okresy mají přitom nejen kvalitní pří-

rodní předpoklady, ale i vhodnou geografickou polohu vzhledem k velkým koncentracím oby-

vatel a tedy k velkým spotřebním centrům. Relativně málo jsou přírodní podmínky využívány 

také v okolí největšího spotřebního centra Česka – hlavního města Prahy, kde by se dal očeká-

vat větší rozvoj příměstského zemědělství založeného na vysoce tržních odvětví rostlinné vý-

roby s možností jejího uplatnění na blízkém trhu.

Změny v rozsahu pěstování hlavních zemědělských plodin v dosavadním průběhu trans-

formačního období dokumentuje srovnání příslušných diagramů (obr. 29 a 30). Podíl obi-

lovin, které tvoří největší podíl na osevních plochách Česka, v transformačním období ještě

vzrostl. Druhou nejvýznamnější skupinu plodin tvoří pícniny na orné půdě. Pokles jejich po-

dílu na osevních plochách je důsledkem snižování rozsahu živočišné výroby. Osevní plochy 
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Obr. 25 Intenzita 
rostlinné výroby (rok 
1994). Hodnota hrubé
produkce rostlinné 
výroby na jeden hektar
zemědělské půdy.
Pramen: Jančák, Götz 
1997.
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Obr. 26 Procentuální 
podíl hrubé produkce
rostlinné výroby na
celkové hodnotě hrubé
zemědělské produkce
(rok 1994). Pramen: 
Jančák, Götz 1997.
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řepky se ve sledovaném období více než zdvojnásobily, naopak došlo ke snížení podílu bram-

bor na osevních plochách Česka.

Nejrozšířenější skupinou plodin jsou stále obiloviny (více než 50  % osevních ploch V sou-

časnosti jsme v této základní zemědělské komoditě v podstatě soběstační, resp. saldo dovozu

a vývozu každoročně nepříliš výrazně kolísá od přebytku do deficitu. Přechodně zde hraje roli

především import obilovin zabezpečovaný státním fondem tržní regulace, který se tímto způ-

sobem snaží snížit dynamiku růstu cen obilovin na domácím trhu. Trvalejší charakter má tra-

dičně dovoz velmi malého množství speciálních odrůd obilovin, především těch, kterým se

v Česku nedaří (tvrdá pšenice na výrobu těstovin, zrno kukuřice na vylepšení skladby krm-

ných směsí – viz Götz, Novotná 1995). Naopak v exportu obilovin z Česka převažuje sladov-

nický ječmen.

Nejrozšířenější obilovinou pěstovanou v Česku je pšenice, která představuje téměř 50  %

rozlohy osevních ploch obilovin a zhruba stejný podíl jejich produkce (obr. 31). Pro pěstování

různých odrůd pšenice je vhodná téměř veškerá orná půda našeho státu, vhodnější předpo-

klady pro dosažení lepších výsledků pěstování (vyšší výnosy a kvalita zrna) mají však nižší
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Obr. 27 Vývoj intenzity
rostlinné výroby 
v letech 1990–1994.
Hodnota hrubé
produkce rostlinné 
výroby na jeden hektar
zemědělské půdy.
Rok 1990 = index 100. 
Pramen: Jančák, Götz 
1997.
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Obr. 28 Využití 
přírodních podmínek 
rostlinnou výrobou (rok 
1994). Podíl skutečně
dosažené hodnoty
hrubé produkce 
rostlinné výroby 
z jednoho hektaru
zemědělské půdy
a produkční schopnosti
zemědělské půdy.
Pramen: Jančák, Götz 
1997.
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Obr. 29 Struktura 
osevních ploch Česka
(rok 1990). Pramen: 
Statistická ročenka ČR 
1991.

Obr. 30 Struktura 
osevních ploch Česka
(rok 2003). Pramen: 
Statistická ročenka ČR 
2004.

Obr. 31 Struktura 
osevních ploch obilovin 
(rok 2003). Pramen: 
Statistická ročenka ČR 
2004.



polohy s úrodnější půdou a teplejším klimatem. V těchto oblastech jsou dosahovány nejvyšší

hektarové výnosy (obr. 32) a také podíl osevních ploch pšenice na orné půdě, resp. na plo-

chách obilovin (obr. 33) je většinou vysoký. Moravské nížiny a středočeské Polabí jsou centry 

produkce pšenice pro potravinářské účely. Z celkové produkce pšenice v Česku se pro výrobu

potravin hodí zhruba jedna třetina, necelé dvě třetiny roční produkce se pak spotřebují k vý-

robě krmných směsí.

Druhou nejrozšířenější obilovinou v Česku je ječmen, který se na celkové produkci obilovin

podílí více než jednou třetinou. Ječmen je plodina pahorkatin a hornatin, kde zaujímá větší podíl 

na osevních plochách obilovin (obr. 34). Poměrně výrazné zastoupení ječmene na Hané je způ-

sobeno pěstováním sladovnického ječmene. Tato komodita je významným vývozním artiklem

českého zemědělství, ročně se v průměru exportuje asi třetina produkce sladovnického ječmene.

Z ostatních obilovin mají největší význam žito a oves, i když obě tyto plodiny tvoří jen po-

měrně malý díl osevních ploch obilovin i jejich produkce. Žito i oves se staly obilovinou pa-

horkatin a vrchovin (obr. 35), největší podíl na osevních plochách obilovin zabírají na Česko-

moravské vrchovině, v šumavských pohraničních okresech a v severočeském pohraničí.

Obr. 32 Hektarové 
výnosy pšenice (rok 
2001, t/ha). Pramen: ČSÚ.
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Obr. 33 Podíl pšenice
na osevních plochách
obilovin (rok 2000). 
Pramen: Agrocenzus
2000.
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Kukuřice pěstovaná na zeleno a na siláž se používá jako krmení pro dobytek, kukuřici na

zrno je možné pěstovat jen v nejteplejších oblastech státu (jižní Morava, částečně Polabí).

Zhruba jedno procento dnešní rozlohy osevních ploch Česka zabírají brambory. Pěstování

této plodiny bylo v poválečném období silně omezeno, vzhledem k poklesu spotřeby bram-

bor, a to nejen pro přímou spotřebu obyvatelstva. Šlo především o pokles způsobený změnami 

v krmných technologií a částečně i zvýšením hektarových výnosů. Mezi lety 1960 a 1990 tak 

došlo ke snížení ploch brambor o 80 %. Brambory jsou plodina, u které průměrné hektarové

výnosy v jednotlivých letech kolísají více než u jiných plodin, a to v závislosti na konkrétních

klimatických podmínkách během vegetačního období. Pěstování brambor je v rámci Česka

poměrně výrazně koncentrováno na Českomoravskou vrchovinu (obr. 36). Kromě pozdních

konzumních brambor, které se na celkové produkci brambor Česka podílejí zhruba 70  % (je-

jich přímá spotřeba však představuje jen asi třetinu sklizených brambor), produkuje české ze-

mědělství ranné konzumní brambory. Tyto náročnější odrůdy se pěstují zejména v nížinách

(Polabí). Část produkce brambor je určena k průmyslovému zpracování ve škrobárnách (asi

8  %) a zhruba 15% díl produkce brambor tvoří bramborová sadba (Götz, Novotná 1995). Více 

Obr. 34 Podíl ječmene
na osevních plochách
obilovin (rok 2000). 
Pramen: Agrocenzus 
2000.
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Obr. 35 Podíl žita a ovsa 
na osevních plochách
obilovin (rok 2000). 
Pramen: Agrocenzus 
2000.
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než desetina produkce brambor, především brambory nižší kvality (většinou mechanicky po-

škozené) a odpady z jejich průmyslového zpracování, jsou využívány pro krmné účely.

Pěstování cukrové řepy se soustřeďuje do řepařské výrobní oblasti, do oblasti nížin. Z olejnin y

je nejvýznamnější řepka, jejíž pěstování se rozšířilo zejména počátkem 90. let 20. stol. v souvis-

losti s jejím částečným využitím při výrobě bionafty.

6.3. Živočišná výroba

Podíl živočišné výroby na celkové hodnotě zemědělské produkce Česka má v transformač-

ním období klesající tendenci. V současnosti se živočišná výroba podílí 55 %. V transformač-

ním období došlo k poměrně výrazným vnitřním strukturálním změnám v živočišné výrobě

(obr. 37, tab. 17). Pokles zaznamenáváme u zejména skotu, a to jak při hodnocení vývoje po-

četních stavů, tak i při hodnocení podílu jatečného skotu na hrubé produkci živočišné výroby. 

Naopak největší dynamiku představuje chov drůbeže, který je způsoben nárůstem stavů ja-

tečné drůbeže v souvislosti s trendem zvyšující se poptávky po drůbežím mase. Pokles počet-

ních stavů drůbeže (tab. 17) je způsoben výrazným poklesem slepic.

Chov skotu je rozšířen po celém území státu, v transformačním období se početní stav 

skotu v Česku snížil na 43  % stavu v roce 1990. Nejvíce je zastoupen ve východních Čechách

a na Českomoravské vrchovině, největší intenzitu chovu skotu vykazují dnes podhorské ob-

Obr. 36 Podíl brambor
na osevních plochách
Česka (rok 2000).
Pramen: Agrocenzus
2000.
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Tab. 17 Vývoj počtu chovaných hospodářských zvířat v transformačním období (tis. ks)

1990 1995 2000 2003

drůbež 33 278 27 875 32 043 25 494

skot 3 360 1 989 1 582 1 428

prasata 4 569 4 016 3 594 3 127

ovce 430 134 90 116

koně 25 19 26 20

Pramen: Statistická ročenka ČR 1990, 2004



lasti Českomoravské vrchoviny a horské pří-

hraniční okresy Šumavy a východních Čech

(obr. 38). Skot se chová pro mléko (dříve

většinou stájový chov) a na maso (větši-

nou pastevectví). Pastevectví způsob chovu

skotu, kdy jsou zvířata po většinu roku na 

pastvinách (tzv. extenzivní způsob chovu) se

v období po roce 1990 rozšiřuje v horských

a podhorských oblastech Česka. Tyto pod-

statné změny v systémech hospodaření, kdy 

došlo ke snížení extrémně vysokého podílu 

stájových chovů skotu a k nárůstu podílu

extenzivního, na vstupy (stavební, finanční, 

energetické) méně náročného chovu, jsou

příznivé a ekologicky citlivější i pro životní 

prostředí. Chov krav, má význam jednak pro

reprodukci chovu skotu a jednak pro pro-

dukci mléka jako nenahraditelné složky vý-

živy. Produkce mléka se po roce 1990 snížila

téměř na polovinu.

Chov prasat je soustředěn především do velkokapacitních výkrmen, které jsou lokalizovány t

blízko velkých spotřebních center v zázemí větších měst a dále v oblastech pěstování krmného 

obilí. Největší intenzita chovu prasat (obr. 39) je dnes zejména v oblastech, kde byly v minu-

losti vybudovány velkovýkrmny (okresy Hodonín, Hradec Králové, Nový Jičín). Velkový-

krmny jsou velkou zátěží pro životní prostředí (odpadové hospodářství). Spotřeba vepřového

masa je u nás tradičně vyšší než spotřeba masa hovězího.

Také chov drůbeže je lokalizován především v místech spotřeby. Zaměřuje se na produkci

masa nebo na produkci vajec. I když produkce i spotřeba drůbežího masa v Česku v transfor-

mačním období vzrostla, je podíl drůbežího masa ve struktuře spotřebovaného masa u nás

výrazně nižší než v západoevropských zemích. Produkce vajec se v transformačním období
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Obr. 37 Podíl hlavních komodit živočišné 
výroby na hrubé produkci živočišné výroby
(rok 1990 a 2002). Pramen: Statistická ročenka ČR 
2003.

Obr. 38 Intenzita 
chovu skotu (rok 2000).
Počet kusů na 100 ha 
zemědělské půdy.
Pramen: Agrocenzus 
2000.
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v Česku snížila, poměrně vysoký podíl zabezpečují drobní chovatelé a samozásobitelé. V celo-

státním průměru byl podíl soukromého sektoru na stavu slepic v roce 1996 zhruba 80  %, což

je nejvíce ze všech druhů hospodářského zvířectva kromě ovcí.

Z dalších odvětví živočišné výroby je u nás zastoupen chov ovcí (většinou drobní chovateléí

v horských oblastech, např. v Beskydech), tradici má české rybářství (zejména chov kapra v ji-í

hočeských rybnících) a včelařství (drobní včelaři produkují med a vosk).í

Obr. 39 Intenzita 
chovu prasat (rok 2000). 
Počet kusů na 100 ha 
orné půdy. Pramen: 
Agrocenzus 2000.
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Na přelomu 80. a 90. let minulého století došlo v tehdejším Československu ke změně poli-

tické situace. Základními politickými změnami byly vytvořeny předpoklady k zahájení trans-

formace české a slovenské společnosti. Tím byla nastartována řada procesů v hospodářství, ve

společnosti a pozvolna i v myšlení obyvatelstva. Tyto procesy spojené s přechodem od cen-

trálně řízeného hospodářství k tržnímu prostředí, souhrnně nazývané transformací, před-

stavují mimořádně zajímavé období ve vývoji společnosti. Jde totiž o jevy a procesy časově

i územně zcela unikátní. Proto vedle řady dalších oborů se jimi zabývá i geografie, především

ekonomická a sociální (v užším slova smyslu), ale i geografie fyzická, neboť mnohé dopady 

transformace zásadním způsobem postihují využití země a krajinný pokryv. Transformační

procesy velmi výrazně ovlivnily také stav českého zemědělství a venkovské krajiny, které v ná-

sledující kapitole analyzujeme podle jednotlivých vývojových etap. Transformačním procesům 

se v české geografii věnovala řada výzkumných projektů a publikací (např. Hampl a kol. 1996,

1999, 2001; Kopačka 2000; Bičík 2001–2003; Jančák, Havlíček, Chromý, Marada 2001; Jančák 

a kol. 2003, Věžník 1999, Javůrková 2004 a další práce VÚZE aj.)

Transformace představuje v Česku nový, jinde neznámý proces přechodu společnosti

a hospodářství od centrálně plánovaného k tržnímu (blíže např. Turnock 1998). Transformace 

je v životě státu a jeho obyvatel mimořádně složitým obdobím, a to z více příčin. Především

jde o zásadní změny organizace hospodářského a společenského života dotýkající se každého

člena dřívější totalitní společnosti. Transformaci můžeme z ekonomického pohledu vnímat

jako dynamický proces modernizace hospodářství a společnosti proti strnulému a málo dy-

namickému vývoji totalitního období. Tato modernizace probíhala v zemích západní Evropy 

a dalších nejvyspělejších zemích světa v podstatě kontinuálně jako reakce na hlavní impulzy 

přicházející ze světa (ropná krize, internacionalizace a globalizace ekonomiky atd.). V totalit-

ních zemích probíhaly tyto mezinárodní a globální vlivy díky uzavřenosti hospodářství a spo-

lečnosti v úrovni státu, resp. bývalého RVHP, jen omezeně. Proto můžeme vnímat probíhající

proces transformace hospodářství a společností bývalých totalitních států také jako proces in-

ternacionalizace a výraznějšího uplatnění globálních vlivů na stav, struktury a dynamiku, jed-

nak v hospodářství, jednak ve společnosti.

České zemědělství a venkov prodělalo ve 20. století celou řadu zásadních politickoeko-

nomických změn. Především rozpad Rakousko-Uherska a následné zúžení ekonomického

prostoru pouze na menší Československo spojené s hlubokou agrární reformou v roce 1924

(zábor církevních majetků, zábor veškerého majetku habsburského rodu a podstatného vlast-

nictví půdy šlechty) přinesl do využívání krajiny a venkova značné změny. Následné okleš-
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tění českých zemí v roce 1938 (pohraničí) a pozdější zábor fašistickým Německem (1939) bylo

další velkou změnou politicko-ekonomických poměrů. Tyto události spolu s výsledky 2. svě-

tové války vyústily pak v poválečný útěk a odsun českých Němců v letech 1945–1947. Ten se

stal jedním z klíčových faktorů radikálních přeměn venkova především v pohraničních oblas-

tech navíc ovlivněných vytvořením železné opony počátkem 50. let. Socializace venkova (vy-

tvoření JZD a státních statků s omezením působnosti rodinných farem na minimum; v roce

1989 necelá 4  % zemědělského půdního fondu Česka) byla dalším klíčovým procesem s nejšir-

šími a zásadními dopady na venkovský prostor, jeho kvalitu, strukturu, sociální klima i způsob

života (rozorání mezí, výstavba velkých objektů, středisková soustava osídlení, vylidňování

a stárnutí venkova, ekologické problémy, ztráta základních prvků soužití venkovské komunity 

atd.). Rok 1989 a následující roky přechodu od socialistického k tržnímu zemědělství přinesly 

do venkova další zcela zásadní nové prvky. Byť se zdánlivě mohlo „navazovat“ na stav z po-

čátku roku 1948, mnohé se vrátit nezdařilo či to dokonce bylo zcela nemožné (zcelení polí

rozoráním mezí a vytvoření velkých lánů, likvidace mnoha objektů případně jejich přeměna

na druhé bydlení, jiná úroveň ochrany přírody atd.). Vlivu politických impulzů na změny vyu-

žití krajiny se věnuje Bičík, Jeleček (2005).

Na počátku transformačního období došlo k zásadní změně zemědělské politiky. Význam-

nou celoplošnou podporu zemědělské produkce ze strany státu v totalitním období vystřídala

politika omezené podpory neprodukčních funkcí zemědělství (ochrana vodních toků, údržba

krajiny, cest, zalesňování, zatravňování, ochrana zeleně apod.) cestou cílených projektů směřu-

jících k podpoře nejen zemědělských podniků. Velmi nízký zisk farem je způsoben nadbytkem

zemědělské produkce a do určité míry pramení i z konkurence štědře dotovaných produktů

zemědělství EU a koncentrací velkého podílu na zisku z prodeje zemědělské produkce do vý-

kupních, zpracovatelských a obchodních firem.

Procesy transformačního období probíhaly ve venkovském prostoru v různém čase a od-

lišně dlouho. Můžeme přitom říci, že část transformačních procesů českého zemědělství již

byla ukončena, část ještě probíhá a určité změny lze očekávat ještě v budoucnu. Z tohoto po-

hledu můžeme transformační procesy vnímat ve čtyřech navzájem více méně po sobě jdoucích

etapách (obr. 40).

Prvá etapa probíhala v letech 1989–1995, kdy byla dokončena podstatná část privatizace

a restitucí. Došlo k zásadní restrukturalizaci agrokomplexu a ke změně forem zemědělských

podniků. Podstatně se snížila intenzita zemědělství a celkový objem produkce. To vedlo k cel-

kově šetrnějšímu zemědělskému hospodaření především podstatným snížením používaných

objemů umělých hnojiv a dalších chemikálií.

Druhá etapa transformace českého zemědělství datovaná lety 1996–2004. V tomto období

došlo k ukončení restitucí a k narůstání rozdílů mezi strukturou vlastníků zemědělské půdy 

a jejich uživateli. Naprostá většina restituentů nezačala totiž sama hospodařit (z důvodů věku,

vzdálenosti bydliště od míst restituce, nezájmu o zemědělské podnikání atd.), ale navráce-

nou půdu dala k dispozici (spíše za symbolickou úhradu) přežívajícím zemědělským podni-

kům v místě, kde půdu restituovali. V tomto období dochází k většímu prosazení diferenci-

ální renty závislé na poloze a přírodních podmínkách, proto se zvětšují regionální diference ve 

výsledcích hospodaření a struktuře zemědělské produkce. Objevují se také silné tlaky na zá-

bor zemědělské půdy v zázemí měst (výstavba obslužných a skladových center, nová výstavba

rodinných domků za totality výrazně omezovaná atd.) a v dalších místech speciálních funkcí

(dopravní koridory a obchvaty, hraniční přechody aj.). V tomto období se objevují některé
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Obr. 40 Schéma transformace zemědělství Česka



nové jevy ovlivňující strukturu ploch, resp. kvalitu krajiny (za totality téměř neznámý úhor,

vzestup rozlohy zatravněných ploch, nárůst lesních ploch, bioprodukce aj.).

Přehledně charakterizoval české zemědělství v období před vstupem Česka do EU Doucha

(2001), který vypracoval analýzu SWOT zaměřenou na zemědělství, na trh s půdou a na vyu-

žívání zemědělské půdy (tab. 18).

Třetí etapa transformace českého venkova a zemědělství začíná rokem 2004, tedy datem

připojení Česka do EU a bude končit kolem roku 2012, kdy bude teprve zřejmě uvolněn trh

s půdou i pro zahraniční zájemce. V tomto období lze především očekávat dopad prostředků

z EU do zemědělství, který je sice zpočátku pouze v úrovni 25  % úrovně EU, bude se však na-

dále zvyšovat (do roku 2007 na 40  % a poté každoročně o 10  %, takže v roce 2013 by měly být

na stejné úrovni). Tyto peníze mohou významně pozměnit formování nového agrokomplexu

českého zemědělství, v němž se budou podstatně více prosazovat internacionalizační a globa-

lizační vlivy. Bezpochyby bude toto období spojeno i se zánikem některých zemědělských

podniků jako přirozeného důsledku tvrdšího konkurenčního prostředí a rozdílných manažer-

ských schopností jednotlivých majitelů a nájemců. Z hlediska struktury využití ploch můžeme

očekávat další úbytky orné a zemědělské půdy neboť Česko má pořád vyšší podíl obou kate-

gorií ve srovnání se sousedními zeměmi podobných přírodních podmínek. Poroste také podíl

lesních a zatravněných ploch, jejichž rozšiřování na úkor zemědělské resp. orné půdy již nyní

podporují různé programy české vlády. V oblasti předpokladů lze očekávat i zpřesňování vy-

mezení LFA, nárůst podílu ploch s různým stupněm ochrany jakož i větší zastoupení dopo-

sud v Česku jen málo rozšířené kombinace farmaření a nabídky rekreace. V této a stejně tak 

i v následující fázi lze předpokládat podstatně větší dopad globalizačních procesů i do země-
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Tab. 18 SWOT analýza českého zemědělství

1. Silné stránky 2. Slabé stránky

• dobrý základ historického sledování využití půdy, 
klasifikace systému kvality půdy

• dobrý přístup restrukturalizace odvětví s převahou
velkých podniků

• rostoucí význam ekologického zemědělství 
a bioprodukce (asi 3 % zemědělské půdy, většina 
produkce pro export)

• dvě třetiny Česka má agroklimatické podmínky
pro zemědělství nepříznivé, přesto 70 % zemědělské
půdy tvoří orná půda

• nižší efektivnost státního managementu vytváření 
podmínek a kontrolních systémů s dobrým 
technickým zajištěním

• nestabilizovaný agrární sektor těžce zadlužený „třemi 
generacemi dluhů“

• nižší tlaky spotřebitelů a nižší úroveň producentů 
k vysoké kvalitě výroby

• pokračující bariéry mezi vlastníky půdy a jejími
uživateli, nízké poplatky za pronájem půdy, 
nekonečná privatizace státní půdy aj.

3. Příležitosti 4. Rizika

• produkty ekologického zemědělství málo ovlivňují 
trhy

• ekozemědělství zaměřené na nepotravinářské 
produkty

• zemědělství produkující „krásnou krajinu“
• využívání podpůrných programů EU (SAPARD,

PHARE) pro modernizaci a diverzifikaci firem
• vyšší zájem spotřebitelů o ekologické produkty 

a agroekoaktivity

• extrémní oddalování data vstupu do EU
• chyby a nedostatky potravinové bezpečnosti, kvality

a ekologické standardizace z pohledu EU
• nedostatky ze strany státu ve vytváření a fungování 

institucí nutných pro podporu připojení k EU
• nadbytek půdy, zemědělské produkce, venkovských 

sídel, rizika spojená s depopulací agrárních oblastí

Pramen: upraveno podle T. Douchy (2001b, s. 281)



dělské výroby. Již dnes se to projevuje celoročním zásobováním čerstvým ovocem a zeleninou

ze zahraničí (i ze zámoří), což ovlivňuje možnost prosazování domácích konzerváren a dalších 

výrobců. Podobná situace je na trhu vín (dovoz nejen ze zemí EU, ale i z Argentiny, Chile, Aus-

trálie, JAR apod.).

Čtvrtá fáze transformačního období začíná rokem 2012, kdy bude uvolněn trh se země-

dělskou půdou, snad dojde i k určitému vyrovnání cen a mezd Česka s ostatními zeměmi EU.

Čeští farmáři budou moci očekávat plnou podporu na úrovni ostatních zemí EU (nedojde-li

ke změnám současného těžko udržitelného stavu). Po tomto roce by se měl stabilizovat nový 

agrokomplex jako důsledek rozsáhlých a hlubokých procesů transformace. Zformování no-

vého agrokomplexu a tím i transformace českého zemědělství nebyla (jak někteří politici pro-

hlašovali) a není zdaleka ukončena. To lze do jisté míry očekávat asi v průběhu dvou desítek 

let, přičemž by nový agrokomplex měl představovat nikoliv uzavřený, ale otevřený dynamický 

systém pružně reagující na globalizační impulsy i na impulsy z EU.
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Rok, který uplynul od vstupu Česka do EU, je poměrně krátká doba na hodnocení konkrétních

dopadů tohoto kroku na české zemědělství. Proto v této kapitole zůstáváme v rovině percepcí,

cílem je charakterizovat očekávané dopady vstupu Česka do EU na náš zemědělský sektor a na

český venkov. Při hodnocení vycházíme z analýz publikovaných v předchozích kapitolách i ze

zkušeností jiných autorů.

Jak jsme již výše uvedli, naše zemědělce jistě ovlivní dotace, které jim budou od EU udě-

lovány, i když jejich výše bude jen těžko srovnatelná s výší, kterou dostávají jejich kolegové ve

státech EU (zpočátku jen 25  % hodnoty poskytované farmářům v EU s postupným navyšo-

váním na stejnou hladinu v roce 2013). Čeští farmáři však mají ve srovnání s farmáři ze států

EU nižší náklady. Vždyť nákup či pronájem půdy se v roce 2001 u nás pohyboval na úrovni asi

5  % průměru EU. Finanční prostředky získané prostřednictvím dotačních titulů budou pro

mnohé české farmáře zajímavým impulzem k hospodaření. Řada farem jistě zanikne, přežijí

však schopní farmáři, kteří se dokáží aklimatizovat v nových podmínkách vytvářením zajíma-

vých výrobních programů a kteří se dokáží orientovat se v náročných dokumentech poskytu-

jících dotace. Je zřejmé, že dosažení podobných podmínek pro české farmáře jako jsou v EU

by evidentně vedlo k vysoké nadprodukci a cenovým problémům při zpracování a skladování

přebytků a jejich prodeji. Cestu proto nevidíme ve zvyšování dotací do zemědělství, resp. do

venkovské krajiny, ale ve snížení, dotací v EU na zhruba 30  % hodnoty zemědělské produkce

EU (dnes zhruba 50  %). To je však představa pro zemědělskou „lobby“ EU velmi obtížně po-

liticky průchodná. Přesto však lze podle našeho názoru očekávat pokles, resp. stagnaci výše

dotací i jejich restrukturalizaci.

Pozitivní předpoklady pro konkurenceschopnost českých zemědělců na evropském trhu

jsou zejména levná pracovní síla v Česku ve srovnání se státy EU a vhodná velikostní struk-

tura zemědělských podniků. Konkurenceschopnost českých zemědělců bude naopak snižovat

mnohde poměrně vysoké zatížení půdy chemikáliemi (dříve byla vysoká míra aplikace prů-

myslových hnojiv) a s tím související dlouhá doba „rekonvalescence“ půdy. Dnes se tato sku-

tečnost mnohde komplikuje nebo přímo znemožňuje produkovat ekologicky čisté potraviny 

(s atestem ekologického zemědělství).

Ze strukturálních změn budou patrně nejvýznamnější změny v zemědělském půdním

fondu. Celkově se očekává další pokles rozlohy zemědělské a orné půdy. Stále více se ozývají

hlasy, které hovoří o čtvrtině až třetině rozlohy, kterou bude nutné utlumit a neprovozovat na

ni zemědělskou výrobu (např. Doucha 2002). Podíl zemědělského půdního fondu u nás a ze-

jména stupeň jeho zornění je podstatně vyšší než v zemích podobných přírodních podmínek 
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(vliv dotací z období totality stále přežívá). Regionální diferenciace úbytků ZPF a především

orné půdy se ještě prohloubí (větší úbytky v oblastech s nižší produkční schopností zeměděl-

ské půdy). To bude spojené s dalším nárůstem trvalých travních porostů a nárůstem ekolo-

gicky čisté produkce (bioprodukce), agroturistiky a hlavně péče o krajinu. I když nepůjde za-

jisté o masové rozšíření těchto nových forem zemědělského hospodaření, pro některé farmáře

zejména v některých specifických regionálních podmínkách mohou být zajímavé. Mohou

představovat zajímavou část celkových příjmů farmy. Předpokladem ovšem je, že společnost

takovou péči o krajinu bude ve zvýšené míře nejen vyžadovat, ale i platit.

Ve struktuře půdního fondu poroste patrně také podíl lesních ploch (jako je tomu v dal-

ších vyspělých zemích Evropy), a to zejména v oblastech špatně obdělávatelných, na svažitých

a z hlediska kvality půdy podprůměrných pozemcích. Na českém venkovu se za uplynulých

15 let nových politických poměrů realizovala řada změn. Lze předpokládat, že tyto změny ne-

jsou ukončené a budou v nejbližší době pokračovat. Agrokomplex jako systém vytvořený v to-

talitním období doznal zásadních proměn nejen v uplynulých letech, ale bude se dále vyvíjet

i nejméně v budoucích osmi letech. To odpovídá nejen podobným zkušenostem v sousedních

zemích, kde vstup do EU nastal již dříve (především bývalá NDR, viz Bičík, Götz 1998; Krauss-

mann, Haberl a kol. 2002), ale i postupujícímu procesu globalizace, který stále více postihuje

i ta odvětví, která byla v minulosti relativně uzavřená. V neposlední řadě se budou tvořit nové

vertikální i horizontální vazby mezi zemědělskými prvovýrobci, zpracovateli a obchodními

řetězci. Každoroční nárůst dotací do zemědělství o 8  % počínaje rokem 2005 může být zajíma-

vým přínosem pro většinu výrobců. Toto čekání na EU také výrazně ovlivňuje vcelku nepatrný 

pohyb na trhu se zemědělskou půdou i další aktivity spojené se zemědělskou výrobou. Je před-

poklad, že právě vstup do EU bude zřejmě mechanismem, který tento pohyb se zemědělskými 

nemovitostmi uvolní. V důsledku připojení Česka do EU lze také očekávat výraznější pro-

sazování výrobních kvót pro jednotlivé pozemky, resp. výrobce. Čeští prvovýrobci (farmáři)

očekávají spravedlivější rozdělení zisku mezi jednotlivé články řetězce (větší výnosy pro prvo-

výrobce na úkor zpracovatelů a obchodníků). V horizontu kolem roku 2012 by pak mělo dojít 

k uvolnění trhu se zemědělskou půdou a i fyzické osoby ze zahraničí by pak mohly fakticky se

zemědělskou půdou v Česku obchodovat.

V oblasti vlastnických vztahů můžeme formulovat hypotézu, že se v budoucnu výrazně

zvedne cena za pronájmy zemědělské půdy. Pro vlastníky bude patrně lukrativní pronajímat

zemědělskou půdu ekonomickým subjektům ze států EU. Pro tyto zemědělské podnikatele ze

států EU bude patrně levnější hospodařit na zemědělské půdě v Česku, protože by se jim tak 

snížily náklady za její pronájem. Nejsme si však v současnosti vědomi trendu skupování země-

dělské půdy za účelem spekulace. Jde totiž o poměrně dlouhodobý návrat takových investic

a zároveň nejsou dosud zcela vyjasněny právní otázky a souvislosti. Podobně jako cena proná-

jmu vzroste patrně i cena zemědělské půdy.

Již před naším vstupem do EU byla v Česku vhodná velikostní struktura zemědělských

podniků, což je naše velká komparativní výhoda zejména ve srovnání s okolními státy. Jako

opačný protipól v této věci uveďme příklad Polska, kde je velmi rozdrobená struktura země-

dělských farem, což zavdává nebezpečí nestability a ekonomické nerentability zemědělských

subjektů. V Česku to naopak umožňuje relativně ekonomické hospodaření za vysokého vyu-

žití relativně moderní mechanizace. V tomto směru jsme srovnatelní s většinou států EU, před 

řadou z nich máme výhodu (Portugalsko, Řecko). Navíc si u nás zemědělské podniky značné

plochy zemědělské půdy pronajímají, čímž se rozsah zemědělské půdy, který zemědělský pod-
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nik vlastní výrazně liší od výměry, na které zemědělský podnik hospodaří. To vede mnohdy 

k „problematickému“ využívání pronajaté zemědělské půdy.

Na jedné straně je tedy velikostní struktura zemědělských podniků v Česku poměrnou vý-

hodou ve srovnání s průměrnou velikostí rodinných farem ve státech EU. Na druhé straně je si

potřeba uvědomit, že zemědělská politika EU je koncipována právě na rodinné farmy, jakožto

cílové subjekty, a nikoli na firmy o desítkách zaměstnanců, které hospodaří nejen na své, ale

mnohdy i na pronajaté půdě (od státu, od soukromého subjektu, případně kombinovaně). To

může být v budoucnu zdrojem určitých problémů při aplikaci jednotné agrární politiky EU

na české poměry. Představa o návratu podnikové struktury k většímu podílu rodinných farem

je podle našeho názoru velmi nereálná ať již z důvodů politických, historických nebo sociál-

ních. Zaměstnanec v zemědělství se má v současnosti u nás většinou lépe než kdyby provo-

zoval soukromé hospodaření. K provozování soukromého zemědělského hospodaření nemá

navíc v současnosti většina zaměstnanců kapitál, vzdělání, potřebné úsilí a ochotu experimen-

tovat a riskovat.

Nejrazantnější změny prodělalo však české zemědělství v produktivitě práce. Přepočty 

hrubé zemědělské produkce na pracovníka, resp. naturální hodnocení objemem základních

produktů na pracovníka dokumentují, že došlo nejméně ke zdvojnásobení produktivity proti

roku 1990 a ještě většímu nárůstu proti roku 1980, a to především v rostlinné výrobě.

Zároveň si je potřeba uvědomit, že evropský trh zemědělských komodit je nasycen. Nelze

tedy očekávat, že na něj čeští zemědělci výrazně proniknou v úplném spektru produkovaných

komodit. Členské státy EU budou trh se zemědělskými komoditami jistě chránit. Celkově by 

mělo české zemědělství produkovat takové množství plodin a živočišných výrobků, které po-

stačuje ke krytí spotřeby vlastním obyvatelstvem. S vyšší produkcí a tím i s možností exportu

lze počítat snad v tradičních českých zemědělských komoditách, jako je sladovnický ječmen.

Produkce těchto komodit je však, více než jiných, nestabilní, záleží na průběhu počasí během

roku.

Struktura produkovaných zemědělských komodit se již v posledním desetiletí 20. století

v Česku změnila, a to ve prospěch produktů rostlinné výroby. Svou roli zde sehrál nejen pokles

chovu mléčného skotu a produkce mléka, ale i změny ve vnitřní struktuře pěstovaných plodin.

Zejména jde o podstatné rozšíření osevních ploch a sklizně řepky olejné. Ta může být díky do-

tacím a poměrně malým nárokům na agroklimatické podmínky produkována i na orné půdě

určené k útlumu zemědělského hospodaření (horší přírodní podmínky).

Z hlediska regionální diferenciace zemědělské produkce lze očekávat soustředění produkce 

zemědělských komodit do oblastí s dobrými až nadprůměrnými podmínkami pro zemědělské

hospodaření, do oblastí rentabilní zemědělské produkce, tedy do oblastí úrodných nížin (ob-

lasti s nejvyšší průměrnou cenou zemědělské půdy). Bylo by efektivní, aby v těchto oblastech

byla zemědělská výroba udržena na stávající úrovni, příp. podle lokálních možností (nadprů-

měrná bonita půdy, dostatek ekonomicky aktivních) dále prohloubena. Naproti tomu v oblas-

tech nerentabilní zemědělské výroby by bylo žádoucí pokračovat v trendu útlumu zemědělské

produkce, resp. zejména její intenzity. V těchto oblastech by bylo vhodné se kromě extenziv-

ního způsobu zemědělského hospodaření (pastevecký chov skotu apod.) zaměřit na další do-

plňkové možnosti a nové formy zemědělského hospodaření (agroturistika, ekologické země-

dělství).

Typickým rysem českého zemědělství v transformačním období je celkově nižší péče

o půdní fond. Projevuje se podstatně nižší aplikací statkových hnojiv, což má za následek ra-
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pidní úbytek humusu v půdě. Dalším projevem je ponechávání orné půdy ladem a její po-

stupné samovolné zatravnění, což je jev v minulém období z hlediska jeho rozsahu v podstatě

neznámý.

Důležitým rysem s dopady na regionální diferenciaci v úrovni okresů jsou mikroregionální 

a lokální vlivy. Ty vnímáme jednak jako důsledek restitučních a privatizačních procesů, které

v různých místech probíhaly s odlišnou úrovní destrukce či zachování stávajících výrobních

struktur, což ovlivnilo i vztahy nových zemědělských družstev a restituentů či nových vlast-

níků půdy. Také velmi odlišná úroveň nových vlastníků a manažerů jak ve vlastní zemědělské

výrobě, tak při orientaci v nových ekonomických podmínkách někdy působí proti očekávané

regionální diferenciaci stavu a vývoje zemědělství Česka. Pokud nový management trans-

formovaných družstev či noví vlastníci majetku bývalých státních statků a restituenti zvolili

vhodný program svého zaměření, měli větší šanci na přežití i na případný výdělek. Terénní še-

tření, které jsme v posledních letech provedli v různých oblastech republiky ukazují velmi di-

ferencované výsledky jednotlivých zemědělských podniků, které spolu sousedí či hospodaří ve 

stejných podmínkách. Ukazuje se, že individuální, lokální a mikroregionální vlivy hrají v regi-

onální diferenciaci českého zemědělství v transformačním období významnou roli. Tyto sub-

jektivní faktory, resp. schopnosti jednotlivých manažerů, budou bezpochyby jedním z rozho-

dujících faktorů regionální diferenciace českého zemědělství po vstupu do EU. Využitelnost

nabízených možností (podpory zemědělství ze strany EU a státu) bude tak jistě v jednotlivých

zemědělských podnicích rozdílná.

Další vývoj českého zemědělství bude patrně rozdílný v jednotlivých regionech Česka po-

dobně, jak tomu je ve státech EU. V oblastech s vhodnými (především přírodními) podmín-

kami pro zemědělské hospodaření, což jsou především nížinné úrodné oblasti v širším zázemí 

velkých sídelních aglomerací, kde je zemědělství rentabilní, by se zemědělská výroba měla udr-

žovat podle konkrétních potřeb a situace. Naopak v oblastech s nepříznivými podmínkami

pro zemědělské hospodaření by měl pokračovat útlum zemědělské výroby, její extenzifikace

a další restrukturalizace. V takových oblastech by měly být podporovány především mimo-

produkční funkce zemědělství zabezpečující udržování kulturní krajiny. To je nová funkce

českého zemědělství, která je v části politických kruhů odmítána. Takovým způsobem jsou

však zajištěny funkce zemědělství odpovídající novým podmínkám i v blízkém zahraničí (Ra-

kousko, Německo). Rakousko je do jisté míry v některých charakteristikách a procesech ur-

čitým modelem pro vývoj v Česka po jeho připojení k EU (cena zemědělské půdy, pronájem,

rentabilita horských a podhorských farem apod.).

Na český venkov se vrací i značná sociální diferenciace ovlivňující mezilidské vztahy míst-

ních obyvatel. Je paradoxem doby, když si restituenti stěžují na tytéž lidi či jejich potomky,

kteří v procesu restituce získali zpět majetek v menší míře nebo žádný a zároveň závidí těm

bohatším a štvou proti nim. Z rozhovorů s restituenty jsou známé i kriminální činy jako otrava 

ryb, hospodářských zvířat, střelba na nového majitele rybníka apod.

Míra dopadů na český venkov bude regionálně diferencovaná a v podstatě přímo úměrná

odlišné roli zemědělství v jednotlivých regionech Česka. V úrodných oblastech, pokud zde do-

jde k posílení intenzivní zemědělské výroby, by měl být dopad na celý venkov pozitivní (zacho-

vání, příp. rozšíření zaměstnanosti, pozitivní vliv na krajinu – obhospodařování zemědělské

půdy, bez půdy ponechané ladem, neměly by se rozšiřovat neobhospodařované zaplevelené

pozemky, fungující perspektivní zemědělský podnik jako pilíř úspěšného regionálního roz-

voje českého venkova). V oblastech útlumu zemědělské výroby, resp. přechodu na extenzivní
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hospodaření by mělo zemědělství hrát pozitivní roli v krajinotvorném pohledu. Z hlediska so-

ciálního dopadu na obyvatelstvo je opět rozhodujícím faktorem fungující zemědělský subjekt,

schopnost aplikovat vhodné formy hospodaření (včetně nových forem – viz výše). Tyto otázky 

jsou do jisté míry spojeny s velikostí farmy a jejím zaměřením (specializací). Míra specializace

v zemědělství a hledání nezemědělských příjmových možností jednotlivými farmami ovlivní

jednotlivé venkovské oblasti diferencovaně.
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Obr. 18 Využití země v ZÚJ Kobylí v roce 1845 ( ), 2000 ( ) a srovnání stabilních a nestabilních 
ploch ( ).
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 Foto 1 Pěstování cukrové řepy na Osoblažsku.
V úrodných nížinách řepařské výrobní oblasti
hospodaří i dnes zemědělci na velkých lánech,
které vznikly v dobách socialistické velkovýroby.
Foto P. Chromý.

Foto 2 Vinařství pod Pálavou (jižní Morava). 
Rozloha našich vinic je po vstupu Česka do EU 
limitována. Foto P. Chromý.

 Foto 3 Chmelnice na Podbořansku, v pozadí 
sušička chmele. Chmelařství je dnes v Česku 
v útlumu, v krajině chmelařských oblastí to často 
dokumentují opuštěné chmelnice, rozpadající 
se hospodářské objekty a zařízení, která sloužila 
k ubytování brigádníků. Foto P. Chromý.

 Foto 4 Krajina středních Čech (Sedlecko-
-Prčicko). Vpředu na svažitých pozemcích sečená 
louka (v tomto případě v zimě využívaná jako
sjezdovka), v pozadí rozsáhlé žluté plochy oseté
řepkou. Pěstování této plodiny se v Česku rozšířilo
zejména v polovině 90. let 20. století. Zemědělci 
řepkou osévali plochy s nižší bonitou půdy, na
kterých dříve pěstovali obiloviny, na Vysočině 
brambory. Zvyšování produkce řepky podporovaly 
dotační tituly, řepka se používá i k výrobě bionafty.
Foto P. Chromý.



BARE VNÉ PŘÍLOHY 93



94 BARE VNÉ PŘÍLOHY



BARE VNÉ PŘÍLOHY 95

 Foto 5 Sláma je v současnosti v podstatě
odpadem, což je způsobeno jednak celkovým
útlumem živočišné výroby a jednak změněnými
technologiemi zejména v chovu skotu (výrazné 
omezení stájových chovů a rozšiřování 
extenzivního způsobu chovu na pastvinách). 
Dnes se sláma využívá i jako alternativní zdroj
pro výrobu energie (spalování ve speciálních
kotlích). Zemědělci hospodařící v česko-rakouském 
pohraničí vyvážejí slámu dokonce do sousedního
Rakouska. Foto P. Chromý.

 Foto 6 Relikty dřívějšího zemědělského 
hospodaření v krajině Sedlecko-Prčicka. Kameny 
z polí byly shromažďovány na mezích. Krajinný
ráz vypovídá o změnách převažující funkce krajiny 
z výrobní na rekreační. Foto P. Chromý.

 Foto 7 Využití ploch v biosférické rezervaci 
a v CHKO Bílé Karpaty (Vápenice). Louky
a pastviny jsou v zimě využívány ke sportovním
účelům (sjezdovka). Zemědělská výroba je 
v těchto oblastech limitována zájmy ochrany
přírody a krajiny, v biosférických rezervacích 
pak i tradičními způsoby hospodaření. Právě ty 
umožňují zařazení oblasti do programu UNESCO 
Člověk a biosféra. Foto P. Chromý.



96 BARE VNÉ PŘÍLOHY



BARE VNÉ PŘÍLOHY 97

 Foto 8 Využití ploch v biosférické rezervaci 
a v CHKO Bílé Karpaty (Vyškovec). Vpředu sečená 
louka, v pozadí je patrné postupné samovolné
zalesňování lučních porostů a pastvin. Dříve byly 
tyto pozemky zemědělsky obhospodařované
(často i jako orná půda). Foto P. Chromý.

 Foto 9 Změna využití ploch na Jistebnicku 
(oblast Českého Meránu na Táborsku) je dokladem 
změn funkčního využití české krajiny v průběhu 
transformace. Na zatravněné orné půdě bylo 
vybudováno golfové hřiště. Foto P. Chromý.

 Foto 10 Louky na Jindřichohradecku 
(Rajchéřov), které vznikly zatravněním orné půdy. 
Zemědělci získávají na zatravněné pozemky
dotace, podmínkou je však jejich sečení, a to
minimálně dvakrát ročně. V některých případech
získávají zemědělci dotace, i když tuto podmínku 
nesplňují. Snímek zachycuje území, kde v polovině 
90. let měl vzniknout rozsáhlý rekreační areál 
(s kapacitou 2 500 rekreantů). Z rozhodnutí 
ministerstva životního prostředí však krajiny parku
Česká Kanada zůstala neporušena. Foto P. Chromý.
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 Foto 11 Extenzivní chov skotu (pastevectví) na 
Novobystřicku (Skalka). Před rokem 1990 byly tyto
pozemky využívány jako orná půda. V souvislosti
se změnami v živočišné výrobě se na českém 
venkově objevila v průběhu 90. let 20. století 
stáda celoročně se pasoucího dobytka. Jde o nově 
importovaná plemena, v tomto případě původem
z Kanady. Foto P. Chromý.

 Foto 12 Chov skotu na pastvinách, které
vznikly zatravněním orné půdy, v Novém Vojířově
na Novobystřicku. Na tomto území v nadmořské
výšce 500–600 m n. m. dříve hospodařil jeden 
z největších státních statků v Česku, státní statek 
Nová Bystřice. Foto P. Chromý.

 Foto 13 Na pozemcích s nižší bonitou
zemědělské půdy se rozšiřuje extenzivní způsob
chovu hospodářských zvířat (pastevectví). Chov 
koz na Rakovnicku. Foto D. Fialová.

Foto 14 Chov prasat na soukromé farmě
na Kutnohorsku. Restituenti často provozují 
živočišnou výrobu na rozdíl od velkokapacitních 
socialistických výkrmen ve starých chlévech
a stájích s menší kapacitou. Foto P. Chromý.



100 BARE VNÉ PŘÍLOHY



BARE VNÉ PŘÍLOHY 101

Foto 15 Pštrosí farma ve Velké Černoci 
(Lounsko). Na současném venkově najdeme i dříve
v Česku neznámá odvětví chovu. Foto S. Kuldová.

 Foto 16 Stáje pro chov skotu z období 
socialistické velkovýroby. Slezské Pavlovice,
Osoblažsko. Foto P. Chromý.

 Foto 17, 18 Bývalá administrativní budova
státního statku Bruntál ve Slezských Pavlovicích 
na Osoblažsku. Pro administrativu využívaly 
státní statky i řadu kulturních historických 
památek, bývalé hospodářské budovy při
šlechtických sídlech apod. V průběhu transformace
v důsledku omezení zemědělské výroby chátrají 
nejen samotné hospodářské budovy, ale i pro 
zemědělství nepotřebné budovy administrativní.
Foto P. Chromý.
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 Foto 19 Opuštěné objekty původně využívané
pro zemědělskou výrobu jsou dnes problémem, na
jehož řešení se dosud finanční prostředky nenašly. 
Staveb, u kterých nelze předpokládat jejich využití 
ani v budoucnu, je na českém venkově celá řada. 
Tyto opuštěné plochy a objekty bývají v odborné
literatuře označovány termínem „brownfields“. 
Děkan, Podbořansko. Foto S. Kuldová.

Foto 20 Před vstupem Česka do EU byla
řada projektů podporujících rozvoj venkova
a transformaci českého zemědělství realizována
s podporou programu SAPARD (Velká Chmelišná
na Rakovnicku). Foto D. Fialová.

 Foto 21 Nově postavená budova v Alenině 
Lhotě na Sedlecko-Prčicku, která je využívána 
k aukcím dobytka a koní a k agroturistice (vpravo 
nahoře ubytovací kapacity, dole restaurace,
projížďky na koních). Foto P. Chromý.

 Foto 22 Skupina nezaměstnaných provádí 
v rámci veřejně prospěšných prací úpravu
obecních ploch na Podbořansku (jižně od Žatce). 
Nezaměstnaní, kteří byli dříve často zaměstnáni
v místních zemědělských družstvech a státních
statcích, tak napomáhají ke zlepšení vzhledu
českého venkova a jeho sídel. Foto P. Chromý.
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Ani v současné nelehké situaci neztrácejí čeští zemědělci smysl
pro humor.
Zdroj: http://www.super.cz/vtipky/620-teroriste-v-cechach.html

Mapa světa? V jaké projekci?
Zdroj: http://www.super.cz/vtipky/683-svetova-kravicka.html


