7 z 10 obyvatel

51 % obyvatel

České republiky je přesvědčeno, že přírodní rovnováha je
křehká, že lidé zneužívají přírodní prostředí a svými zásahy
narušují přírodu, a také že je třeba přírodu chránit.

České republiky uvádí, že pro lidi,
jako jsou oni sami, je dost těžké dělat
pro životní prostředí něco více.

Krajina

Krajina
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Biodiverzita

Ekosystémové služby

Regulační
ekosystémové služby

Biodiverzita je rozmanitost života na všech jeho
úrovních. Zahrnuje genetickou variabilitu všech
organismů (včetně mikroorganismů, kulturních
odrůd a vyšlechtěných plemen), ale i celých
ekosystémů.

Ekosystémové služby jsou přínosy, které plynou
z ekosystémů (např. les, louka nebo rybník). Lze je
spotřebovávat, a tím přispívají ke kvalitě života.

Regulují klima, kvalitu ovzduší,
odtok vody, kvalitu vody, zmírňují
přírodní katastrofy, ovlivňují
množství patogenů, výskyt škůdců
a chorob, rozložení a účinnost
opylovačů.

Ochrana biodiverzity
Ochrana biologické rozmanitosti je nezbytná pro
zachování života jako takového, tedy i lidského.
Pouze dostatečně bohatá biodiverzita tvoří
funkční a stabilní ekosystémy, které mohou
dlouhodobě poskytovat ekosystémové služby.

Regulační

Ekosystémové
služby

Krajina

Podpůrné
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Zásobovací

Kulturní

Zásobovací
ekosystémové
služby

Podpůrné
ekosystémové
služby

Poskytují prostor pro
rekreaci, vzdělávání,
duševní očistu
a estetické cítění.

Jsou zdrojem potravy,
vody a nejrůznějších
surovin nezbytných
k lidskému životu.

Zajišťují vznik
a fungování ekosystémů
např. prostřednictvím oběhu
živin a tvorby půdy, a tak
vytvářejí prostor k životu.

Opylovači
Jednou z významných podpůrných ekosystémových
služeb je opylování hmyzosnubných rostlin. Až 60 %
veškerých plodin využívaných člověkem je závislých
na opylení včelami, čmeláky, motýly nebo brouky.
Důsledkem ztráty opylovačů by byl prudký pokles
produkce, nebo dokonce nedostatek některých plodin.

Včela medonosná
za hodinu oblétne až

800 květů

Krajina

Kulturní
ekosystémové
služby
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Krajina v roce 1990

tis. ha

Orná půda

Zastavěné plochy

Vodní plochy

422,0

53,6

3 554,1
Trvalé travní
plochy

295,9

Ovocné sady
a keře

32,8
Plocha těžby

18,1
Vinice

11,1
Lesy

2 738,9

Krajina

Krajina

74

Krajina znamená část území, jejíž charakter je
výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních
a lidských faktorů. Krajina je důležitou součástí života
lidí, v městských oblastech i na venkově, v narušených
oblastech stejně jako v oblastech vysoce kvalitních,
v oblastech pozoruhodných i běžných.
Přístup člověka ke krajině se dlouhodobě mění
a postupně vyvíjí. S přibývajícími extrémními projevy
počasí si lidé uvědomují, že je nezbytně nutné, aby
byly podpořeny přirozené funkce krajiny.

Bažiny
a rašeliniště

9,1

Krajina v roce 2017
Orná půda

tis. ha

Zastavěné plochy

Vodní plochy

474,7

58,2

2 870,5

Trvalé travní
plochy

Ovocné sady
a keře

834,2

26,3
Plocha těžby

18,0
Vinice

16,9
Lesy

Bažiny
a rašeliniště

2 783,7

Na podporu a realizaci opatření
v přírodě a krajině stát uvolňuje
každý rok několik miliard korun,
a to především z rozpočtu MŽP, MZe
a krajů společně s evropskými fondy.

Jedním z opatření pro
podporu přirozených
funkcí krajiny jsou
revitalizace říčních
ekosystémů.

Krajina

Financování v oblasti
ochrany přírody a krajiny
v letech 1997–2017

10,7
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Těžba a rekultivace
1990

Plocha těžby

Skládky
2017

18 063 ha

Rekultivovaná plocha

10 476 ha

Plocha těžby

17 959 ha

Skládky a haldy

1990

15 461 ha

od roku 1990

rekultivace

Těžba a rekultivace
Od roku 1988 musí těžební společnosti
rekultivovat území dotčená těžbou.
Nejčastějším způsobem rekultivací těžebních
ploch a skládek je jejich přeměna na louky,
křoviny, lesy, pastviny, vodní plochy,
zařízení pro sport a rekreaci apod.

Krajina

rekultivace
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Skládky

Finance na rekultivace půdy po těžbě 1997–2017

z rozpočtu těžebních
organizací

ze státního
rozpočtu a fondů

mld. Kč

mld. Kč

21,0

4,8

z rozpočtu
obcí a krajů

1,5

mld. Kč

Postupně ubývá
množství a velikost
skládek odpadu, a to
především díky lepšímu
systému třídění
a využívání materiálu
jako další suroviny.
Skládky jsou navíc lépe
zabezpečené, a méně
tak ohrožují životní
prostředí.

Staré ekologické zátěže
Skládky a haldy

5 993 ha

Finance na rekultivace skládek
Na rekultivace skládek jsou využívány státní a evropské dotace,
ﬁnance z územních rozpočtů a ﬁnanční rezerva, kterou je povinen
vytvářet provozovatel skládky.
Státní a evropské
dotace
Územní rozpočty
Rezervy provozovatele
skládky

Staré ekologické zátěže (např. průmyslové
areály, sklady chemikálií, skládky odpadů,
laguny odpadních kalů apod.) mohou
významně ohrožovat životní prostředí
i lidské zdraví.

Staré ekologické zátěže
V ČR se nachází 9 344 lokalit starých
ekologických zátěží, a to i přesto, že
průběžně probíhá jejich odstraňování
(sanace). Na řešení starých
ekologických zátěží jsou využívány
různé ﬁnanční zdroje, většina nákladů
na jejich odstraňování je hrazena
z prostředků MF ČR (61,6 mld. Kč)
a také z Operačního programu Životní
prostředí (12,1 mld. Kč), z uvedených
zdrojů bylo do konce roku 2017
použito 73,7 mld. Kč.

9 344

2017

lokalit starých
ekologických zátěží
na území ČR

Finance na řešení starých ekologických zátěží
celkem

73,7 mld. Kč
sanace

Operační program Životní prostředí

12,1 mld. Kč

MF ČR (tzv. ekologické smlouvy)

61,6 mld. Kč

Krajina

2017
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