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VÝŇATEK Z KONCEPTU ZADÁNÍ KRAJINNÉ STUDIE V LINII TRASOVÁNÍ VRT PODŘIPSKO
Výstavba vysokorychlostní trati Praha – sjezd Lovosice (VRT Podřipsko) bude pro prostředí krajiny (stejně jako
jakákoli jiná infrastrukturní liniová stavba) při nedostatečně komplexním řešení zátěží, překážkou, už jen z
pohledu prostupnosti krajiny. Může docházet k násobení těch nedostatků, které již známe u dálnice D8.
Důsledná projektová příprava ve spolupráci s odbornou a laickou veřejností proto otevírá možnost eliminovat
problematické aspekty návrhu a hledat co nejpřirozenější prostupnost územím – pro vodu, podzemní vodu,
ekodukty, komunikace a cesty, propojení sídel a konstituování veřejného prostoru.
To vše s akcentem na využívání nejmodernějších trendů při vyrovnávání se s nastupujícími klimatickými
změnami. Jde o postup, kterým by mělo být nejen formálně zajištěno, že obyvatele dotčených obcí budou
nacházet odpovědi na své skutečné problémy a výzvy, které na nás v 21.století čekají.
Krajinná studie v linii trasování VRT Podřipsko bude dokumentem, který dokáže trasu VRT definovat v rámci
celkového komplexního rozvoje krajiny a obcí, nejen jako liniovou inženýrskou stavbu.
Cílem je tvůrčí hledání a vyrovnávání se s mnohdy mimořádně protichůdnými požadavky tak, aby byly
znovuobjeveny, zhodnocovány a generovány prostorové hodnoty a kvality území.
Je zřejmé, že tato vysokorychlostní trať se realizovat bude (dle aktuálního harmonogramu se počítá se
zahájením vlastní výstavby části VRT Podřipsko od roku 2026 s plánovaným dokončením do roku 2030).
To, co však mohou obce nyní ještě ovlivnit, je jakým způsobem její realizace zasáhne do běžného života nás
všech, ale zejména našich potomků (hlavní možnost připomínek skončí rokem 2023 !!!!)

Jedním ze základních pilířů krajinné studie je adaptace zemědělské krajiny na klimatickou změnu. Řešené
území o rozloze přes 2500 km2 (vymezené Labem, Vltavou a Ohří) k tomu dává dostatek možností, jak
zničený vodní režim krajiny obnovit.

PROČ JE NUTNÉ ZEMĚDĚLSKOU KRAJINU ADAPTOVAT?
Klimatické změny jsou dány vývojem doby. Pokud chceme jako lidstvo přežít, musíme se klimatickým změnám
přizpůsobit. Jedním z přímých důsledků klimatické změny je vyšší teplota, zvýšený odpar vody z povrchu země,
zvýšené vysychání půdy a následný nedostatek vody.
Zemědělská krajina tvoří 54 % našeho území. Je to krajina kulturní, změněná a její odpřírodnění probíhá již celá
tisíciletí.
Pokud se do adaptace krajiny na klimatické změny nepustíme co nejdříve, čeká nás osud těch zemí, kde se
původní úrodná půda vlivem neuvážené lidské činnosti proměnila v poušť, např. Mezopotámie nebo dnešní
střední Asie.
Technika a přesvědčení, že vše vyřešíme pouze technicky, dnes přestává platit. Příroda nám každodenně
připomíná nutnost s přírodou spolupracovat a napomáhat jejím dnes již ohroženým procesům. Jinak se naše
dlouhodobá šance na přežití přiblíží téměř k nule.

Extrémy počasí se budou vyskytovat stále častěji. Měřící stanice Doksany je druhé nejteplejší místo v ČR
hned po jižní Moravě. Na fotografii je obec Stebno u Kryr na Lounsku z 28. 6. 2021.
SOUČASNÝ STAV KRAJINY
Dnešní krajina chřadne a půda vysychá do metrové hloubky bez dostatečného edafonu a organické hmoty.
Zemědělské monobloky s monokulturami stejných plodin jsou stále větší a větší, aby se na nich strojům snáze
pracovalo. Potoky jsou zatrubněné nebo zregulované. Meliorace odvodňují velkou část polí a luk, hlavně
prameniště, údolní nivy a mokřady. Vody v podzemí trvale ubývá. Původní historické cesty a remízky zabraňující
erozi jsou dnes rozorány. Rovněž příkopy podél cest a silnic urychleně odvádějí vodu z polí pryč.
Tato násilná změna tváře zemědělské krajiny začala hned po druhé světové válce a pokračuje dodnes. Éra
průmyslového zemědělství postupně půdu degradovala. Dnes je téměř mrtvá; bez žížal, hmyzu, zvířat a ptáků
vodu již nezadrží. Organická hmota, která to dokázala, odtekla do údolních nádrží.

PROČ NENÍ VODA A JE SUCHO? JAK SOUVISÍ SUCHO S KRAJINOU A ZEMĚDĚLSTVÍM?
Celá staletí zemědělci pečovali o svou vlastní půdu. Dobře věděli, že pokud o ni přijdou, zemřou hlady. V
českých zemích byl tento vztah mezi vlastníkem a půdou násilně změněn po roce 1948. Půdu převzala družstva
a vztah vlastníků k půdě zmizel. Až po roce 1989 si půdu mohli nárokovat původní vlastníci, mnozí z nich však o
ni již nemají zájem a půdu prodávají nebo pronajímají dalším uživatelům.
Zdravá půda může zadržet v jednom m3 až 400 litrů vody. Ne však půda bez organické hmoty, půda odvodněná
a udusaná, půda bez respektování okolní krajinné struktury, půda v monobloku nadměrné velikosti. Půda totiž
není samostatný element. Je součástí ekosystému ve spojitosti s vodou, vegetací a mnoha dalšími pro život
důležitými organismy.
Krajinu jsme celá desetiletí odvodňovali, včetně míst, která jsou klíčová pro hydrologický režim v území.
Pitnou vodu čerpáme z povrchových a podzemních zdrojů. Nepřitéká k nám žádná větší řeka, a proto musíme
hospodařit pouze s tou vodou, která u nás spadne. Použitou a vyčištěnou, společně s dešťovou ji pak
vypouštíme do kanalizace a následně odvádíme do moře. O tuto vodu navždy přicházíme a v krajině nám pak
citelně schází. To je důvodem poklesu hladin podzemních vod, protože nedochází ke vsaku dešťových a dalších
vod odčerpaných z podzemí do půdy a zpět do podzemních přírodních nádrží.

Kdybychom začali systematicky zadržovat vodu v krajině a ve městech, získali bychom dalších nejméně 5 miliard
m3 vody ročně. To je podstatně víc, než kolik zadrží nově navrhovaných 31 vodních nádrží (200 milionů m3
ročně). Nádrže jsou důležité jako rezerva pro suchá období a ne jako nástroj zadržování vody v krajině. Tato
ztráta vody v půdě je jádrem nedostatku vody v české krajině.
Protože naše zemědělská krajina představuje 54 % plochy území státu, má retence vody v zemědělské půdě a
stav současné zemědělské krajiny naprosto zásadní vliv na zásoby vody a tedy i sucho v naší zemi.
Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu je způsobená špatným hospodařením, poškozením půdy vodní a
větrnou erozí, nadměrným zhutněním půdy a ztrátou její biologické aktivity. Navíc máme nedostatek stromů,

keřů a biotopů, které by mohly zlepšit mikroklima a biodiverzitu v zemědělské krajině. Ubývá míst pro zvířata,
hmyz a ptactvo. To vše má již dnes fatální dopad i na požadovanou zemědělskou produkci.
CÍLOVÝ STAV KRAJINY
Cílem je zajistit zdravou krajinu, která by splnila všechny požadované funkce. Zajistit dostatek vody pro
krajinu i člověka, vypěstovat dostatek potravin, mít krajinu jako obytný prostor včetně komunikací a sídel
pro člověka, ale i dostatečný životní prostor pro zvířata, ptáky, hmyz a motýly v krajině.

Dnes již víme, že musíme zlepšit hospodaření s vodou v krajině, péči o biodiverzitu a prostupnost krajiny.
Všechny požadované funkce nemohou být uspořádány paralelně vedle sebe, ale musí být uspořádány jako
vrstvy jednoho prostoru. Je nutno definovat priority, limity a potenciály. V neposlední řadě je také důležité
poučit se z historického vývoje a zkušeností našich předků.

Více informací na https://www.koridord8.cz/co-nabizime/

