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Důvody:

1. potřeby reagovat na požadavky EEA 
(pracovní skupina EIONET soils)

2. potřeby vyplývající z implementace 
INSPIRE pro půdy

Nutná spolupráce organizací zabývajícími 
se půdou na jedné platformě
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EEA a EIONET
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The European Environment Information and

Observation Network - EIONET 

- Je partnerskou sítí Evropské agentury 
životního prostředí (EEA) a členských a 
spolupracujících zemí.

- Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. 
května 1990, kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro životní prostředí a Evropská 
informační a pozorovací síť pro životní 
prostředí (EIONET).



5

- Koordinace získávání environmentálních 
dat z jednotlivých členských zemí. 

- Základ pro analýzy a posouzení životního 
prostředí napříč Evropou. 

- Údaje jsou formou různých webových služeb 
poskytovány na internetových stránkách EEA.

- Síť je důležitým prvkem pro podporu sběru a 
organizace environmentálních dat a zpracování 
a šíření informací z EEA do členských a 
spolupracujících zemí.
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- Koordinace získávání environmentálních dat 
z jednotlivých členských zemí. 

- Základ pro analýzy a posouzení životního 
prostředí napříč Evropou. 
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poskytovány na internetových stránkách EEA.

- Síť je důležitým prvkem pro podporu 
sběru a organizace environmentálních dat 
a zpracování a šíření informací z EEA do 
členských a spolupracujících zemí.
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The European Environment Information and

Observation Network - EIONET 

- EEA, 

- Evropská tematická centra (ETCs),  

- Pracovní skupiny,

- Zhruba 1000 expertů z 39 zemí z více než 350 
národních organizací zabývajících se životním 
prostředím.
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ETC – European Topic Center

 ETC – Znečištění ovzduší a zmírnění 
klimatických změn

 ETC - Biologická Diverzita

 ETC – Dopady klimatických změn, zranitelnost 
a adaptace

 ETC – Vody ve vnitrozemí, na pobřeží a v 
mořích

 ETC – Prostorové informace a analýzy

 ETC – Udržitelná spotřeba a produkce
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Struktura sítě EIONET

NFP – National Focal Point 

- pro každou zemi jeden koordinátor všech částí 
EIONET v dané zemi

NRC – National Reference Center

- pro každou oblast (např. půdy) několik osob 
reprezentujících instituce, které se danou 
problematikou zabývají 

PcP – Primary Contact Point 

- vždy jedna kontaktní osoba pro danou 
oblast/problematiku a danou zemi
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Struktura sítě EIONET

NFP – National Focal Point 

-koordinuje celou strukturu EIONET v zemi

NRC – National Reference Center

-spolupracují na odborné úrovni v dané 
oblasti/problematice v zemi

PcP – Primary Contact Point 

- Koordinuje aktivity skupiny NRCs pro konkrétní 
oblast/problematiku a danou zemi a je 
zodpovědný za tok informací mezi NRCs a EEA
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Reportnet

- infrastruktura EIONET pro podporu a rozvoj 
toků dat a informací

- sada propojených nástrojů a procesů 
podmíněných aktivním využíváním internetu

- vyvíjen od roku 2000 a spuštěn do provozu 
v roce 2002
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- systém různých webových služeb umožňující 
hierarchickou strukturu zodpovědnosti za tok 
dat a informací

- původně sloužil pro sběr environmentálních dat 
do EEA

- otevřený systém umožňující předávání dat a 
informací do dalších národních a 
mezinárodních institucí transparentním 
způsobem



15



16

Pracovní skupina EIONET soils
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EIONET soils

-Joint Research Center (JRC)– Ispra v Itálii

-koordinuje aktivity Evropské komise a EEA v 
rámci oblasti půd a činnost NRCs soils v rámci 
EIONET

-zajišťuje sběr a následné zpracování dat o 
půdách z jednotlivých zemí EU a zemí 
spolupracujících a reporting agregovaných dat
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European Soil Portal 

– Soil data and Information Systems 

- portál spravovaný JRC a poskytující komplexní 
informace o zpracovávané problematice půd a 
souvisejících projektů

- poskytuje formou webových služeb 
agregovaná data a mapy o půdách včetně 
propojení na národní datové a mapové sady, 
kde je to možné
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Tematické oblasti pro půdy v JRC

-eroze

-obsah organického uhlíku

-utužování/kompakce půdy

-salinizace

-sesuvy

-soil sealing

-kontaminace půdy

-půdní biodiverzita

-databáze půdních profilů (SPADE)

-vzorkování půdy
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Tematické oblasti pro půdy v JRC

-eroze

-obsah organického uhlíku

-zhutňování půdy

-salinizace

-sesuvy

-soil sealing

-kontaminace půdy

-půdní biodiverzita

-databáze půdních profilů (SPADE)

-vzorkování půdy
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Půdy v ČR
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Působnost organizací ve vztahu k ochraně 
půdy v České republice

- vysoký počet organizací a institucí zabývajících 
se půdou

- ve státní správě resorty MŽP, MZe

- univerzity a výzkum (Akademie věd ČR)

- soukromá sféra
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ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ

MINISTERSTVA

Ministerstvo životního prostředí
 kompetence za oblast ochrany půdy
 legislativní činnost

Ministerstvo zemědělství

 kompetence za oblast zemědělské výroby a 
potravinové bezpečnosti

 legislativní činnost
 pozemkové úpravy
 ochrana lesní půdy

Ministerstvo zdravotnictví
 kompetence za zdravotní rizika vyplývající 

z kontaminace půdy

Ministerstvo financí  nutnost zajištění rozpočtu

ORGANIZACE V RESORTU MŽP

CENIA, česká informační agentura životního
prostředí

 agregované statistické informace o životním 
prostředí

 klíčové indikátory životního prostředí - správa 
a aktualizace (ve spolupráci s odbornými 
organizacemi)

 CORINE - data z evropského projektu 
mapujícího změny ve využívání území

Česká geologická služba

 geologie, geomerfologie
 geologický substrát jako hlavní faktor 

ovlivňující vznik, vývoj a vlastnosti půd
 půdní mapy

AOPK ČR  Nemá již pedologii v náplni práce

ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Jíloviště - Strnady

 meliorace půd degradovaných stanovišť, 
 půdní mikrobiologie 
 posuzování vlivu porostů na fyzikální a 

chemické vlastnosti půd
 monitoring cizorodých látek v lesních 

ekosystémech

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka,
v.v.i

 vnosy látek do půdy (odpad)
 ochrana půdy proti erozi
 interakce půda - voda
 fyzikální, chemické a mikrobiologické analýzy

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i

 zprostředkovaně v rámci činností odd. ekologie 
krajiny a ekologie lesa

ORGANIZACE V RESORTU MZe

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

 agrochemické zkoušení půd,
 aplikace látek do půdy, 
 hnojení a výživa rostlin, registrace hnojiv
 monitoring půd 
 chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy 

půd (národní referenční laboratoř)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 metody průzkumu, mapování, monitoringu, 
hodnocení půdy, využití a ochrany půdy,

 způsoby využití a aplikace výsledků průzkumů 
půdy,

 metody minimalizace obsahu nežádoucích 
látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů,

 ochrana půdy před degradací, zvláště před 
erozí a jejími produkty,

 vedení a aktualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek BPEJ
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ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 ekonomické hodnocení půd

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs n. L.

 hodnocení lesních půd pro potřeby 
lesního hospodářství

 lesnická typologie

ORGANIZACE V RESORTU MZ

Státní zdravotní ústav

 monitoring kontaminace urbánních 
půd

 chemické, fyzikální a mikrobiologické 
analýzy půd

AKADEMIE VĚD ČR

Ústav půdní biologie Akademie věd ČR

 Interakce mezi půdními 
mikroorganismy a bezobratlými a 
jejich vliv na půdní procesy (rozklad 
organické hmoty, koloběh živin)

 Ekotoxikologie a vliv polutantů na 
půdní organismy

Geologický ústav Akademie věd ČR
 výzkum, kvartérní geologie a 

pedologie

UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY

Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita
- Ústav půdoznalství a mikrobiologie AF
- Ústav agrochemie a výživy rostlin AF
- Ústav geologie a pedologie LF
- Ústav ekologie lesa LF

 základní výzkum, klasifikace půd, 
půdní procesy

 chemické, fyzikální a mikrobiologické 
analýzy půd

ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ

Česká zemědělská univerzita
- Katedra pedologie a geologie
- Katedra agrochemie a výživy rostlin
- Katedra vodního hospodářství a
environmentálního modelování

 základní výzkum, klasifikace půd, 
půdní procesy

 chemické, fyzikální a mikrobiologické 
analýzy půd

Masarykova univerzita Brno
- RECETOX

 osud chemických látek v ŽP, včetně 
půdy

 rizikové analýzy

Karlova univerzita Praha
- Katedra fyzické geografie a geoekologie
- Katedra aplikované geoinformatiky a 
kartografie

 geomorfologické a morfometrické 
charakteristiky

 historický vývoj land use daných 
půdních jednotek

Vysoké učení technické Brno
 pozemkové úpravy, eroze, hydrologie

Jihočeská univerzita České Budějovice

 základní výzkum, klasifikace půd, 
půdní procesy

 chemické, fyzikální a mikrobiologické 
analýzy půd

Univerzita Palackého Olomouc

 základní výzkum, klasifikace půd, 
půdní procesy

 chemické, fyzikální a mikrobiologické 
analýzy půd
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NRC soil v České republice

- Jednání s organizacemi resortu MŽP, MZe a 
univerzitami o spolupráci

Cíle: 

- průběžná činnost s ohledem na požadavky EEA

- příprava implementace směrnice INSPIRE pro 
oblast půd

- tvorba obecného informačního systému o 
půdách v ČR respektujícího směrnici INSPIRE
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Organizace zapojené do přípravy konsorcia

MŽP – ČGS

MZe – VÚMOP, VÚRV, ÚKZÚZ, ÚHÚL, VÚLHM, 
SPÚČR, 

Univerzity – ČZU, UPOL, MENDELU a MU

Akademie věd ČR – ÚHAV  
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Podpis smlouvy o spolupráci

Předpokládaný termín 2. 12. 2015

U příležitosti mezinárodního roku ochrany 
půd na rozšířeném zasedání předsednictev 
České pedologické společnosti 

a Societas pedologica slovaca 

Oblekovice u Znojma – zkušební stanice ÚKZÚZ
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Děkuji za pozornost


