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Abstrakt studie 

Jak by měla Evropa reagovat na zvýšené nároky na naše potravinové systémy a zemědělství 

plynoucí z celosvětového růstu populace, měnících se stravovacích návyků a navzájem si 

konkurujících požadavků na zemědělskou půdu? Tato zpráva nabízí pohled na úlohu, již by 

EU mohla sehrát při plnění těchto úkolů v nadcházejících desetiletích, a vyjasňuje některé 

možnosti, které si zaslouží zvláštní pozornost. Zaměřuje se na možnosti zvýšení 

produktivity zemědělství, zatímco bude současně docházet k přizpůsobování se dopadům 

změny klimatu a snížení emisí ze zemědělství, na prostředky, jak zvrátit setrvalý pokles 

biologické rozmanitosti zemědělské půdy, na omezení plýtvání potravinami, na způsoby, 

jak dosáhnout lepšího využívání zdrojů v rámci potravinářského odvětví, a na možnost 

využívání odpadů a zbytků k udržitelné výrobě biologických materiálů a bioenergie. Nabízí 

syntézu některých analýzy a výsledků pěti studií zadaných s ohledem na stávající stav i na 

některá klíčová hlediska předpokládaného vývoje do roku 2050. Evropská unie intenzivně 

rozvíjí společné politiky v oblasti životního prostředí a zemědělství a v nedávné době 

provedla reformu společné zemědělské politiky, v jejímž rámci klade větší důraz jak na 

životní prostředí, tak na inovace, čímž poskytuje členským státům příležitost k zahájení 

změny směřování. Mezi hlavní úkoly současně patří i zvýšení produktivity způsobem, který 

omezí škody způsobované evropskému zemědělství a poškozování přírodních zdrojů a 

biologické rozmanitosti. Bude důležité, abychom byli v Evropě schopni vyrábět více 

potravin z méně zdrojů a omezit plýtvání. 
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1. ÚVOD  

Podle odhadů OSN dosáhne světová populace mezi roky 2050 a 2100 počtu 10 miliard obyvatel. 

Jakou roli sehraje Evropa při řešení dlouhodobého problému, jak zajistit potraviny pro mnohem větší 

světovou populaci v příštích desetiletích? Jak dosáhnout vytvoření udržitelnějšího zemědělství a 

současně udržitelnějšího potravinového řetězce? Cílem je nejen vymýtit stávající úroveň hladu a 

nasytit větší populaci, ale také zlepšit a obohatit stravovací návyky v mnoha oblastech světa. Je 

nezbytné, aby toto celosvětové úsilí vedlo k vytvoření udržitelných systémů zemědělského 

hospodaření, které bude možné udržet v rámci stále zřetelnějších ekologických mezí. Současné 

modely zemědělství jsou jednou z hlavních příčin znečištění, ztráty biologické rozmanitosti a 

zhoršování kvality půdy ve velké části světa. 

Představy o budoucnosti celosvětového potravinového systému jsou pozoruhodně rozmanité. 

Některé z nich předpokládají především postupné rozšiřování stávajících systémů zásobování 

potravinami a doprovodných trhů. Jiné jsou více vizionářské a zabývají se možnostmi, jako jsou 

zásadní změny stravovacích návyků, zvýšené investice do zemědělství na vysoké technické úrovni, 

oživení tradičních zemědělských systémů a přijetí nových modelů obchodu. Při zachování 

současného stavu není ani při sebevětším úsilí o zvýšení produktivity pravděpodobné, že by 

zemědělství dokázalo uspokojit různorodé a mnohdy i protichůdné cíle, které před námi leží. 

Tato zpráva se zaměřuje pouze na jeden segment z velmi širokého pole. Zvažuje úlohu, kterou by EU 

mohla sehrát při plnění těchto úkolů v nadcházejících desetiletích a vyjasňuje některé možnosti, které 

si zaslouží zvláštní pozornost. Evropa má množství zdrojů, ze kterých může čerpat. Patří mezi ně 

produktivní zemědělství a potravinový systém, poměrně bohaté půdy, směs různých systémů 

hospodaření s vysokým i nízkým stupněm intenzity, silné infrastruktury a podpůrné služby ve 

většině zemí stejně jako četná řada výzkumných institucí. Názory se však různí, pokud jde o určení 

priorit. V nedávné rozpravě o reformě společné zemědělské politiky (SZP) zaznívaly protichůdné 

výzvy k okamžitému zvýšení evropské produkce na jedné straně a k většímu důrazu na udržitelnost 

a „ekologizaci“ na straně druhé.  

V této souvislosti zadal panel projektu STOA Evropského parlamentu vypracování pěti studií 

týkajících se příslušných hledisek vyváženosti v oblasti potravin a související oblasti bioenergie. 

Uvedené studie nabízejí širokou analýzu našich pravděpodobných budoucích výrobních možností a v 

tomto výhledovém kontextu umožňují cílené zkoumání některých současných naléhavých problémů. 

Patří mezi ně: prostředky, jak zvrátit pokračující úbytek biologické rozmanitosti zemědělské půdy, 

různé prostředky dosažení zásadního omezení plýtvání potravinami a možnost využívání odpadů a 

zbytků k uspokojení potřeb v oblasti biologických materiálů a bioenergie udržitelným způsobem. 

Tato zpráva nabízí syntézu některých analýz a výsledků těchto studií se zřetelem na stávající stav i na 

některá klíčová hlediska předpokládaného vývoje do roku 2050. 

Je rozdělena do dvou částí, tedy stručné celkové syntézy a rozsáhlejšího shrnutí s doprovodnými 

odkazy.  
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2. MAPOVÁNÍ BUDOUCNOSTI V OBLASTI VÝŽIVY A ZEMĚDĚLSTVÍ V 

EVROPĚ 

Není jisté, o kolik bude muset produkce potravin v budoucnosti vzrůst, aby bylo zajištěno dostatečné 

množství zdravých potravin pro větší a bohatší světovou populaci. Částečně to závisí na velikosti 

populace a na tom, zda se její počet ustálí na 10 miliardách a kdy k tomu dojde. Potřebné množství 

potravin bude záviset na úspěšnosti při odstraňování rozšířené chudoby a s ní související podvýživy, 

na budoucí úrovni blahobytu (a tedy úrovni spotřeby masa a mléčných výrobků), na měnících se 

stravovacích preferencích, politikách v oblasti biopaliv, bioenergie a dalších činitelích. Organizace 

OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve svých nedávno zveřejněných odhadech sice připouští řadu 

neznámých, ale předpokládá, že do roku 2050 bude možná zapotřebí zvýšit výrobu potravin o 60 

procent. 

Vyšší produkce je sice nezbytnou, přesto však jen jednou stranou rovnice. V současné době je na 

celosvětové úrovni dostatek potravin, který by v souhrnu stačil nasytit každého. Navzdory tomu trpí 

až miliarda lidí chronickou podvýživou a další miliarda „skrytým hladem“ kvůli nedostatku 

vitaminů a minerálů. Hlavní příčinou nedostatečného přístupu k potravinám je chudoba. Boj proti 

chudobě a nedostatečnému přístupu k potravinám a ke zdravotním službám vyžaduje přijetí opatření 

v oblasti rozvoje, distribuce příjmů a posílení postavení žen, vhodné politiky v oblasti obchodu a 

rozvojové pomoci i v mnoha dalších oblastech. Vyšší produkce potravin v Evropě v současné době 

tyto problémy neřeší.  

Naproti tomu v řadě rozvojových zemí mohou investice do zlepšování místní zemědělské produkce 

představovat účinný prostředek zmírňování hladu a podvýživy, protože významná část obživy 

většiny extrémně chudých je závislá na zemědělství a souvisejících činnostech. Proto v chudších 

zemích s významným podílem venkovského obyvatelstva představují investice do menších 

zemědělských podniků klíčový prostředek k dosažení lepšího zabezpečení potravin. Investice do 

výroby potravin mohou mít tam, kde je to zapotřebí a kde tvoří součást širšího úsilí o vymýcení 

chudoby a podporu rozvoje, rozhodující význam pro všechny vážně pojaté snahy bojovat proti 

podvýživě a zajistit potraviny pro rostoucí světovou populaci. V nadcházejících letech bude Evropa v 

rámci kolektivní snahy o zajištění dostatečného množství potravin skutečně muset rozšířit svou 

vlastní produkci. V současné době je ale důležité zajistit zvýšení zemědělské produkce především v 

jiných oblastech, zejména v Africe a v některých částech Asie, spíše než v EU, kde by poptávka měla 

zůstat i nadále, stejně jako velikost populace, poměrně stabilní.  

To však neznamená, že by EU měla pro budoucí celosvětový potravinový systém jen okrajový 

význam. Naopak, v řadě ohledů sehrává velmi významnou úlohu a právě tyto úlohy tvoří základní 

témata této zprávy. Úloha EU zahrnuje důkladnější přípravy na to, jak čelit novým výzvám – nejen 

krátkodobým navýšením produkce potravin v Evropě. Patří mezi ně i zásadní podpora úsilí v jiných 

částech světa. Novou úlohu EU lze představit různými způsoby, v této zprávě jsme ji rozdělili do šesti 

širších okruhů.  

Zaprvé: prioritu představuje zachování vlastních výrobních zdrojů EU tak, aby zemědělství zůstalo 

dostatečně silné a bylo v budoucnu schopné se ve větší míře nebo různými způsoby podílet na 

pokrytí případných potřeb, jakmile se objeví. Udržení, a v některých případech ozdravení, klíčových 

zdrojů EU – zemědělské půdy, dobře obhospodařované půdy, zásob nekontaminované vody, dobře 

udržované infrastruktury, pracovní síly s vysoce odbornými dovednostmi, sofistikovaného průmyslu 

a výzkumných kapacit – je samo o sobě významným příspěvkem k celosvětovému zabezpečení 

potravin. Pokud kapacita zemědělství v tomto širším smyslu poklesne, uvedení do původního stavu 

připravenosti by si v budoucnosti, kdy se úloha Evropy v potravinové rovnici může ještě posílit, 

vyžádala značné náklady. Udržení a zlepšování udržitelnosti evropského zemědělství však není 

malým úkolem. Vyžaduje rozhodné kroky k řešení rozsáhlého poškozování půdy, nadměrného 

využívání podzemních zdrojů vod pro zavlažování a řady dalších problémů, stejně jako opatření ke 
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kontrole rozsahu využívání zemědělské půdy pro účely rozvoje měst. Půdy mají zásadní význam. Viz 

rámeček 1 

Rámeček 1: Degradace orné půdy v EU 

Zabezpečení potravin závisí na funkčních vlastnostech půdy (např. na struktuře půdy, schopnosti 

zadržování vody, biologické rozmanitosti, produkci potravin). Využívání půdy a některé postupy 

zemědělského hospodaření vedly ke zvýšení degradace půdy a poklesu funkcí půdy v Evropě. 

Degradace, včetně úbytku organické hmoty, půdní eroze způsobená vodou a větrem, zhutnění, 

zasolování a okyselování půd, je nejvýraznější u orné půdy. Různé postupy zemědělského 

hospodaření mohou negativně ovlivnit funkční vlastnosti půdy; například tendence k využívání stále 

větších strojů v rostlinné výrobě může vést k zhutnění půdy. Změna klimatu může dále negativně 

ovlivnit půdy v důsledku vyšších teplot (zvýšení míry evapotranspirace), kolísání srážek a častějšího 

výskytu sucha, jež mohou poškozovat mechanismy zadržování vody a přispívat k degradaci půdy 

prostřednictvím eroze půdy a desertifikace. Pokles obsahu organického uhlíku v půdě je zvláště 

znepokojující v oblasti Středomoří, kde vysoké teploty a sucha mohou urychlit jeho rozklad. 

Rovnováha mezi podílem antropogenních a neantropogenních činitelů na degradaci půdy je třeba 

prozkoumat v každém konkrétním systému zemědělského hospodaření a stanovit možnosti, jak 

zlepšit hospodaření s půdou.  

Některé z problémů související s udržitelností jsou řešeny v pěti studiích STOA a ve zbývající části 

tohoto přehledu.  

Za druhé: posílení důrazu na účinné využívání zdrojů v zemědělství v EU, aby tak bylo možné v 

budoucnu produkovat více potravin s menším objemem vstupů, například vody, agrochemikálií a 

živin. Účinné využívání zdrojů přispěje zároveň k vyšší produktivitě i udržitelnosti v Evropě, 

napomůže ke zvýšení životaschopnosti zemědělství a k omezení celosvětové environmentální stopy 

EU. Výzkum a vývoj by se měl na tyto priority ještě výrazněji zaměřovat.  

Za třetí: je potřeba podporovat inovace a šíření osvědčených postupů, stejně jako tradiční výzkum a 

vývoj. Tím by mělo být docíleno větší produktivity a zvýšení celkových výnosů, pokud je to v 

souladu s omezeními vyplývajícími z udržitelnosti životního prostředí. Tato podpora by měla pomoci 

evropskému zemědělství obstát na světovém trhu a zachovat si vysokou úroveň produkce. Po 

oddělení podpory v rámci SZP může docházet k významným změnám ve skladbě pěstovaných 

plodin a potenciálně bude možné nahradit až 30 milionů tun ročně dovážených krmiv. Existují však 

ještě důležitější otázky. Evropské výnosy plodin jsou poměrně vysoké a objem výroby se přibližuje k 

teoretické horní hranici více, než je tomu ve většině ostatních částí světa. Růst výnosů hlavních 

zemědělských plodin v Evropě se zpomalil a není zřejmé, do jaké míry jej bude možné opět urychlit, 

zejména s ohledem na změnu klimatu a omezení v oblasti zásobování vodou a využití živin. Přesto 

jistě existuje prostor pro překlenutí rozdílů mezi zemědělskými podniky, které dosahují rozdílné 

objemy výnosů. Potenciál pro zvýšení výnosů je větší v některých částech střední a východní Evropy 

než na západě kontinentu, kde se intenzivní metody hospodaření používají déle. Tvůrčí inovace, 

které se soustředí především na lepší využívání zdrojů, mají potenciál všude. Tento nový směr v 

zemědělství by měl být podpořen zesíleným důrazem na výzkum a inovace, přičemž je třeba si 

uvědomit, že inovace nebyla v minulých desetiletích prioritou. To se nyní mění (viz rámeček 2). 
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Rámeček 2: Politika inovací v oblasti zemědělství v Evropě 

Evropská unie v nedávné době přijala politiky, jejichž cílem je podpořit větší nárůst inovací v 

zemědělství a potravinových systémech. Evropské inovační partnerství „Produktivita a udržitelnost 

zemědělství“ se zaměřuje na podporu konkurenceschopného a udržitelného zemědělství a lesnictví, 

které dosahují větších výnosů s menšími vstupy a působí v harmonii s životním prostředím, včetně 

produktivity zemědělství, biohospodářství, potravinového řetězce a kvality potravin, bezpečnosti 

potravin a zdravého životního stylu. Vychází z myšlenky, že je třeba stavět mosty mezi výzkumem a 

technologiemi a zúčastněnými stranami, jako jsou zemědělci, podniky, nevládní organizace a 

poradenské služby. K tomu je třeba vytvářet v každém členském státě „operační skupiny“, které 

pomocí přístupu zdola nahoru budou zajišťovat propojení výzkumu s praxí a které budou 

financované z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Činnosti v rámci 

tohoto evropského inovačního partnerství budou využívat financování z programu Horizont 2020, 

nového rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Ten stanoví zabezpečení potravin, 

udržitelné zemědělství a biohospodářství jako jedny z hlavních společenských úkolů, na které se 

bude financování soustřeďovat. Financování je určeno na různé činnosti od výzkumu až po trh, 

zejména na činnosti související s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, demonstrace, zkušební zařízení 

a podpora při zadávání veřejných zakázek a zavádění na trh.  

Za čtvrté: výzva k omezení evropské poptávky v následujících desetiletích. To platí jak pro suroviny 

potřebné v zemědělství a ve výrobě, jako např. živiny a krmiva pro hospodářská zvířata, tak pro 

zemědělské komodity a zpracované potraviny. Evropa zanechává značnou environmentální stopu ve 

světovém měřítku a ta musí být v průběhu let snížena s ohledem na omezené světové zdroje, včetně 

vodních zdrojů, a na ochranu lesů a přírodních stanovišť před nadměrným šířením zemědělství. 

Zdroje musí být k dispozici pro zlepšení životní úrovně a posílení stravovacích standardů v jiných 

částech světa. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z nich je vytvoření modelu 

zemědělství, které bude účinněji využívat zdroje, jež by se měl stát standardním modelem v Evropě i 

jinde. Dalším způsobem je omezení plýtvání, a to jak v zemědělství, tak i ve zbytku dodavatelského 

řetězce (viz oddíl 7 níže). Kromě toho existuje potenciál k významné změně ve stravovacích návycích 

v Evropě tak, aby se staly méně náročnými na zdroje, a to zejména pokud jde o maso a další živočišné 

produkty. Rostoucí počet studií odhaduje dopad, jejž by mohla mít změna stravovacích návyků, a 

dochází k závěru, že by mohla významně přispět například ke snížení emisí skleníkových plynů v 

Evropě.  

Za páté: je třeba sladit politiky týkající se bioenergie v Evropě s dlouhodobými strategiemi v oblasti 

potravin, zemědělství a biologické rozmanitosti. Téměř všechny formy komerční bioenergie mají 

určité nároky na půdu, jíž je omezené množství, což platí zejména u těch forem bioenergie, které jsou 

založené na pěstování zemědělských plodin, a u nových energetických plodin, jako jsou rychle 

rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, stejně jako u tradičního lesa. Jen pro výrobu 

biopaliv je v celosvětovém měřítku v současné době používáno okolo 80–85 milionů tun obilovin a asi 

10 milionů tun rostlinných olejů. EU je jedním z největších spotřebitelů biopaliv v důsledku 

politického cíle, který byl přijat na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 

dopravy. Nezamýšleným důsledkem byla podpora nárůstu výroby biopaliv z řepky olejné, obilovin a 

dalších potravinářských plodin. Tato politika je v současné době předmětem přezkumu. Tato 

skutečnost je však dokladem, že energetické politiky EU mají významný dopad na tutéž základnu 

zdrojů, jež je potřeba k nasycení obyvatel planety; mnohem ambicióznější politiky v oblasti bioenergie 

by mohly, jak mnozí předpokládají, tento vliv velmi výrazně posílit. To je o to důležitější, že i ostatní 

země mimo Evropu rovněž poskytují pobídky na výrobu biopaliv a bioenergie; značná část celkové 

produkce kukuřice v USA je nyní určena na výrobu biopaliv. Ve skladbě zdrojů energie v Evropě má 
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samozřejmě zásadní význam zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, k tomu je však nyní 

třeba přijmout obtížná rozhodnutí ohledně toho, do jaké míry lze bioenergii využívat jako zdroj 

energie ve velkém měřítku, aniž by tím byla zásadním způsobem dotčena produkce potravin či 

množství půdy pro větší počet přírodních stanovišť a větší biologickou rozmanitost. Máme proto 

přinejmenším z teoretického hlediska dobrý důvod k většímu využívání odpadů a zbytků jako 

surovin pro bioenergii. Mají mnohem nižší reálné nároky na půdu a jejich úlohou se zabývá kapitola 

7 níže.  

Za šesté: EU se musí různými způsoby podílet na podpoře udržitelné zemědělské produkce v 

rozvojovém světě i na řešení dalších hrozeb pro výrobu potravin, jako je změna klimatu či nadměrné 

využívání omezených zásob pitné vody. EU uplatňuje vliv prostřednictvím svých obchodních politik, 

kolektivní úlohy členských států EU jakožto největších dárců oficiální rozvojové pomoci na světě 

(která v roce 2012 dosáhla celkem 55,2 miliardy EUR), své úlohy v rámci dohod o celosvětovém 

klimatu, obchodních dohod a dohod o biologické rozmanitosti a prostřednictvím různých dalších fór. 

V řadě menších, chudších a více technologicky znevýhodněných zemích světa, zejména v subsaharské 

Africe, se investice do zemědělství v posledním desetiletí snížily. Je správné, že udržitelné 

zemědělství představuje jednu z prioritních oblastí v rámci nejnovější strategie rozvojové pomoci EU, 

Agenda pro změnu. Na tento závazek je však v budoucnu třeba klást ještě větší důraz. 

Společně těchto šest priorit představuje významnou změnu směru, která se týká všech složek 

zemědělsko-potravinového řetězce i rámce politiky EU. Zásadním způsobem pomohou EU ke splnění 

dlouhodobých celosvětových požadavků. Jsou však založeny na středoproudových scénářích pro 

budoucnost a může se ukázat, že nejsou dostatečné. Stále existuje velké množství neznámých, které 

by mohly mít dopad na vývoj potravinového systému a potřebné budoucí reakce. Změna klimatu 

může například snížit výnosy více, než mnozí očekávají. Podle některých scénářů organizace FAO by 

do roku 2050 mohly v rozvinutých zemích klesnout výnosy kukuřice, závislé na dešťových srážkách, 

až o 30 %. Různá omezení, pokud jde o zajišťování vody či živin, včetně fosfátů, by mohla vést ke 

zvýšení cen a k nečekaným omezením. Rozsáhlé epidemie chorob by mohly mít větší dopad, než 

předpokládají scénáře zachování současného stavu. Je třeba, abychom se měli na pozoru a byli 

připraveni přizpůsobit se okolnostem, pokud by k takové změně došlo. Ve všech uvedených 

případech spočívá obezřetnější postup v posílení odolnosti systémů zásobování potravinami a 

udržitelném upřednostňování účinnosti zdrojů.  
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3. ROZVOJ UDRŽITELNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zvýšení udržitelnosti a urychlení inovací v evropském zemědělství (a jeho produktivity do 

budoucna) vyžaduje lepší uplatňování stávajících osvědčených postupů a větší důraz na inovace a 

více tvůrčí přístupy. 

To znamená:  

 stanovování a aktivní šíření osvědčených postupů a získaných znalostí 

 zdokonalování a používání vhodných technologií 

 rozsáhlejší výzkum a vývoj s širším zaměřením, než jaké má v současnosti 

 širší systémové myšlení, které se může stát vodítkem pro změnu agendy v odvětví 

zemědělství 

 větší důraz na úlohu, kterou sehrávají školicí služby a zdroje potřebné k zavádění nového 

přístupu 

Někdy se k vyjádření měnících se cílů používá pojem „udržitelná intenzifikace“, kterým se v 

zemědělství označuje zvýšená produkce potravin a užitečných vedlejších produktů na pevně dané 

nebo ubývající rozloze půdy při současném snížení dopadů na životní prostředí a respektování 

sociálních a ekonomických priorit. Ať už používáme jakýkoli termín, základní princip spočívá ve 

zvýšení produktivity zdrojů na hektar rozsáhlejším uplatňováním znalostí, a nikoli v intenzivním 

využíváním kupovaných vstupů, což je zaběhnutý model druhé poloviny minulého století. To 

vyžaduje silný důraz na řízení zemědělských podniků v širším slova smyslu, tj. koncepce, postupy a 

technologie, i na zvláštní technické dovednosti, jako je šlechtění rostlin (viz oddíl 4) a snižování 

množství odpadů (viz oddíl 7).  

Jen v odvětví rostlinné výroby existuje v Evropě široká škála systémů, přičemž převládá model, kdy 

jsou plodiny na orné půdě pěstovány ve stále větším měřítku, většinou formou intenzivního 

hospodaření, a pěstování je stále více specializované. Existují však i některé méně intenzivní a více 

smíšené zemědělské podniky. V závislosti na používaných systémech a místních podmínkách mohou 

být uplatněny různé přístupy k produktivitě, rozvoji a udržitelnosti využívající laterální myšlení, 

které neprosazuje jeden dominantní model. Jak již bylo řečeno, existuje ještě možnost snížit značný 

rozdíl mezi zemědělskými podniky s nižšími a vyššími výnosy, které působí ve zjevně podobných 

podmínkách širším uplatňováním správných postupů.  

Udržitelné výnosy lze zvýšit kombinací vhodných systémů, technologií a specifických postupů 

rostlinné výroby. Výnosový potenciál konkrétního zemědělského podniku může být zvýšen nižším 

nebo optimálnějším využitím vstupů a celkovou vyšší účinností či produkcí. V tomto ohledu má 

zvláštní hodnotu holistický přístup k řízení podniků obhospodařujících ornou půdu. Pěstování 

plodin je úzce spojeno s dlouhodobým řízením půdy a ekosystémů přesahujícím tradiční oblast 

agronomických a ekonomických otázek. Udržování a zlepšování úrodnosti půdy a přesně vyvážené 

využívání agro-ekologických mechanismů má za cíl stabilizovat vysoké výnosy v nejproduktivnějších 

oblastech a zvýšit produktivitu v dalších systémech, aniž by došlo k narušení environmentálních 

veřejných statků. Z účasti na nové agendě, doprovodném výzkumu a šíření nových poznatků by 

přitom neměli zůstat vyloučeni okrajoví a drobní producenti. V některých částech Evropy je počet 

těchto producentů vysoký a jejich podíl na místní produkci by mohl být vyšší, stejně jako jejich 

příspěvek k socio-kulturní struktuře venkovských oblastí.  

Výrobní systémy, které jsou v této souvislosti zvláště zajímavé: 

 Přesné zemědělství klade důraz na řízení zemědělské výroby založené na informacích a jeho 

cílem je uplatnění správných postupů na správném místě a ve správný čas s přihlédnutím ke 

konkrétním osevním postupům a půdám.  Tyto systémy využívají nové technologie ke stanovení 

proměnných, jimiž se řídí použití vstupů, které jsou díky tomu používány mnohem šetrněji a 

přesněji, než to umožňovaly dřívější technologie. Existují senzorové systémy, systémy založené 
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na mapách i kombinace obou systémů. Specifické technologie zahrnují mapování výnosu, 

použití dálkových senzorů, geo-informační systémy, GPS a senzorové technologie pro sběr 

údajů. Metody přesného zemědělství lze uplatnit na celou řadu postupů, včetně dávkování 

umělých a statkových hnojiv, hubení plevele, léčby nemocí a hospodaření s vodou. (Paralelní 

vývoj v oblasti chovu hospodářských zvířat využívá systémy elektronické identifikace a software 

pro dávkování krmiv, rozmnožování, údaje o porážce atd.) Některé přesné techniky jsou 

komerčně využívány už několik let, jiné jsou stále v procesu vývoje. Většinou jsou používány ve 

větších zemědělských podnicích uplatňujících intenzivnější metody hospodaření v 

severozápadní Evropě, a to zejména v Dánsku, Francii, Německu, ve Spojeném království a v 

České republice, i když údaje o využívání těchto systémů jsou poměrně skromné. Doposud byl 

přechod na tyto metody brzděn vysokými náklady na zařízení, což vyžadovalo nasazení této 

technologie na rozsáhlých plochách kvůli návratnosti nákladů. Do budoucna se však postupy 

přesného zemědělství pravděpodobně rozšíří i mezi další zemědělce a významně přispějí k 

lepšímu řízení řady provozů.  

 Ochranné zemědělství je systém produkce založený na třech zásadách minimálního nebo 

žádného mechanického narušování půdy formou omezeného nebo bezorebného obdělávání 

půdy, pokryvu půdy s organickou hmotou a diverzifikovaného střídání plodin.  K používaným 

technikám patří bezorebné zpracování půdy, zpracovávání půdy v zónách, pruzích nebo 

řádcích, obdělávání půdy bez obracení, povrchové začlenění posklizňových zbytků plodin, 

pěstování krycích plodin a zeleného hnojení, mulčování zbytků plodin, přímé setí, a ochrana 

proti plevelům pomocí kontaktních herbicidů, jako je glyfosát. Cílem je zabránit degradaci půdy 

a zachovat a zvýšit její úrodnost. Při omezeném nebo bezorebném zpracování půdy se sníží 

spotřeba energie a dochází méně k oxidaci uhlíku v půdě. Tato metoda není vhodná pro všechny 

druhy půd, vyžaduje speciální vybavení a nové dovednosti v oblasti řízení, stejně jako ochotu ke 

zcela odlišným přístupům s opakovaným používáním herbicidů. I když jsou tyto metody v 

některých částech Evropy oblíbené, například v některých částech Německa, z údajů Eurostatu 

vyplývá, že v roce 2011 byly používány jen na 3,4 % orné půdy v EU. Jejich potenciál však může 

být podstatně vyšší.  

 Smíšené systémy hospodaření zahrnující integrovaný chov hospodářských zvířat a pěstování 

plodin v rámci jednoho zemědělského podniku představují mnohem tradičnější přístup. Některé 

ze základních zásad jsou však stále aktuální, včetně potenciálu k vytváření uzavřených cyklů 

například produkcí krmiv pro hospodářská zvířata v rámci zemědělského podniku či využití 

hnoje v rostlinné výrobě. Tyto systémy jsou v Evropě na ústupu už několik let. V současné době 

jsou podle údajů Eurostatu tyto systémy uplatňovány jen asi na 12 % zemědělské plochy v EU a 

asi v 13 % zemědělských podniků, v mnoha ohledech mají však potenciál ke zvýšení úrovně 

udržitelnosti, pokud se podaří vyvinout a do praxe rozšířit ekonomicky životaschopnější 

modely. 

 Ekologické zemědělství posouvá tyto zásady na vyšší úroveň a přikládá zdraví půdy a 

ekosystémů mnohem významnější postavení v rámci promyšlené filosofie hospodaření.  Je 

povolen jen velmi omezený rozsah vyráběných vstupů a nejsou používány žádné syntetické 

pesticidy, hnojiva nebo geneticky modifikované organismy. Ekologické zemědělské podniky 

musí splňovat určité normy pro osvědčování, pokud chtějí své výrobky pod touto značkou 

uvádět na trh, přičemž existuje dobře rozvinutý systém zemědělských inspekcí a kontrol. Mezi 

spotřebiteli si produkty ekologického zemědělství získaly mnohem větší uznání než ostatní 

holistické systémy nebo systémy s nízkými vstupy a představují cennou metodu ke zvýšení 

povědomí a změnu způsobu spotřeby. Přibližně 5,4 % zemědělské půdy v EU jsou registrovány 

jako půda pro organické zemědělství a těmto systémům poskytují podporu téměř všechny 

programy rozvoje venkova. Jejich rozšíření by mohly pomoci ambicióznější programy výzkumu 

a vývoje a souběžný vývoj trhu.  
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 Agrolesnictví je méně známý integrovaný systém využívání půdy, který kombinuje pěstování 

stromů a keřů s jednoletými plodinami a v některých případech i s chovem hospodářských 

zvířat na stejném pozemku. Záměrem je využít doplňkovosti. Některé z nich jsou velmi tradiční 

agrolesnické systémy, jako např. systém Dehesas ve Španělsku a Montados v Portugalsku, jiné 

jsou jejich moderními odvozeninami, jako např. systémy pásového pěstování. Většina tradičních 

systémů, včetně lesních pastvin a sadů s hospodářskými zvířaty, je v současné době v Evropě na 

ústupu a ve většině regionů jsou vzácné. Některé z nich jsou chráněné pro svou vysokou 

hodnotu z hlediska biologické rozmanitosti. Údaje o jejich přesném rozsahu nejsou k dispozici. 

Některé z uplatňovaných zásad, jako např. udržování těsného koloběhu živin, mohou však být 

velmi důležité pro udržitelné systémy budoucnosti a nabízí rovněž široký potenciál pro výzkum 

a vývoj.  

Filosofie a postupy těchto jednotlivých systémů mohou nalézt rozsáhlé využití v rámci nové agendy a 

při vzniku nových metod výzkumu a vývoje. Další rozvoj udržitelných systémů zemědělského 

hospodaření a jejich rozsáhlejší využívání v praxi vyžaduje řadu různých opatření. Jejich souhrnný 

přehled je uveden na obr. 1. 
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4. ÚKOLY V OBLASTI ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN A GENETICKÝCH ZDROJŮ 

Existuje řada hledisek evropského zemědělství, u nichž je velmi důležité zaměřovat souběžně 

pozornost na udržitelnost i inovace. Jedním z nich je šlechtění rostlin, které bylo tématem i jedné z 

pěti studií pro STOA. Po tisíce let šlechtitelé, včetně generací zemědělců, vyvíjejí plodiny s vyššími a 

poměrně stabilními výnosy a zvýšenou odolností proti chorobám a škodlivým organismům. 

Odhaduje se, že šlechtění vděčíme za čtvrtinu až polovinu výrazného nárůstu výnosu zemědělských 

podniků v EU od 40. let 20. století. Šlechtění rostlin se stalo významným evropským odvětvím a s 

trhem s osivy a reprodukčním materiálem v hodnotě přibližně 6,3 miliardy EUR ročně je EU druhým 

největším vývozcem osiv na světě, přičemž vliv tohoto odvětví dalece přesahuje hranice EU. 

Jakkoli jsou úspěchy v oblasti šlechtění rostlin výrazné, a to zejména díky vědeckým pokrokům 

dosaženým v posledních desetiletích, existují obavy, zda vzhledem k měnícímu se klimatu a 

„vodnímu stresu“ dokáže toto odvětví významně zvýšit výnosy. Například výnosy pšenice by mohly 

v západní Evropě stagnovat vlivem tepelného stresu na stávající odrůdy. Průměrné výnosy 

zemědělských plodin pěstovaných v hlavních produkčních oblastech Evropy jsou již beztak vysoké a 

dopady rostlinné výroby na životní prostředí jsou značné a v některých případech neudržitelné. Bude 

zapotřebí vyšlechtit odrůdy, které si udrží výnosy i při proměnlivých klimatických podmínkách, aniž 

by vyžadovaly větší spotřebu vody a hnojiv.  

Šlechtění rostlin pro větší produktivitu a udržitelnost 

Po mnoho desetiletí se šlechtění rostlin zaměřuje především na odrůdy plodin, které nabízejí vyšší 

výnos za optimálních podmínek pěstování, které často vyžadují vysoké vstupy. K těmto cílům se nyní 

přidávají nové požadavky, které usilují o větší důraz na udržitelnost i na výnosy a nutí šlechtitele 

hledat: 

 plodiny odolné vůči nově vznikajícím formám škodlivých organismů a chorob – protože změny 

na trhu a změna klimatu s sebou přinese pro zavedené plodiny nové výzvy; 

 plodiny s větší tolerancí vůči suchu a slanosti – v reakci na pokračující změnu klimatu a na 

potřebu snížit závislost na konvenčním zavlažování; 

 větší účinnost ve využívání dusíku – téma, kterému nebyla v minulosti přiznávána nejvyšší 

priorita, zčásti i proto, že dosažení tohoto cíle je obtížné bez ústupků u jiných požadovaných 

vlastností; 

 lepší výživové vlastnosti mnoha potravinářských plodin, které budou přispívat ke zdravějšímu 

stravování. 

Inovace metod v oblasti šlechtění rostlin a genetické manipulace  

Šlechtění rostlin se v posledních desetiletích proměnilo díky vědeckým poznatkům, které umožňují 

vytváření a vytřídění mnohem většího počtu odrůd, což urychluje proces uvádění vylepšených 

plodin na trh a poskytuje mnohem větší prostor pro inovace. Moderní šlechtění rostlin otevírá 

možnost spojování genů vzdáleně příbuzných, nebo dokonce zcela nepříbuzných druhů, včetně 

většího využití krajových odrůd a příbuzných planých plodin. 

Moderní technologie dnes nabízí řadu možností, jak vytvořit novou genetickou variaci, určit a 

vysledovat jedince s požadovanými vlastnostmi a jejich spojením vytvořit jednu linii či odrůdu. 

Nejnovější průlom ve šlechtění rostlin byl umožněn díky schopnosti využívání genetických informací 

(výběr vlastností podle genetických markerů – MAS) v kombinaci s pokročilými technikami 

charakterizace genotypů (fenotypizační platformy), určování a sledování žádoucích multigenních 

(kvantitativních) znaků během procesu šlechtění. Vylepšené techniky kultur rostlinných explantátů 

lze využít k pěstování a množení rostlinných buněk, které nabízejí širší genetickou rozmanitost než 

tradiční šlechtění.  

Stabilita výnosu, schopnost různých plodin poskytnout spolehlivě vysoký výnos v jednotlivých letech 

(s potenciálně výraznými výkyvy počasí) a na různých místech, zůstává i nadále jedním z klíčových 
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cílů šlechtění rostlin. Je třeba zachovat setrvalé investice do šlechtění rostlin, které se však musí 

přizpůsobovat novým podmínkám a cílům. Z hlediska zajištění stability výnosů budou v budoucnu 

zřejmě stále významnější programy šlechtění, do nichž se zapojují šlechtitelé i zemědělci 

(participatory breeding) a jež jsou podobné těm, které jsou rozsáhle využívány v ekologickém 

zemědělství. Zemědělci a výzkumní pracovníci úzce spolupracují v průběhu celého šlechtitelského 

procesu v rámci řady pokusů s odrůdami plodin prováděných přímo v zemědělských podnicích, kdy 

zemědělci využívají své specifické znalosti a zkušenosti při určování odrůd s nejlepšími výsledky. 

V Evropě probíhá intenzivní rozprava mezi těmi, kteří považují genetickou manipulaci buď za 

neetickou, nebo nežádoucí z hlediska sociálního a environmentálního, a těmi, kteří tvrdí, že 

představuje reálný potenciál pro zvýšení výnosů a snížení množství potřebných vstupů. Tato druhá 

skupina je rovněž přesvědčena, že EU doplácí na svůj odpor vůči geneticky modifikovaným 

plodinám a přichází o inovace v oblasti šlechtění rostlin. Doposud bylo schváleno pěstování pouze 

dvou geneticky modifikovaných plodin, Bt-kukuřice odolné proti hmyzím škůdcům a brambory s 

modifikovaným škrobem. V komerčním měřítku se pěstuje pouze Bt-kukuřice, zejména ve Španělsku. 

Zcela odlišný přístup je uplatňován v Severní a Jižní Americe, Číně, Indii a Austrálii, kde je ve velkém 

měřítku pěstována omezená škála geneticky modifikovaných odrůd sóji, kukuřice a bavlny, a to 

především plodiny odolné vůči hmyzu nebo herbicidům. Na geneticky modifikované odrůdy se v 

souladu s definicí EU pro geneticky modifikované organismy vztahují jiné předpisy než na osiva 

získaná běžnými metodami šlechtění rostlin. Vytváření nových vlastností odrůd však umožňují 

rovněž další nové účinné techniky šlechtění rostlin, které využívají některé aspekty procesu šlechtění 

geneticky modifikovaných rostlin, jako např. cisgeneze nebo řízené mutageneze; metodou tradičního 

šlechtění rostlin by dosažení některých z nich bylo obtížné nebo zcela nemožné, zatímco 

prostřednictvím jiných jsou získávány plodiny s velmi podobnými funkcemi, jako v případě 

tradičním postupem vyšlechtěných plodin. Tyto technologie mohou v některých případech 

představovat stejná rizika pro životní prostředí a biologickou rozmanitost jako geneticky 

modifikované plodiny. Právní předpisy EU doposud nestanovily, zda se jedná o geneticky 

modifikované odrůdy, či nikoli. 

Ať už však bude rozhodnutí o těchto technologiích jakékoliv, objevují se názory, že regulace by se 

měla vztahovat na nové vlastnosti odrůdy – výsledky procesu šlechtění –, a nikoli na použité 

technologie. Ačkoli patová situace ohledně regulace geneticky modifikovaných plodin v EU vyžaduje 

řešení, dříve, než se začnou nové odrůdy s potenciálně novými nebezpečími používat, je třeba 

poskytnout záruky v oblasti životního prostředí. To vyžaduje pečlivý výzkum a posouzení 

potenciálně škodlivých vlivů. Dosažení společensky přijatelné rovnováhy mezi zajištěním záruk v 

oblasti životního prostředí a prosazováním inovací vyžaduje participativní a široké posouzení rizik a 

analýzu rizik a přínosů. 

Posílení ochrany genetických zdrojů rostlin a regulace trhu s osivy 

Vedle vývoje nových druhů osiv existuje samostatná, ale související priorita. Jedná se o ztrátu 

genetické rozmanitosti rostlin, kterou se šlechtitelské programy budou v budoucnu muset ve větším 

rozsahu zabývat, zejména kvůli výzvám v oblasti udržitelnosti. Tyto genetické zdroje rostlin zahrnují 

zastaralé kultivary, krajové a plané příbuzné plodiny, ale také řadu moderních kultivarů a osiv. 

Krajové a místní upravené tradiční plodiny jsou obecně geneticky značně různorodé a jsou vhodné 

pro metody zemědělství založené na nízkých vstupech, dnes je však pěstuje už jen málo evropských 

zemědělců a velká část této genetické rozmanitosti je ztracena. Rovněž se odhaduje, že v Evropě hrozí 

nejméně 11,5 procenta příbuzných planých druhů s vysokou prioritou vyhynutí v důsledku ztráty 

přirozeného prostředí, přičemž mnohé jsou postiženy genovými toky a hybridizací s pěstovanými 

plodinami. Zde by mohla pomoci rozsáhlejší síť genových bank (viz rámeček 3). 

Posílení ochrany a využití genetických zdrojů rostlin v Evropě 

Existují různé evropské iniciativy na zachování genetické rozmanitosti plodin a planých příbuzných 

plodin in situ i ex situ, ty však samy nedokáží zajistit zachování potřebné škály rozmanitosti plodin a 
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pokrýt potřeby v oblasti šlechtění rostlin. Genetický materiál pouhých 6 procent evropských planých 

příbuzných plodin je zachován ex situ, pokud pak jde o podíl zachování krajových odrůd, nejsou 

odhady k dispozici. Zachování tohoto dědictví se týká stejně tak budoucnosti jako minulosti.  

Rámeček 3: Genetické zdroje rostlin 

Je třeba vytvořit systematickou evropskou síť genetických rezerv in situ pro plané příbuzné plodiny a 

chráněné zemědělské podniky určené k zachování krajových odrůd a je rovněž třeba přijmout 

podpůrná opatření pro zemědělce, která jim umožní tuto genetickou rozmanitost využívat a chránit. 

Přibližně 500 genových bank v EU by také mělo být více koordinováno. K tomuto úsilí by mohlo 

přispět i lepší uvádění místních a tradičních odrůd na trh. V čele tohoto úsilí by mohlo stát Evropské 

inovační partnerství v oblasti produktivity a udržitelnosti zemědělství.  

Jednou z priorit je přijetí oficiálního registračního systému odrůd existujících v rámci EU. V současné 

době funguje podobný systém proti používání geneticky odlišných osivových materiálů, jako jsou 

například osiva pocházející z krajových odrůd, která mohou být neformálně vyměňována mezi 

zemědělci, kteří uchovávají část vlastních osiv. EU by mohla snížit administrativní zátěž pro ty 

pěstitele rostlin a zemědělce, kteří používají minoritní plodiny a odrůdy, a podporují tak větší 

rozmanitost ve šlechtitelském cyklu rostlin. 

Rozdíl ve výnosech (Yield Gap)  

U většiny zemědělských podniků existuje potenciál na snížení tzv. rozdílů ve výnosech – tj. rozdíl 

mezi výnosovým potenciálem osiva a průměrným výnosem v rámci zemědělského podniku – 

odborníci se však rozcházejí v názoru, jak velký může být vzhledem k existenci tolika dalších 

proměnných přínos šlechtění plodin. Výkonnost zemědělských podniků v rámci úzce propojených 

podmínek v oblasti zemědělství často vykazuje pozoruhodnou různorodost, přičemž některé 

zemědělské podniky mají v porovnání se svými sousedy dvojnásobné výnosy. 
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5. S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stávající úroveň zemědělské výroby v celé Evropě má už nyní značné a v některých případech 

neudržitelné dopady na životní prostředí. Existují vážné a vzájemně se překrývající problémy v 

podobě ztráty biologické rozmanitosti a ubývání přírodních stanovišť, degradace půdních zdrojů, 

nadměrného čerpání vody a snižování jakosti vody. 

Do značné míry, i když ne zcela, jsou tato poškození důsledkem intenzifikace a větší specializace 

zemědělství v posledních desetiletích. V průběhu posledních 60 let došlo na většině území Evropy k 

výraznému nárůstu používání agrochemikálií, přírodních i umělých hnojiv, těžkých zemědělských 

strojů a obdělávání půdy. V některých oblastech – v nedávné době i v jižních, východních a 

vzdálenějších oblastech – dochází k velkým změnám v důsledku upouštění od extenzivních, často 

tradičních metod hospodaření. Určitý podíl půdy je nyní využíván v rámci intenzivního zemědělství 

nebo lesnictví, z velké části však zůstává neobdělána a zarůstá křovinami, přičemž přichází o některé 

ze svých charakteristických rostlinných a živočišných druhů. 

Dopady změny klimatu 

V této souvislosti může antropogenní (člověkem způsobená) změna klimatu omezit stávající úrovně 

evropské zemědělské produkce a v některých regionech i bránit snahám o zvýšení celkové produkce 

potravin. Celkové oteplování na celém kontinentu v posledních desetiletích už má dopad na 

zemědělce a pěstitele. Není možné přesně předvídat, k jakým změnám klimatu v různých regionech 

Evropy dojde a jaké účinky budou mít na jednotlivé systémy hospodaření. Svou úlohu sehrají změny 

vegetačních období, které mají vliv na plodiny a jejich bezobratlé škůdce, různé druhy plevelů a 

nemocí, extrémní srážky způsobující povodně a úbytek srážek postihující plodiny závislé na 

dešťových srážkách a zásoby vody určené k zavlažování. 

Existuje možnost zvýšení produkce rostlinné výroby v řadě severních částí Evropy díky delšímu 

vegetačnímu období a vyšší koncentraci CO2 v ovzduší. K tomuto zvýšení produkce může dojít 

částečně prostřednictvím rostoucích výnosů stávajících plodin a částečně tím, že by bylo možné 

zavádět nové plodiny a odrůdy v oblastech severní Evropy, kde to dříve nebylo možné. Avšak žádná 

záruka celkového zvýšení výnosů v tomto širším regionu neexistuje; případné vyšší výnosy mohou 

být vyváženy ztrátami způsobenými jinými vlivy změny klimatu. Je pravděpodobné, že globální 

oteplování bude spíše snižovat celkovou zemědělskou produkci v členských státech na jihu, na čemž 

se budou velkou měrou podílet zejména činitelé jako vodní stres či vysoké letní teploty. 

Podíl evropského zemědělství na změně klimatu 

Zemědělství je jednou z hlavních oblastí, které přispívají k antropogenním emisím skleníkových 

plynů v Evropě, a očekává se, že v příštích desetiletích bude podíl těchto emisí ze zemědělství ještě 

větší, protože v řadě jiných odvětví klesá objem emisí rychleji. Stejně jako v případě mnohostranných 

dopadů globálního oteplování není ani stanovení přesného celkového podílu zemědělství na 

množství emisí skleníkových plynů v Evropě snadné. Odhaduje se, že zemědělství je původcem 

zhruba 10 % celkových emisí skleníkových plynů v EU, tento údaj však nezahrnuje emise z využívání 

půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví. 

I když se odhaduje, že se emise skleníkových plynů z evropského zemědělství od roku 1990 snížily, 

nedávné zvýšení zemědělské produkce tento pokles, který byl částečně způsoben i úbytkem počtu 

hovězího dobytka a ovcí, zastavilo. Zemědělství je významným zdrojem oxidu dusného (N2O) a 

metanu (CH4) v atmosféře. Tyto dva skleníkové plyny mají mnohem větší význam pro globální 

oteplování při stejném podílu v atmosféře než CO2 (N2O 298krát více a CH4 25krát více v časovém 

horizontu 100 let) a dohromady tvoří největší příspěvek evropského zemědělství ke změně klimatu. 

Metan pochází z chovu hospodářských zvířat, zejména skotu, a vzniká rovněž při rozmetání hnoje, 

zatímco emise oxidu dusného pocházejí především z hnoje, používání anorganických dusíkatých 

hnojiv a ze změn v půdě způsobených obděláváním a vysoušením. 
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Zemědělství je rovněž zodpovědné za značný podíl emisí oxidu uhličitého (CO2), což je 

nejvýznamnější antropogenní skleníkový plyn. Tyto emise CO2 jsou jak přímé – pocházející ze 

spalování fosilních paliv ve strojích, zařízeních a budovách zemědělských podniků –, tak nepřímé, 

vzniklé při výrobě vstupů používaných v zemědělství, jako jsou hnojiva či elektřina. Nepřímé emise z 

předcházejících činností, které jsou dodavateli vstupů do zemědělství, oficiální statistiky pro 

zemědělství nezohledňují. Kromě toho v důsledku rostlinné výroby při orbě či erozi, zejména při orbě 

trvalých travních porostů, oxiduje organický uhlík v půdě na CO2. Množství plodin, jako jsou 

například sójové boby dovážené ke krmení hospodářských zvířat v Evropě, je odpovědné za vznik 

velkého množství emisí mimo EU – a to jak emisí CO2, tak i dalších skleníkových plynů. 

I když se rostlinná výroba podílela na vzniku emisí CO2 (a N2O), travní porosty v EU působily v 

posledních desetiletích jako úložiště uhlíku. Lesnictví – další významný způsob využívání půdy v 

evropské krajině – bylo rovněž čistým „absorbérem“ CO2 z atmosféry, z části i proto, že se celková 

plocha lesů zvětšila. V lesích a půdě je uloženo značné množství uhlíku a ohrožená evropská 

rašeliniště a slatiniště působí jako mimořádně bohaté zásobníky uhlíku, který byl kdysi v atmosféře. 

Změny v celkové rovnováze využívání půdy v rámci kontinentu způsobené rozšiřováním 

zemědělské produkce by mohly mít za následek nárůst emisí. Abychom tomu předešli, je třeba 

zachovat zemědělské i nezemědělské využití půdy, které plní funkci úložiště uhlíku, a mokřady a 

půdy obecně je třeba lépe chránit před erozí a degradací, aby byla uchována jejich schopnost ukládání 

uhlíku.  

Zvýšit produkci potravin a současně přizpůsobit zemědělství EU změně klimatu a snižovat emise 

skleníkových plynů v zemědělství 

Potenciálně je možné snížit v nadcházejících desetiletích emise skleníkových plynů v zemědělství a 

provést nezbytné úpravy s ohledem na měnící se klima a přitom vyrobit více potravin. Nebude to 

však jednoduché a bude to vyžadovat změny v politice, praxi i v technologiích na všech úrovních. 

Jedna z pěti studií zadaných v rámci STOA se zaměřovala na 64 samostatných opatření v oblasti 

řízení zemědělství, která mohou přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v zemědělství a/nebo 

mohou zemědělství pomoci přizpůsobit se změně klimatu. Jedná se směs zavedených technik, 

inovačních i tradičních postupů a opatření, které obvykle tvoří součást agroenvironmentálních 

programů. Tato opatření se jako celek týkají různých produkčních systémů a využití půdy, stejně jako 

úlohy zemědělství v oblasti spotřeby energie a vody či ochrany půdy. 

Studie posuzují pravděpodobné náklady těchto opatření, jejich potenciální příspěvek ke zmírnění 

podílu zemědělství na změně klimatu a přizpůsobení se této změně či k produktivitě zemědělských 

podniků a pojmenovávají stěžejní subjekty pro realizaci jednotlivých opatření (zemědělci, výzkumné 

a vývojové organizace, zemědělští poradci, průmysl a vláda). Mnohá opatření nemohou provádět 

zemědělci sami, ale vyžadují jistý druh kolektivní akce na místní úrovni. 

Dvacet tři z těchto 64 opatření byla vyhodnocena jako opatření, která pravděpodobně zvýší 

produktivitu zemědělství, a u 34 z nich se předpokládá, že jejich dopad bude různý, nejistý nebo 

neutrální. Pouze sedm z 64 opatření pravděpodobně povede ke snížení produktivity, přičemž většina 

z těchto opatření zahrnuje změny ve využívání půdy, jako např. vynětí určitých typů půd z produkce 

nebo přizpůsobení půdy extenzivnějším metodám hospodaření, např. se sníženým přísunem živin. 

Pokud by však bylo v Evropě zavedeno všech 64 zvažovaných opatření ve větším rozsahu, čistým 

účinkem by pravděpodobně bylo snížení celkové zemědělské produkce. 

Přijímání těchto opatření je třeba podporovat prostřednictvím politických intervencí, ale i 

dobrovolných opatření. Priority se budou lišit podle jednotlivých regionů a typu zemědělského 

podniku. V mnoha případech bude přirozeně potřeba zaměřit se nejprve na opatření, která slouží 

všem třem cílům: zvýšit produkci potravin, zmírnit podíl zemědělství na změně klimatu a 

přizpůsobit se této změně. Tato opatření zahrnují: 
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 vhodnější střídání plodin na orné půdě, včetně lepšího řízení zbytků plodin a 

omezení/optimalizace používání hnojiv 

 širší využívání přesného zemědělství 

 vylepšené řízení travních porostů, včetně optimalizovaného využívání vstupů, ochrany stálých 

pastvin před orbou a vhodných režimů pastvy 

 vylepšené řízení statkových i anorganických hnojiv, snížení emisí ze skladování, manipulace a 

používání hnoje a vhodné využití anaerobní digesce 

 selektivní používání ochranné orby, které minimalizuje narušení struktury, složení a biologické 

rozmanitosti půdy, například formou mělké orby 

 podpora pokryvných meziplodin – rychle rostoucích jednoletých plodin, obvykle obilovin, které 

odčerpávají dusík z půdy. Spotřebovávají přebytky dusíku z hnojení předchozích plodin a pak 

jsou před dozráním posety a nechají se na místě rozkládat, čímž se uvolní zachycený dusík pro 

další plodiny.  

 tam, kde je to potřebné, změna využívání půdy, včetně přeměny orné půdy na pastviny, obnova 

mokřadů a rašelinišť, selektivní zalesňování 

 větší důraz na energetickou účinnost, vhodné využití reziduí a výroba energie z obnovitelných 

zdrojů v malém měřítku v rámci zemědělských podniků. 

Řada z těchto opatření rovněž přispívá k přizpůsobení se změně klimatu, ale mají význam i z 

hlediska dalších priorit, včetně účinnějšího využívání vody, častějšího vrstevnicového obdělávání a 

omezení orby na svazích, měření vody, rozsáhlejšího shromažďování dešťové vody, lepších 

informačních systémů pro řízení rizik a katastrof apod. Překrývání mezi opatřeními je zjednodušeně 

znázorněno na obr. 2 
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Obrázek 2 Potenciální synergie a vyvážení mezi cíli v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, 

zmírnění dopadu na změnu klimatu a produkce potravin 

 

Zdroj: vlastní analýza s využitím upraveného grafu z (Campbell et al, 2011) 

 

Biologická rozmanitost a zemědělství 

Odlišným způsobem než v případě změny klimatu je biologická rozmanitost – rozmanitost druhů a 

ekosystémů, které je spojují – rovněž důležitá z hlediska vyhlídek evropského zemědělství. Rozsáhlé 

oblasti kontinentu jsou obdělávány stovky, nebo dokonce tisíce let a rozmístění a hustota populací 

řady rostlinných a živočišných druhů tuto skutečnost odráží. Jakkoli biologická rozmanitost v Evropě 

dlouhodobě závisí na zemědělství, zemědělství rovněž závisí na této rozmanitosti, která zajišťuje 

ochranu půdy, ochranu před škodlivými organismy či opylování kvetoucích plodin. 

Biologická rozmanitost v EU celá desetiletí zaznamenává rychlý a všeobecný úpadek. Například 

úbytek ptačích populací žijících na zemědělské půdě v Evropě od roku 1980 činí zhruba 51 % a počet 

lučních motýlů od roku 1990 poklesl téměř o 50 %.  

Existuje řada příčin ztráty biologické rozmanitosti na zemědělské půdě – některé významné příčiny 

jsou uvedeny v rámečku 4. Zvláště významná je ztráta velkých ploch obhospodařovávaných 

zemědělskými systémy s nízkou intenzitou, k níž došlo od padesátých let 20. století, a tyto plochy 

často zahrnují pastviny pro skot, ovce nebo kozy, které hrají klíčovou úlohu v udržování 

polopřirozených stanovišť a druhů, které zde žijí. Tento proces začal v průmyslově nejrozvinutějších 

zemích a rozšířil se po celém kontinentu. Dlouho zavedené systémy byly odstraněny nebo opuštěny, 

zalesněny nebo převedeny na intenzivnější formy zemědělství, takže systémy, které přetrvaly, 

výrazně získaly na hodnotě.  
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Rámeček 4: Rozsáhlé změny v zemědělství, které vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti 

zemědělské půdy 

 pokles počtu smíšených zemědělských systémů a větší specializace  

 odstranění prvků přírodních stanovišť, jako jsou remízky a stromy 

 rozsáhlejší používání umělých nebo organických hnojiv 

 zvýšené používání pesticidů 

 drenáž travních porostů 

 orba a opětný výsev travních porostů 

 intenzivnější systémy pro pastvu dobytka a řízení píce 

 brzké žetí trávy pro silážování 

 rozsáhlé obdělávání půdy a jiné související činnosti 

 rozšířené zavlažování a dopady na podzemní a povrchové vody 

I když jsou některé formy intenzifikace zemědělství nyní upravovány nebo se stávají předmětem 

větší legislativní kontroly, např. nižší hustota chovaných hospodářských zvířat v řadě regionů, 

objevují se jiné formy, jako je šíření kukuřice do travnatých ploch v některých lokalitách. Budoucí 

tlaky by mohly zvýšit intenzifikaci, zejména pokud bude zapotřebí zvýšit produkci k uspokojení větší 

celosvětové poptávky. Pokud by se například pěstovaly geneticky modifikované plodiny ve větším 

měřítku, vyvstala by rizika. Znepokojení v tomto ohledu budí zejména skutečnost, že geny z 

geneticky modifikovaných plodin by mohly být zaneseny do populací druhů volně rostoucích plodin 

a jejich planých příbuzných, čímž by se staly invazivními druhy poškozujícími biologickou 

rozmanitost. 

Evropské zemědělství má rovněž značný vliv na biologickou rozmanitost i mimo evropský kontinent, 

zejména proto, že dováží významný podíl krmiv pro hospodářská zvířata. Rozsáhlejší pěstování sóji 

v Brazílii a Argentině – převážně vlivem evropské poptávky – způsobilo, že v důsledku intenzifikace 

došlo ke ztrátě polopřírodních stanovišť, která byla z hlediska biologické rozmanitosti velmi bohatá, a 

také nepřímo způsobilo odlesňování – a tím i další ztrátu biologické rozmanitosti – protože chov 

hospodářských zvířat byl vytlačen do lesů. 

Zastavení poklesu biologické rozmanitosti na zemědělské půdě a její obnova bude vyžadovat přijetí 

dobře uvážených opatření v rozsáhlém měřítku. Prioritní jsou v tomto ohledu opatření k udržování a 

zajištění vhodných stanovišť v dostatečném měřítku pro nejrůznější živočichy a rostliny s cílem 

zajistit dostatečně bohaté zdroje potravy pro živočichy a omezit faktory úmrtnosti, například v 

důsledku používání pesticidů a zemědělských strojů. Jedním z hlavních opatření sloužících k ochraně 

biologické rozmanitosti v rámci společné zemědělské politiky a v rámci rozpočtu EU jako celku jsou 

dobrovolné platby do agroenvironmentálních programů pro zemědělce. Tato opatření jsou 

prospěšná, je však třeba, aby byla přesněji cílena na příslušné skupiny druhů, kterým mají pomoci, a 

odpovídala povaze krajiny v regionech, kde jsou prováděna. Nové kolo agroenvironmentálních 

politik, které budou platit do roku 2020, by se mělo více zaměřovat tímto směrem a mělo by více 

podporovat udržitelné systémy, včetně ekologického zemědělství, ale také systémy s vysokou 

přírodní hodnotou. 

Zintenzivnění úsilí, které má pomoci biologické rozmanitosti na širším území, vyžaduje rozsáhlejší 

opatření na zemědělské půdě stejně i cílenější opatření. Jedna studie provedená v Německu například 

odhaduje, že aktivní řízení biologické rozmanitosti bude třeba provádět nejméně na 15 procentech 

zemědělské půdy. Mezi tato opatření patří obnova a údržba polopřírodní krajiny, extenzivní 

využívání 10 procent intenzivně využívaných travních porostů a vyčlenění 7 procent orné půdy a 

travních porostů na vytvoření přirozenějších prvků. Z jiné studie nedávno provedené v Nizozemsku 

vyplývá, že postupy aktivního řízení biologické rozmanitosti jsou potřebné nejméně na 20 procentech 

zemědělské plochy.  
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Půdy, ochrana před škodlivými organismy a opylování – proč je ztráta biologické rozmanitosti 

půdy důležitá 

Řešení problémů biologické rozmanitosti není pro zemědělce jen projevem nějakého altruismu. Jedná 

se rovněž o zachování dlouhodobé produktivity zemědělské půdy. Zdravé půdy mají jednak klíčový 

význam pro agronomii, jednak velmi vysokou úroveň biologické rozmanitosti, z níž většinu tvoří 

jednobuněčné organismy, jako jsou bakterie. Tento půdní život vytváří nezbytný základ zemědělství; 

tyto organismy navíc rozkládají zbytky rostlin, pomáhají zásobovat plodiny živinami a potlačovat 

půdní škůdce a choroby. Biologická rozmanitost půdy je však v celé EU vystavena tlaku, a to 

především z důvodu úbytku organické hmoty u většiny orné půdy v rámci Evropy. 

Na povrchu byl negativně ovlivněn velký počet obratlovců a bezobratlých druhů, které jsou 

přirozenými nepřáteli zemědělských škůdců, chorob a plevelů a pomáhají je omezovat, a to v 

důsledku používání insekticidů a ztráty stanovišť a zdrojů potravy, včetně nektaru a pylu z květů. 

Tento jev má mimo jiné výrazný dopad například na včely.  

Rámeček 5: Ohrožení včel a opylovačů  

Opylovači – včely domácí, divoké včely a mnoho dalších druhů hmyzu – umožňuje vytváření plodu 

a reprodukci mnoha plodin a volně rostoucích druhů rostlin. Odhaduje se, že sehrávají významnou 

úlohu v pěstování 35 procent celkové produkce potravin v Evropě podle hmotnosti. Hodnota těchto 

potravin se odhaduje na 15 miliard EUR ročně. 

Stavy včelstev – domácích i divoce žijících druhů – již několik desetiletí ve velké části světa, včetně 

řady evropských zemích, klesají. Tím je ohrožena jak produkce potravin, tak planě rostoucích rostlin, 

které včely opylují. Nebyla zjištěna žádná jednotná a jednoduchá příčina a panují regionální rozdíly. 

Na vině je řada činitelů, jako např. škodlivé organismy a patogeny (zejména parazitický roztoč 

kleštík včelí, který bývá nositelem viru), používání pesticidů (zejména neonikotinoidů) a problémy s 

množstvím, kvalitou a rozmanitostí včelí květinové potravy způsobené intenzifikací travních porostů 

a rostlinné výroby. Na poklesu stavů včely domácí se mohou podílet i špatné včelařské postupy a 

nedostatek genetické rozmanitosti. Může být důležité i vzájemné působení jednotlivých činitelů. 

Populace dalších přírodních opylovačů rovněž klesají, což je pravděpodobně zapříčiněno týmiž 

činiteli.  

Je třeba přijmout soubor opatření, která budou řešit řadu faktorů způsobujících úbytek evropských 

včelstev a volně žijících populací opylovačů. Vzhledem k tomu, že vzájemně působící účinky mohou 

mít větší dopady než působení jednotlivých izolovaných činitelů, reakce by měla být integrovaná a 

měla by zahrnovat opatření veřejných orgánů, chovatelů včel, zemědělců, farmaceutického průmyslu 

a výzkumných pracovníků  

Součástí této reakce by mělo být: zvýšení povědomí o rizicích, která představují neonikotinoidy a 

další systémové pesticidy; opatření k rozvoji šlechtění s cílem získat odolnost proti roztoči kleštíkovi 

včelímu a zlepšit dostupnost kvalitnějších léčebných metod a opatření k zajištění vydatnějších 

květinových zdrojů pro opylovače v zemědělské krajině. 
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Doporučení a možné priority  

Snahy o zvýšení zemědělské produkce a současné přizpůsobení zemědělství změně klimatu, 

snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství a zachování biologické rozmanitosti v rámci 

zemědělských podniků a v jejich okolí vytváří nutně napětí.  

I když se jedná o velké výzvy, existuje prostor pro zachování udržitelnější produkce a v budoucnu se 

pravděpodobně ještě rozšíří. Budoucí možnosti a priority lze rozdělit do čtyř skupin.  

1. Vytvářet pobídky motivující k takovému způsobu obhospodařování zemědělské půdy, který bude 

odolný vůči změně klimatu a šetrný k biologické rozmanitosti 

Zemědělci by měli dostávat podporu prostřednictvím 1. pilíře SZP a programů rozvoje venkova, 

které jsou v současné době připravovány, k účinnějšímu využívání vody, půdy a zdrojů energie a 

většímu úsilí v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jeho dopadům. Mnohá zlepšení 

účinnosti přinesou v budoucnu ekonomické výhody a nevyžadují dotace. Avšak početná skupina 

zemědělců bude potřebovat pomoc na pokrytí nákladů a počátečních investic v začínajících 

podnicích. Snižování emisí skleníkových plynů a lepší přizpůsobování zemědělství změně klimatu 

bude vyžadovat dobře navržená a dostatečně financovaná agroenvironmentální opatření, jako např. 

selektivní snižování hustoty skotu nebo zachovávání neobhospodařovaných nárazníkových pásů s 

hustým porostem na orné půdě. Některá z potřebných opatření – jako například obnova záplavových 

území – mohou být účinná pouze, pokud jsou realizována několika zemědělskými podniky v lokalitě, 

a nikoli jen jednotlivými podniky.  

Zachování zbývajících evropských zemědělských oblastí vysoké přírodní hodnoty si vyžádá 

kombinaci několika opatření. Ta by měla zahrnovat jak přímou podporu pro vybrané systémy 

hospodaření, které udržují polopřirozená přírodní stanoviště a jejich charakteristické druhy, tak také 

nepřímá opatření, která umožňují zemědělcům hospodařícím v oblastech vysoké přírodní hodnoty 

zajistit životaschopné živobytí, jako je např. pomoc při zpracování některých výrobků a jejich uvádění 

na trh.  

Je však také třeba zavést politiky a poskytnout veřejné financování na podporu obnovy stanovišť, kdy 

budou omezené oblasti zcela vyňaty z intenzivního zemědělství, například opětovné zavodňování 

rašelinišť a prosazování ekologických priorit u některých intenzivně obhospodařovaných orných půd 

a pastvin, a to jak v menších, tak ve větších celcích. Členské státy by k tomuto účelu měly použít 

„ploch využívaných v ekologickém zájmu“, které zavádí nová SZP.  

2. Rozvoj opatření, která omezují neudržitelné zemědělské postupy 

Tyto postupy zahrnují: 

 zajištění dodržování směrnice o dusičnanech a jiných právních předpisů EU, které omezují 

nadměrné používání živin a zlepšují jejich řízení; 

 provedení ambiciózních cílů v oblasti snižování pesticidů podobných těm, jaké přijaly některé 

členské státy, a prosazení úplného provedení integrované ochrany rostlin proti škůdcům v 

souladu s právními předpisy EU; 

 širší využití požadavků podmíněnosti společné zemědělské politiky s cílem zajistit ochranu a 

řízení prvků zemědělské krajiny, které prospívají biologické rozmanitosti a pomáhají 

přizpůsobit se změně klimatu. Tuto základní úroveň minimálních standardů v oblasti životního 

prostředí je třeba zvýšit. 
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3.  Zajištění, aby inovace, výzkum a vývoj zaměřené na zvýšení zemědělské produktivity v Evropě 

zohledňovaly potřeby zachování biologické rozmanitosti a přizpůsobení se změně klimatu 

 Je třeba využívat integrované přístupy. Proto by výzkum týkající se zvýšení výnosů neměl 

vylučovat ani extenzivní zemědělské systémy a měl by zohlednit jejich úlohu, pokud jde o 

biologickou rozmanitost, či méně známé přístupy, jako je řádná správa znovu zavodněných 

rašelinišť. 

 Bude zapotřebí intenzivnější výzkum a hodnocení dopadů nových zemědělských technologií na 

biologickou rozmanitost, přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování této změny.  

 Je naléhavě zapotřebí vynaložit vyšší finanční prostředky na výzkum zabývající se četnými 

činiteli, které způsobují úhyn včely medonosné a úbytek volně žijících opylovačů.  

4.  Snížení dopadů evropského zemědělství a dovozy biopaliv mimo Evropu 

Toto opatření by zahrnovalo podporu EU mezivládním iniciativám, jež mají za cíl přípravu 

globálních zásad a dohod v oblasti životního prostředí, pokud jde o výrobu potravin, vlákenných 

surovin a energie. EU může rovněž z vlastní iniciativy přijmout opatření – např. normy udržitelnosti 

pro pevná bioenergetická paliva a biopaliva a iniciativy s cílem zvýšit udržitelnost výroby krmiv 

hospodářských zvířat v EU i mimo ni.  
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6. POTRAVINOVÝ ODPAD A STRAVA 

Významné snížení potravinového odpadu by mohlo sehrát důležitou úlohu v úsilí EU o větší podíl na 

zajišťování potravin pro rostoucí populaci světa. Velký podíl plodin, které se v EU–27 vypěstují, a 

potravin, které se spotřebovávají, skončí mezi odpadem. Pokud by se toto překrývající plýtvání 

podařilo zásadně omezit, snížila by se odpovídajícím způsobem i potřeba pěstovat více potravin v 

Evropě a jinde ve světě – se všemi příslušnými důsledky v oblasti udržitelnosti. 

Vedle neefektivnosti způsobuje likvidace potravinového odpadu rovněž některé přímé škody na 

životním prostředí. Více než třetina pevného komunálního odpadu v zemích EU se stále ukládá na 

skládkách; z toho značnou část tvoří potravinový odpad, který se rozkládá pomocí anaerobních 

procesů, čímž vzniká metan, tedy silný skleníkový plyn přispívající ke změně klimatu. Řada dalších 

nepřímých škod na životním prostředí je spojena s pěstováním, zpracováním a distribucí všech 

potravin, které skončí mezi odpady. K výrobě těchto potravin se rovněž spotřebovává velké – a často 

nadměrné – množství přírodních zdrojů v Evropě i mimo ni. 

Byla provedena řada vnitrostátních studií týkajících se potravinového odpadu ve 27 členských státech 

EU a několik celoevropských studií, avšak odhady ohledně rozsahu plýtvání potravinami v Evropě 

vyžadují zpřesnění. Dodavatelské řetězce od výrobce až po spotřebitele v průmyslových zemích jsou 

dlouhé a složité a podíl odpadů se u jednotlivých druhů potravin a v jednotlivých zemích výrazně 

liší. V jižní a východní Evropě je obecně prováděno méně studií zaměřených na potravinový odpad. 

Odborníci navíc používají různé definice potravinového odpadu a odlišné metody měření plýtvání a 

ztrát v rámci těchto řetězů, takže srovnání mezi jednotlivými studiemi je obtížné.  

Z výzkumu vyplývá jedno důležité ponaučení, že je třeba rozlišovat mezi potravinovými ztrátami a 

potravinovými odpady. „Potravinovými ztrátami“ se rozumí potraviny, které byly vypěstovány k 

lidské spotřebě, ale z různých důvodů vypadly z dodavatelského řetězce; přitom však mohou být 

nakonec využity jako potraviny nebo pro jiné účely. „Potravinové odpady“ jsou podskupinou 

„potravinových ztrát“ a rozumí se jimi potraviny, které jsou vhodné k lidské spotřebě, o nichž je však 

známo, že byly vyhozeny mezi odpad a nebyly nikdy spotřebovány.  

Přes nedostatek podrobných srovnatelných údajů v rámci EU-27 je zřejmé, že ve všech hlavních 

fázích dodavatelského řetězce dochází ke značnému množství potravinových ztrát a že velké 

množství potravin končí jako odpady – během pěstování a sklizně, při manipulaci a skladování po 

sklizni, při zpracování a balení, při velkoobchodní a maloobchodní distribuci a následně i v 

domácnostech či v restauracích, provozovnách rychlého občerstvení, hotelech nebo jídelnách.  

Z odhadů studie zadané STOA vyplývá, že celkové množství potravinového odpadu v rámci 

dodavatelského řetězce ve 27 zemích EU dosahuje 138 milionů tun ročně v porovnání s celkovou 

roční produkcí primárních potravin ve výši přibližně 770 milionů tun ročně. To znamená, že 

ekvivalent zhruba šestiny produkce v EU končí jako odpad, tj. přibližně 280 kg na obyvatele ročně. 

Odhady pro jednotlivé členské státy se pohybují v rozmezí od 398 kg na obyvatele (Nizozemsko) po 

171 kg na obyvatele (Slovensko). 

Z jednoho nedávného odhadu vypracovaného ve Spojeném království vyplývá, že domácnosti 

vyhodí ročně potraviny v hodnotě asi 14 miliard EUR. Nejvyšší ekonomické ztráty jsou spojovány s 

masem a rybami, i když mezi potravinovými odpady zaujímají nejmenší podíl.  

Potravinový odpad v Německu tvoří převážně odpad z ovoce a zeleniny, následují obilniny a mléčné 

výrobky, zejména chléb a mléko, jak je znázorněno na obrázku 2 níže. I když s masnými výrobky se 

plýtvá nejméně, jejich surovinová stopa a zejména jejich uhlíková stopa je mnohem vyšší než u jiných 

produktů. Rovněž mléčné výrobky jsou spojeny s vysokou spotřebou zdrojů.  

Obrázek 3: Potravinový odpad v Německu a jeho surovinová a uhlíková stopa, rozděleno podle 

skupiny produktů 
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 Zdroj: Göbel et al. 2012, s. 105  

Studie ukazují, že v Evropě v současné době dochází k největším ztrátám v závěrečné fázi spotřeby, 

především v domácnostech a v sektoru pohostinství, kde se tvoří zhruba polovina všech odpadů. Ke 

třetině ztrát dochází během zemědělské produkce, a to především v době sklizně nebo v případech, 

kdy zemědělci z různých důvodů – např. kvůli nepříznivému počasí, špatnému stavu plodin nebo 

velmi nízkým výkupním cenám – nesklidí všechny vypěstované potravinářské plodiny. Menší podíly 

ztrát vznikají během posklizňové manipulace a skladování a při zpracování, balení a distribuci 

velkoobchodníky a maloobchodníky. Je však třeba poznamenat, že odpady v konečné fázi spotřeby 

jsou zhruba z poloviny obecně považovány za nevyhnutelné – spotřebitelé musí vyhazovat 

zeleninové slupky, vaječné skořápky nebo kosti. 

V řadě ohledů jsou složité potravinové systémy vyspělých průmyslových zemí velmi účinné. 

Využívají širokou škálu technologií konzervování potravin a jsou vybaveny infrastrukturou 

potřebnou k rychlé distribuci ke spotřebitelům, čímž potenciálně omezují množství odpadu. Zároveň 

však trvalé uplatňování maloobchodních marketingových nástrojů pro zvýšení prodeje, jako např. 

„dva za cenu jednoho“, může vést k většímu plýtvání ze strany spotřebitelů.  

Další příčinou rozsáhlého plýtvání může být i očekáváními spotřebitelů, že potraviny budou vždy 

čerstvé a bezvadného vzhledu, a ta se jim obchodní řetězce snaží naplnit. Pokud se nezlepší 

povědomí o tomto tématu, může se plýtvání potravinami na straně evropských spotřebitelů ještě 

zhoršit v důsledku zmenšujících se domácností, většího soustředění obyvatelstva do měst a 

rostoucího bohatství, takže existuje řada důvodů, proč přiznat tomuto problému prioritu.  

V rámečku 6 je uvedeno deset vybraných možností, jak dosáhnout snížení objemu potravinového 

odpadu. Vycházejí z opatření, která byla již k řešení tohoto problému přijata, a zahrnují různé 

subjekty od Evropské komise po vnitrostátní vlády a potravinářský průmysl. U některých z nich už 

byla prokázána účinnost v praxi.   

 

Potravinářský průmysl 

Evropský potravinářský a nápojový průmysl je největší výrobní odvětví v EU z hlediska obchodního 

obratu, počtu zaměstnaných osob i počtu podniků. Sehrává důležitou úlohu při dosahování 

udržitelnějšího potravinového systému zejména vytvářením výrobních a distribučních podniků, které 

účinněji využívají zdroje. Patří sem nejen omezení plýtvání a šetrnější využívání vstupů, včetně vody 

a energie, ale také pozornost věnovaná kvalitě potravin a zajištění optimálních podmínek, v nichž 

jsou potraviny skladovány a přepravovány (teplota a vlhkost). K tomuto účelu lze využívat nové 

technologie. Řady zlepšení lze dosáhnout zkvalitněním řízení a komunikace v rámci potravinového 

řetězce, včetně využití moderních nástrojů a systémů řízení rizik a co nejvyšší provozní výkonnosti. 

Existuje obecný předpoklad, že procesy v EU již jsou účinně racionalizovány, ale přední inovační 

podniky v odvětví ukazují, že lze dosáhnout značných úspor.  
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Pozoruhodná úroveň inovací v potravinářském průmyslu se rovněž může více zaměřovat na cíle 

celosvětové udržitelnosti a snížení výskytu nemocí zapříčiněných stravou. Například nové generace 

alternativ masa na rostlinné bázi vyžadují výrazně nižší vstupy zdrojů a stále častěji poskytují 

vysokou kvalitu a chutnější bílkoviny. Omezující faktor představuje i nadále přijetí ze strany 

spotřebitelů, avšak tyto výrobky dokážou stále lépe napodobit chuť a strukturu masa. 

Transparentní a dobře integrované potravinové řetězce používající zodpovědně získávané suroviny si 

mohou mnohem pravděpodobněji získat důvěru spotřebitelů a zároveň zlepšit zabezpečení potravin 

a zvýšit udržitelnost. Nedostatek transparentnosti plodí nedůvěru. Při vytváření stabilního a 

spravedlivějšího dodavatelského řetězce bude třeba klást stále větší důraz na spravedlivé řešení pro 

dodavatele a zpracovatele.  

 

Rámeček 6: Deset prostředků ke snížení množství potravinového odpadu 

Stanovení cílů  

Členské státy EU musí do roku 2013 vypracovat plány předcházení vzniku odpadů podle rámcové směrnice o 

odpadech. V těchto plánech by mohly stanovit závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu spolu s 

monitorováním odpadů a ztrát v rámci celého potravinového řetězce. Jednotlivá odvětví, jako je výroba a 

prodej, by se měla dohodnout na přijetí dobrovolných závazků na snížení odpadů. Tato opatření by mohla 

podpořit celoevropskou iniciativu v rámci Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje.  

Zlepšení databázi 

Účinné nastavení nebo provádění cílů není možné bez lepších údajů. Součástí rámce EUROSTAT by se měla stát 

i přijatá definice potravinového odpadu, která rozlišuje mezi odpadem, kterému lze předejít, a mezi 

nevyhnutelným odpadem. Metody pro sběr a výpočet údajů o potravinovém odpadu by měly být 

standardizovány v celé EU-27 a příslušné údaje by měly být získávány ve všech hlavních fázích potravinového 

řetězce. 

Přezkum právních předpisů EU týkajících se bezpečnosti potravin 

Současný systém předpisů v oblasti bezpečnosti potravin týkajících se pesticidů, kontaminujících látek, balení a 

skladování by měl být přezkoumán s cílem určit ustanovení, která nepřispívají k ochraně života a zdraví a jsou 

příčinou vzniku zbytečného potravinového odpadu. Rozhodnutí o tom, zda je možné provést přezkum 

stávajících požadavků, včetně konkrétních norem, aniž by hrozilo jakékoli riziko pro bezpečnost potravin, se 

musí opírat o výsledky dalšího výzkumu. 

Změny evropských obchodních norem 

Zrušení konkrétních evropských obchodních norem pro některé potraviny v roce 2009 nevedlo k očekávanému 

snížení množství potravinového odpadu a zvýšení možnosti výběru pro spotřebitele. Je třeba zvážit provedení 

další reformy, která nahradí normy založené na vzhledu potravin normami, které budou vycházet z vlastností, 

jako je chuť, čistota, výživové hodnoty či podmínky pěstování.  

Racionalizace označování data spotřeby potravin 

Pro některé spotřebitele jsou rozdíly mezi „datem minimální trvanlivosti“ a označením data použitelnosti 

„spotřebujte do“ na obalu matoucí a v důsledku toho může docházet k tomu, že jsou vyhozeny bezpečné a 

poživatelné potraviny. Nařízení, o něž se tato označení opírají, by měla být dále přezkoumána s ohledem na 

zrušení některých typů štítků pro některé potraviny a současně by měly být provedeny informační kampaně ze 

strany vlád a maloobchodních prodejců. Je třeba se více zaměřit na možnosti nabídek slev u potravin s blížícím 

se datem použitelnosti. 

Zlepšení pracovních postupů a řízení dodavatelského řetězce 

Na snižování objemu potravinových odpadů v době mezi expedicí ze zemědělského podniku a doručením 

potravin ke spotřebiteli se podílí činitele, jako jsou lepší postupy, lepší technologie, sofistikovanější řízení rizik a 

větší koordinace a integrace mezi různými články často dlouhého dodavatelského řetězce. Vlády by měly 
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podporovat účinnější pracovní postupy a lepší koordinaci, například prostřednictvím programů poskytování 

poradenství. 

Informační kampaně 

Vnitrostátní vlády by měly společně s maloobchodníky a odvětvím pohostinství pořádat informační kampaně 

zaměřené na konkrétní skupiny, které pomohou omezit plýtvání ze strany spotřebitelů. Této problematice by se 

měly ve větší míře než dosud věnovat například školní osnovy.  

Posouzení technologického vývoje 

V uspořádání potravinového řetězce již nyní sehrává významnou úlohu množství vyspělých technologií, včetně 

informačních technologií, a díky nim může být možné dosáhnout většího snížení objemu potravinových 

odpadů. Svou úlohu může sehrát pokrok ve vývoji inteligentních štítků na obalech, inteligentních ledniček, 

vozíků v supermarketech a odpadkových košů – technologií, jejichž vývoj nebyl ještě zahájen nebo je v 

počátcích. Vyhodnocení jejich potenciálního přínosu vyžaduje další výzkum.  

Boj proti plýtvání potravinami v odvětví pohostinství 

Existuje několik způsobů, jak omezit množství odpadů v tomto odvětví. Restaurace a jídelny by se například 

měly více snažit nabízet různé velikosti porcí na základě přání zákazníků, a nikoli jen standardní – a pro některé 

příliš veliké – porce a tyto porce odpovídajícím způsobem cenově rozlišit.  

Podpora programů rozdělování potravin 

Některé přebytky potravin na konci dodavatelských řetězců jsou nevyhnutelné, a pokud je to možné, měly by 

být poskytovány těm, kteří to nejvíce potřebují, prostřednictvím dobročinných organizací a „potravinových 

bank“. Měla by být zvážena možnost právní úpravy, která by ochránila dárce z řad nevládních organizací, které 

rozdělují tyto potraviny osobám žijícím v chudobě, před žalobou v případě nevědomé distribuce nebezpečných 

potravin. 

 

Udržitelnější stravovací návyky  

Průměrná evropská strava zanechává velkou environmentální stopu. Spotřeba masa, mléka a 

mléčných výrobků, vajec a ryb v EU přibližně dvojnásobně převyšuje světový průměr. Potraviny 

pocházející z intenzivní živočišné výroby mají mnohem větší dopad na životní prostředí než 

potraviny rostlinného původu, včetně emisí skleníkových plynů, vysoké spotřeby vody a znečištění z 

emisí amoniaku a vyluhování dusíku. Pokud by obyvatelé EU snížili spotřebu masa a mléka a 

mléčných výrobků, znamenalo by to velmi výrazný přínos v oblasti životního prostředí. Existuje však 

řada překážek, které brání zasahování do toho, jaké potraviny si lidé vybírají, a v budoucnu bude 

třeba vypracovat politicky přijatelná politická opatření s cílem dosáhnout postupné změny v této 

oblasti. Docílení smysluplné změny bude vyžadovat kombinaci důsledných a dlouhodobých 

opatření, včetně zvyšování informovanosti, posílení přijatelnosti ekonomických pobídek a 

„postrkování“.  
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7. MOBILIZACE ODPADŮ A ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A 

POTRAVINÁŘSTVÍ 

Nevyhnutelné odpady a zbytky jsou také zdroje. Jedna z pěti studií zadaných STOA analyzuje tři 

složky biologických zdrojů: potravinářský odpad, zbytky plodin a zbytky z lesnictví. Chlévská mrva 

a kanalizační odpady, které mají rovněž potenciál, nebyly ve studii zohledněny. Tyto suroviny jsou 

vysoce heterogenní s různým obsahem sušiny, energie a různým chemickým složením. Jejich 

potenciální dostupnost v Evropě byla posuzována na základě jejich energetického obsahu, který činí 

asi 46 exajoulů – EJ. Jejich relativní význam je zobrazen v níže uvedené tabulce.  

 

Dostupnost toků odpadů a zbytků z hlediska jejich energetického obsahu 

Dostupnost (v exajoulech (EJ) 

za rok) 

Dolní odhad Horní odhad 

Potravinový odpad 0,22 

Zbytky zemědělských plodin 0,8 3,6 

Primární zbytky z lesnictví 0,8 2,7 

Celkem 1,82 6,52 

   Podíl konečné spotřeby energie 

EU (v procentech) 
3,9 % 14,1 % 

 

Uvedené tři složky zdrojů by společně mohly tvořit významný podíl 4 až 14 procent celkových 

dodávek energie v EU, přičemž je třeba počítat s poklesem podílu potravinového odpadu. S těmito 

odhady je však spojeno několik významných neznámých. Neexistuje harmonizovaná definice 

potravinového odpadu v Evropě, nebo zbytků plodin či z lesnictví. Rovněž existují velké rozdíly v 

odhadech toho, kolik z těchto zbytků je k dispozici vzhledem ke stávajícímu využití, a v odhadech 

úrovně získávání, které by mohly být považovány za možné a přijatelné vzhledem k 

environmentálním a ekonomickým omezením.  

 

Některé důležité překážky mobilizace surovin na této úrovni zahrnují:  

 Různorodost surovin a nedostatek transparentních trhů. 

 Jejich rozptyl po celém území, v prostorách velkého počtu zemědělských podniků a lesů a – v 

případě potravinového odpadu – milionů jednotlivých domácností.  

 Zbytky ze zemědělské činnosti a zbytky z lesnictví se často nacházejí v odlehlých a 

nepřístupných místech.  

 Náklady na jejich sběr, třídění a využití jsou poměrně vysoké, protože se jedná obecně o 

relativně nízké hodnoty a velmi objemné suroviny, které proto nemohou být přemísťovány 

na velké vzdálenosti bez vzniku dalších nákladů a spotřeby energie. Klíčová je proto 

poměrně blízká strategická poloha prvního stupně zpracování.  

 Existují obavy o udržitelnost, zejména proto, že dostatečné množství zbytků je třeba vrátit do 

půdy v zájmu zachování organické hmoty v půdě, a tím i funkce půdy, a to jak orné, tak 

lesní. 
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 Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na sběr některých těchto surovin a zřízení první 

generace biorafinérií v komerčním měřítku bude třeba vytvořit přesvědčivý soubor 

politických signálů s cílem povzbudit investory. Tyto signály stále zbývá vytvořit. Současná 

politika EU narušuje trh ve prospěch bioenergie.  

Konverzní technologie – termochemické a biochemické cesty 

Mnohé technologie na přeměnu biomasy jsou dobře prozkoumány a mají dlouhou tradici, ale existují 

i nové technologie. Obecně platí, že biomasa vyžaduje určitou fyzickou předběžnou přípravu, 

například oddělení složek, sušení, štípání či lisování do pelet. Další zpracování se provádí jednak 

termochemickou cestou, vyžadující značné teplo, jako je hydrogenace, zplyňování nebo pyrolýza; 

nebo biochemickou cestou, která k získání požadovaných produktů nebo přeměně suroviny na 

požadovaný produkt využívá biologické faktory, jako jsou kvasinky, bakterie, řasy a enzymy. Tři 

hlavní biochemické postupy jsou transesterifikace, fermentace a frakcionace.  

Jednou zajímavou možností je použití hybridních termochemických/biochemických postupů, kdy je 

surovina zplyňována za vzniku syntézního plynu, který pak může být přeměněn na chemické látky 

pomocí mikroorganismů, které dokážou fermentovat tento syntézní plyn na ekonomicky zajímavé 

chemické látky. Tento postup je již vyvíjen pro etanol (například společnostmi Coskata a Ineos Bio) a 

několika dalšími společnostmi pro výrobu PHA, polyolů a propylenu.  

Produkty těchto různých procesů jsou: paliva, pohonné hmoty pro dopravu a letectví, elektřina, 

chemické látky vzniklé fermentací, speciální chemické látky, polymery a široká škála chemických 

meziproduktů. Ovšem i tyto chemické meziprodukty mají široké použití. Zvlášť rychle se rozvíjí trh s 

bioplasty. 

Problémy udržitelnosti 

Je důležité, abychom dříve, než budou zaváděna opatření k urychlení využívání odpadů a zbytků v 

biohospodářství, řádně porozuměli problematice udržitelnosti. Jedná se o oblast, kde probíhá aktivní 

výzkum i rozprava a která se vyznačuje velmi dynamickou a komplexní agendou. Je možné určit pět 

významných oblastí.  

 Dopady na klima jsou předmětem zvláštního zájmu, neboť důvody, proč by vlády měly 

podporovat využívání biologických materiálů pro výrobu energie i jejich další využití se do 

značné míry opírají o příspěvek, který mohou přestavovat pro zmírnění změny klimatu.  Ten je 

třeba přesně změřit pomocí posuzování životního cyklu (LCA). Řada způsobů přeměny odpadů 

a zbytků na biomasu je zdrojem významných úspor emisí, není tomu tak ale vždy a zásadní 

význam mají v tomto ohledu jednoznačné doklady. Dopad na zmírnění je obecně větší u odpadů 

a zbytků než u (potravinových) plodin, zejména pokud zohledníme nepřímé změny ve 

využívání půdy.  

 Celková účinnost zdrojů. Existují určité důkazy o tom, že úspory emisí skleníkových plynů je v 

řadě případů možné zvýšit použitím biomasy k výrobě vhodných biotechnologických materiálů 

namísto jejího spalování za účelem výroby energie. Obecně platí, že přednost má přístup 

spočívající v kombinaci několika aplikací biomasy v „kaskádách“ různých použití. To je zvláště 

důležité v případě lesní biomasy. Například, první použití dřeva získaného těžbou lesa by mělo 

být určeno k dlouhodobému využití, jako jsou např. stavební dřevo na stavbu budov. Jakmile 

zestárne, může být použito pro sekundární účely, jako jsou panely, a teprve v závěrečné fázi jako 

palivo. 

Kromě toho, jak vyplývá z grafu uvedeného níže, využití biomasy pro výrobu energie vytváří 

nejnižší přidanou hodnotu jak celkově, tak v poměru k energii a dopadům na změnu klimatu. 

Prioritní oblasti využití představují farmaceutický průmysl a výroba čistých chemických látek na 

vrcholu pyramidy.  
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Obrázek 4 Pyramida hodnot biomasy 

 

Zdroj: Upraveno z Eickhouta (2012) na základě 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Výsledky výzkumu ukazují, že použití biomateriálu nemusí vždy jednoznačně překonat využití 

pevné a plynné biomasy k výrobě elektřiny a tepla. Avšak z analýzy posuzování životního cyklu 

vyplývá, že pokud se biomasa používá kaskádovitě, lze dosáhnout dalšího zmírnění v průměru 

o 10 až 20 tun ekvivalentu CO2 / ha. To ukazuje na význam kaskádového využití biomasy, což 

znamená, že v případě potřeby by v průběhu času mělo být energetické a neenergetické použití 

surovin z biomasy kombinováno. Z těchto důvodů je třeba přehodnotit nerovnováhu ve 

stávajícím politickém rámci. Ten v současné době poskytuje významnou podporu bioenergii, 

nikoli však jiným způsobům využití biomasy.  

 Půda: u půdy jde především o to, že nadměrné odstraňování zemědělských plodin a zbytků 

lesního hospodářství může mít negativní dopad na obsah organické hmoty v půdě, strukturu 

půdy a její biologickou rozmanitost. To je závažný problém, vzhledem k tomu, že mnohé 

evropské půdy jsou již degradovány. Je velmi důležité zohlednit místní podmínky. Například 

přijatelný objem odstraňování obilné slámy z orné půdy se bude značně lišit. Rámec pro 

vykazování skleníkových plynů podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie vylučuje 

změny obsahu uhlíku vázaného v půdě vyplývající z těžby zbytků, protože jsou považovány za 

vyrobené s nulovými čistými emisemi do doby získání. Toto pojetí by mělo být přezkoumáno.  

 Voda: U biotechnologických produktů vyrobených z odpadů a zbytků by měly být vyloučena 

většina dopadů spojených s výrobou specializovaných plodin pěstovaných jako suroviny. 

Obecně tedy budou mít menší „vodní stopu“. Zvýšené získávání zbytků ze zemědělské půdy a 

lesů by však mělo být řízeno takovým způsobem, aby zabránilo vodní erozi a chránilo schopnost 

zadržování vody v důsledku změn ve struktuře půdy. 

 Biologická rozmanitost: o vlivu odstraňování zemědělských a lesnických zbytků ve větším 

měřítku v Evropě na biologickou rozmanitost je toho známo poměrně málo. Nevhodné postupy 

by však mohly být škodlivé jak pro povrchová stanoviště, tak pro půdní faunu a flóru. Důsledky 

odstraňování zemědělských reziduí na živočišná, rostlinná a plísňová společenstva úzce souvisí 

s dopady na organickou hmotu půdy. Je třeba, aby veškerým výrazným navýšením využívání 

zbytků a odpadu předcházel další výzkum a aby byly přijaty příslušné směrnice a normy.  

 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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Další postup 

Inovativní způsoby založené na biologickém vyžití odpadů a zbytků mají značný potenciál a měly by 

být dále rozvíjeny, zejména tam, kde má Evropa v některé z těchto technologií náskok. Existují 

přesvědčivé argumenty pro další kolektivní opatření na podporu rozvoje tohoto odvětví. Pro 

investory a dodavatele však panuje také značná míra nejistoty, takže hlavní prioritou je zajistit 

transparentnost a lepší informace týkající se dostupnosti toků tohoto odpadu a zbytků, možností 

zpracování a výhod pro spotřebitele. Kromě toho, protože „bio-ekonomický“ vývoj je nutně vzájemně 

provázán s ekosystémy, musí existovat dobře podložené a viditelné záruky, že bioprodukty jsou 

skutečně ekologicky vhodnější volbou ve srovnání se svými protějšky na bázi fosilních paliv, pokud 

jde o emise skleníkových plynů nebo jiných stanovených environmentálních faktorů. Neměly by 

vykazovat ani významné dopady na vodu, půdu či biologickou rozmanitost. To vyžaduje silné 

záruky udržitelnosti. Politická opatření lze rozdělit do tří okruhů. 

Hlavní možnosti mobilizace odpadů a zbytků surovin: 

 co nejlépe využívat dostupných podpůrných opatření a poradenství určených pro správce půdy 

(např. v rámci politiky rozvoje venkova SZP); 

 zdokonalit třídění a sběr potravinového odpadu a přezkoumat právní předpisy týkající se jeho 

využití pro anaerobní digesci; 

 zaujmout regionální přístup k rozvoji využívání biomasy, např. při zakládání nových zařízení na 

bioenergii a biologických rafinérií. 

Přejít z fáze demonstrace do fáze komercializace těchto biologických rafinérií využívajících odpady a 

zbytky. Hlavní možnosti jsou: 

 poskytovat finanční prostředky na selektivní rozsáhlé demonstrace a závody první svého druhu 

(jsou získány záruky, pokud jde o určitou část veřejných prostředků); 

 podporovat tržně orientovanou poptávku po biotechnologických produktech prostřednictvím 

norem a značek pro biotechnologické produkty; 

 vytvořit příznivější politický rámec prostřednictvím opatření s cílem: 

o zejména omezit podporu pro konvenční biopaliva založená na potravinových plodinách; 

o zvážit přijetí směrnice o biologických zdrojích, která by tvořila integrovaný soubor cílů a 

zásad pro účinné využívání biomasy k výrobě potravin, energie a materiálů; 

o zavést pobídky k využití biomasy na konci životnosti pro výrobu energie; 

o postupně zrušit dotace na fosilní paliva za účelem podpory surovin z biotechnologických 

zdrojů. 

S cílem zajistit environmentální udržitelnost využití odpadů a zbytků: 

 zavádět environmentální záruky s ohledem na hierarchii nakládání s odpady – prioritou je, aby 

se zabránilo plýtvání; 

 zabránit úbytku uhlíku půdy prostřednictvím: 

o norem pro provozovatele biorafinérií, pokud jde o půdu a emise skleníkových plynů (přímé i 

nepřímé); 

o posílení ochrany organické hmoty v půdě v rámci ustanovení o podmíněnosti SZP; 

o rozšíření rámce pro započítávání emisí skleníkových plynů, který stanoví směrnice o energii 

z obnovitelných zdrojů, tak, aby zahrnoval i změny obsahu uhlíku vázaného v půdě; 

o rozšíření kritérií udržitelnosti směrnice o energii z obnovitelných zdrojů na jiné formy 

bioenergie a biotechnologické produkty. 

Jednoznačné záruky udržitelnosti by měly být vnímány jako činitele snižování nejistoty ohledně 

environmentální výkonnosti a v konečném důsledku tedy jako prospěšné pro přilákání investic.  
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8. ZÁVĚRY  

Pět studií, jejichž syntézu zde předkládáme, oceňují silné stránky EU jako jednoho z hlavních 

producentů potravin s rozmanitými a výkonnými zemědělskými systémy, s vysokou úrovní 

dovedností a investic, významnými výzkumnými institucemi a velkým potenciálem pro inovace do 

budoucna. Společně určily některé z klíčových výzev, kterým bude Evropa čelit v důsledku svého 

postavení v rámci rozsáhlejšího celosvětového zemědělsko-potravinářského systému. Její úloha 

nespočívá ve zvýšení produkce potravin, která by doplnila jejich nedostatek v chudších zemích, ale ve 

vytvoření silné a udržitelné základny zdrojů s větší kapacitou k vytváření a zachování přírodních 

zdrojů.  

V příštích desetiletích bude EU nucena stanovit a následně prokázat: 

 jaké úrovně výnosů mohou být trvale udržovány, a dokonce zvýšeny při plném využití 

hospodaření s půdou založeného na znalostech; 

 jaké změny v rámci politik pomohou vytvořit pobídky a stanovit požadavky pro zemědělce, aby 

omezili znečištění a tlak na přírodní zdroje a aby zároveň poskytovali více ekosystémových 

služeb; 

 jak ovlivnit plýtvání s potravinami a nadměrnou spotřebu, vytváření zdravých stravovacích 

návyků, včetně snížení spotřeby živočišných produktů; 

 jak snížit globální stopu Evropy v oblasti dodávek potravin a dosáhnout rovnováhy domácí 

produkce v souladu se zásadou udržitelnosti a změnami trhu; 

 jak sladit energetickou politiku a zejména úlohu bioenergie s požadavky zemědělské výroby a 

udržitelného využívání půdy a přednostně zužitkovávat odpady a zbytky.  

Zpráva nabízí velké množství možností a doporučení pro evropské orgány a řadu dalších subjektů ve 

veřejném i soukromém sektoru. Ukazuje, že v tomto ambiciózním programu je možné dosáhnout 

pokroku, přičemž svou úlohu musí sehrát zemědělci, spotřebitelé, odborníci na výživu, zpracovatelé 

potravin a maloobchodníci, dodavatelé energie a odpadoví hospodáři, ale také tvůrci politik. Veřejná 

politika v Evropě sehrává v řízení zemědělství a potravinářského systému větší úlohu než v mnoha 

jiných částech světa, což dává EU možnost zaujmout v tomto vývoji vůdčí postavení, pokud bude 

chtít.  

V oblasti změny klimatu využívá Evropská unie plánu jako vodítka pro nasměrování vývoje, aby 

bylo do roku 2050 dosaženo požadované dekarbonizace. V oblasti zemědělství a dodávek potravin 

nejsou cíle tak přesné, existuje však prostor pro vytvoření dlouhodobějšího scénáře a pro výhledové 

politické rámce. Ty by se mohly stát vodítkem pro jednotlivé politiky, které budou tvořit novou 

generaci zemědělsko-potravinářských opatření. Patří mezi ně opatření nezbytná pro provádění 

stávající „zelenější“ SZP a následné politiky, která nahradí současnou SZP od roku 2021. Zde přijatá 

rozhodnutí vyšlou jednoznačný signál ohledně směru, kterým se EU rozhodla vydat.  

V krátkodobějším výhledu může Evropská unie vycházet ze souboru společných politik v oblasti 

životního prostředí a zemědělských politik. Společná zemědělská politika byla nedávno reformována 

tak, aby kladla větší důraz na životní prostředí a inovace. Nabízí řadě členských států, které mají vizi 

se tímto směrem ubírat, příležitost zahájit v průběhu nadcházejících sedmi let změnu směřování – 

objem financování v rámci SZP je přitom i nadále značný.  
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