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Abstrakt  

Intenzifikace zemědělství je jedním z hlavních důvodů snižování biodiverzity a 

ekosystémových služeb v zemědělské krajině. Mezi tyto služby patří opylování, které na jedné 

straně přispívá k zachování biodiversity rostlin v kulturní krajině a na druhé straně je přímo 

prospěšné produkci potravin, zejména ovoce a zelenina. Jako jedním z možných řešení udržení 

dostatečné míry opylování v zemědělské krajině je snížení intenzity obhospodařování alespoň 

na částech zemědělské půdy. Další možností je vyřadit určitou rozlohu obhospodařované půdy 

z produkce výměnou za dotace pro zemědělce, kteří s takovým postupem souhlasí. Výsledkem 

jsou provozované programy ekologického zemědělství a agroenvironmentálních opatření v 

rámci Evropské unie. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou v současnosti aplikována opatření na snížení intensity 

hospodaření v krajině dostatečně účinná v ochraně planých rostlin, opylovačů a jejich 

vzájemných vztahů. A pokud ano, tak jestli je tomu tak vlivem intenzity obdělávání zemědělské 

půdy nebo prostřednictvím květní nabídky. Dále bylo zkoumáno, zda a jak se k efektu 

ekologického zemědělství přidává také struktura krajiny. Kvalitativně byly porovnávány 

výsledky ze studií zabývající se tímto tématem.  

Současné studie ukazují, že ekologické zemědělství má ve většině případů pozitivní vliv na 

opylovače. Byla také nalezena silná závislost opylovačů na dostupnosti květních zdrojů a 

velkou roli hrál celkový podíl polopřirozených habitatů v oblasti, který měl vliv na konečnou 

účinnost ekologického zemědělství a agroenvironmentálních opatření. Zdá se, že snížení 

intenzity obhospodařování, zachování polopřirozených stanovišť a jejich vhodná organizace je 

zásadní pro udržení biodiverzity a zachování ekosystémových služeb v zemědělské krajině.  

Klíčová slova: intenzifikace zemědělství, biodiverzita, ekologické zemědělství, opylování 



 
 

Abstract 

Agricultural intensification is one of the main reasons for the decline of biodiversity and ecosystem 

services in agricultural landscape. One of the ecosystem services is pollination, which helps to 

preserve the biodiversity of wild plants in cultural landscape and is also vital for production of 

food, especially fruits and vegetables. Decreasing management intensity could be one of the 

potential solutions for maintaining sufficient level of pollination in the agricultural landscape. This 

can be achieved at least on parts of agricultural land. Also, certain areas of cultivated land can be 

excluded from production in exchange for subsidies for farmers who agree to implement this 

method. For this reason, the European Union has introduced organic farming and agri-

environmental schemes. 

The aim of the study was to determine whether currently applied low-intensity management is 

sufficiently effective to protect wild plants, pollinators and their mutual relations. And if so, 

whether it is due to the decreased management intensity or due to the floral sources available. 

Another question dealt with is how the effects of organic farming depend on the landscape 

structure. Results of various studies dealing with this topic were qualitatively compared.  

Current studies show that organic farming has positive impact on pollinators in most cases. 

Another fact established by the studies is the heavy dependence of pollinators on the availability 

of floral resources. The proportion of semi-natural habitats was also found to be crucial for the 

overall effect of organic farming and agri-environmental schemes. It seems that low-intensity 

management and conservation of semi-natural habitats as well as their proper structuring are 

essential for the preservation of biodiversity and ecosystem services in agricultural landscape. 

Key words: agricultural intensification, biodiversity, organic farming, pollination 
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1 Úvod 

Intenzifikace zemědělství je jednou z příčin poklesu biodiverzity hmyzu v krajině (Dick, 

2021). Během posledních desetiletí došlo k celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti a 

početnosti hmyzu v nebývalém měřítku a zemědělská intenzifikace byla hlavní hnací silou této 

globální změny (např. Tscharntke et al. 2021; Seibold 2019). V ohrožení jsou tak 

ekosystémové služby jako je opylování a přirozená ochrana rostlin. Proto úbytek početnosti i 

běžných druhů opylovačů vede ke zhoršení opylovacích služeb u planých druhů rostlin, ale i 

plodin (Klein et al. 2007; Powney et al. 2019; Seibold et al. 2019). Nabízí se sice možnost 

vyřešit tento problém prostřednictvím domestikované včely medonosné, ovšem pokryvnost 

úly v zemědělské krajině není dostatečná (Breeze et al. 2011). V České republice je dokonce 

hustota zavčelení jednou z nejnižších právě v zemědělských oblastech jako je Polabí, 

Znojemsko a Pálava (Brus 2021). Z tohoto důvodu je důležité podporovat volně žijící 

opylovače v zemědělské krajině, kteří pravděpodobně odpovídají za většinu opylovacích 

služeb (Breeze et al. 2011; Potts et al. 2015; Hutchinson et al. 2021). 

Mezi dramatické změny ve využívání půdy patří přeměna komplexních přírodních ekosystémů 

na zjednodušené řízené agroekosystémy a intenzivní využívání zdrojů, včetně četnější aplikace 

agrochemikálií a obecně vyšších vstupů a výstupů v agroekosystémech (Rundlöf et al. 2008; 

Urban and Šarapatka, 2003). Také faktory, jako je stále se zjednodušující se krajina a úbytek 

vhodných stanovišť se podílejí na snižování biodiverzity (Kovács-Hostyánszki et al. 2016). 

Dále fragmentace a tvorba migračních bariér vedou k izolování jednotlivých populací a 

následně k vyšší pravděpodobnosti inbrední deprese a extinkci (Rusterholz and Baur 2010). K 

tomu přispívá i zvětšující se rozloha jednotlivých obhospodařovaných polí, čímž se snižuje 

zastoupení lemů s vegetací v oblasti (Norton et al. 2009). Všechny tyto faktory dohromady 

vytvářejí nepříznivé prostředí pro přežívání rostlin a živočichů a vedou k narůstající 

podobnosti společenstev napříč krajinou (Dormann et al. 2007; Winqvist et al. 2011; Power et 

al. 2016).  

Jedním z možných řešení tohoto problému je snížení intenzity hospodaření alespoň na části 

obdělávaného území. V současné době je v rámci EU politicky podporovaným řešením 

ekologické zemědělství, které se vyznačuje především malým zastoupením aplikovaných 

agrochemikálií a obohacováním půdy o živiny převážně prostřednictvím organických hnojiv 

(Urban and Šarapatka, 2003; Tirado et al. 2009; Tscharntke et al. 2021). 
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Přestože intenzifikace zajišťuje díky navýšení produkční schopnosti plodin a minimalizaci 

ztrát vysoké výnosy, mohou plodiny závislé na opylení hmyzem strádat právě kvůli nedostatku 

opylovačů v nepříznivé krajině. Proto, mohou například u produkce jablek dosahovat, 

ekologicky obhospodařované sady stejných výnosů jako v konvenčním zemědělství 

(Samnegård et al. 2019; Roquer-Beni et al. 2021). U některých plodin, např. u Brassica napus, 

může přítomnost volně žijících opylovačů vést k navýšení výnosu až o 20 % (Bommarco et al. 

2012). Dalším benefitem AES, konkrétně vytváření krmných pásů podél polí, je, že umožňuje 

výskyt přirozených nepřátel některých škůdců. Přirozená ochrana před škůdci v EZ je navíc 

mnohdy efektivnější než užívání pesticidů a zároveň nezpůsobuje ztráty biodiverzity jako je 

tomu v konvenčním zemědělství (Samnegård et al. 2019; Roquer-Beni et al. 2021). 

Cílem této práce je na základě současných studií vyhodnotit efektivitu ekologického 

zemědělství a dalších podobných opatření v zemědělské krajině na biodiversitu rostlin a 

opylovačů. Práce se snaží zodpovědět na následující otázky: 

1) Je ekologické zemědělství příznivější pro opylovače než konvenční zemědělství?  

2) Pokud ano, má pro opylovače význam intenzita obdělávání zemědělské půdy nebo záleží 

jen na květní nabídce?  

3) Jsou důsledky opatření na úrovni jednotlivých polí dostačující, nebo jsou jejich dopady 

modifikovány i okolním krajinným kontextem? 
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2 Intenzita zemědělství v Evropě 

Na počátku 20 století se pomocí nových technologií a vědeckých objevů podařilo výrazně 

navýšit výnos plodin. Po druhé světové válce byl na výnosy vyvíjen ještě větší tlak, a tak díky 

Zelené revoluci (na východě Evropy se jednalo spíše o ‚Socializaci zemědělství‘) došlo k ještě 

větší intenzifikaci zemědělství (Evans and Lawson 2020; Batáry 2017). S pádem železné 

opony došlo k ukončení původního dotačního programu a k razantnímu poklesu intenzity 

obhospodařování, který se projevil snížením spotřeby minerálních hnojiv a rozlohou ZPF 

(Bičík 2005). V západní Evropě nastal podobný trend, ale zde spíše v důsledku zvýšeného 

povědomí o ochraně přírody. Z tohoto důvodu vzniká v druhé polovině minulého století 

ekologické zemědělství jako protipól dosavadnímu konvenčnímu zemědělství (Urban and 

Šarapatka 2003; Tirado et al. 2009).  

Evropské státy se mezi sebou vzájemně liší pouze v zastoupení ekologického zemědělství v 

hrubé produkci. V případě konvenčního zemědělství jsou rozdíly mezi zeměmi výraznější: 

velmi různorodé jsou spotřeby minerálních hnojiv, pesticidů a odlišné jsou také velikosti 

zemědělských podniků. Tedy v zemích s obrovskou spotřebou agrochemikálií v klasickém 

zemědělství bude zaznamenán efekt EZ na biodiverzitu spíše než v zemích s extenzivnějším 

přístupem k obhospodařování. Z tohoto důvodu bude v jednotlivých státech odlišné i 

porovnání konvenčního a ekologického zemědělstvím. 

Velmi významná je z hlediska zachování biodiverzity i krajinná struktura. Současná 

zemědělská krajina čelí hned několika problémům, které znesnadňují přežívání divokých 

druhů. Jedná se o fragmentaci, ztrátu stanovišť a homogenizaci krajiny. Změny v krajině 

pravděpodobně posilují negativní vliv intenzifikace, a proto je dobré je neopomíjet (Aguilar et 

al. 2006; Feranec et al. 2016; Ferreira et al. 2013). 

2.1 Ekologické zemědělství 

Ekologické zemědělství je dle nařízení č. 848/2018 Evropského parlamentu a Rady EU 

definováno jako soubor zemědělských postupů, které mají za cíl zajistit ochranu přírodních 

zdrojů, biodiverzity, klimatu a zároveň uspokojit narůstající poptávku spotřebitelů 

po bioproduktech (Anonym 2016). Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím právně 

závazných pravidel a nařízení, která garantují jednotnou kvalitu těchto výrobků v evropských 

zemích (Urban and Šarapatka 2003). V důsledku toho může tento způsob obhospodařování 
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zajistit potravinovou soběstačnost nejen dnes, ale díky své udržitelnosti i pro další generace 

(Tirado et al. 2009).  

Při ekologické rostlinné produkci se upřednostňuje kvalita a stabilita půdy před aktuálním 

výnosem plodin, důraz je také kladen na omezení chemikálií (ať už hnojiv nebo pesticidů). 

Těchto cílů lze dosáhnout různými zemědělskými postupy, jako je víceleté střídání plodin se 

zahrnutím meziplodin, zelené hnojení, například s použitím luštěnin a co nejdelší uchování 

vegetační překryvu (Anonym 2021). Při ochraně rostlin proti škůdcům je kladen důraz spíše 

na prevenci založenou na volbě plodin či odrůd, pěstitelských metodách a výskytu přirozených 

nepřátel. Pokud nelze plodiny ochránit výše zmíněnými technikami před napadením škůdci lze 

využít chemické látky povolené v EZ (Urban and Šarapatka, 2003; Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018).  

V případě, že nelze zajistit dostatečnou produkční schopnost půdy pro danou plodinu, mohou 

být aplikována organická hnojiva z ekologického zemědělství jako je chlévská mrva. Celkové 

množství statkových hnojiv však nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělské 

půdy (Směrnice Rady 1991/676/EHS). Pro lepší dostupnost živin v půdě lze použít přípravky 

z mikroorganismů, dále jsou povoleny i biodynamické přípravky a minerální hnojiva s nízkou 

rozpustností. Zcela zakázána, jsou minerální dusíkatá hnojiva. Pro výsadbu plodin lze používat 

pouze osivo a rozmnožovací materiál pocházející z ekologického zemědělství (Urban and 

Šarapatka, 2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018).  

Vstup do dotačního programu EZ je dobrovolný a nemusí být v něm veden celý zemědělský 

podnik. V tomto případě však podnik musí být rozdělen do zřetelně oddělených produkčních 

jednotek s rozdílnými odrůdami rostlin (u živočišné produkce s jinými druhy zvířat). 

Provozovatel rostlinné produkce může, např. za účelem získávání statkových hnojiv, využívat 

spolupráce pouze s jiným ekologicky hospodařícím subjektem. Naopak ekologickou 

živočišnou produkci nelze bez zmíněné spolupráce vůbec provozovat (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018). 

Díky tomuto komplexnímu přístupu a řešení problému již od příčiny může ekologické 

zemědělství zajistit kromě produkce kvalitních potravin (Anonym 2021) i řešení některých 

environmentálních problémů. Vhodný osevní postup a druhová pestrost pěstovaných plodin 

podporuje výskyt dalších příznivých organismů pro ekosystém a dochází ke zvýšení 

biodiverzity (Tscharntke et al. 2005; Tirado et al. 2009) Výše zmíněné zemědělské postupy 

také navyšují nebo alespoň zachovávají obsah organické hmoty, zvyšují biologickou aktivitu 

půdy a zlepšují její retenční schopnost (Santos et al. 2012; Seitz et al. 2019). Dochází ke snížení 
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rizika eroze a zhutnění (Zeiger and Fohrer 2009; Arnhold et al. 2014) a díky vysoké retenční 

schopnosti krajiny lze pak snáze předcházet extrémům jako jsou sucha a povodně (Thirumdasu 

et al. 2015). Jedná se tak patrně o možnou náhradu současného konvenčního zemědělství 

(Anonym 2021).  

2.1.1 Specifika ekologického zemědělství v ČR 

V České republice došlo v roce 2015 k rozdělení původního programu Agroenvironmetální 

opatření (dále také jen AES) na Ekologické zemědělství a Agroenvironmentálně-klimatická 

opatření (Anonym 2016; Šejnohová et al. 2021). Agroenvironmentálně-klimatická opatření 

(AEKO) vycházejí z prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (aktuální znění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220) a podporují šetrné užívání zemědělské půdy, 

které přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu. Konkrétně sestávají z následujících 

opatření: Integrovaná produkce ovoce, vinné révy a zeleniny, Ošetřování travních porostů, 

Zatravňování orné půdy, Biopásy, Ochrana čejky chocholaté a Zatravňování drah 

soustředěného odtoku.  

Na rozdíl od EZ nemusí být žadatel o zařazení ploch do AEKO aktivním zemědělcem, pouze 

vlastníkem zemědělské půdy, avšak na celé její výměře musí být libovolná podopatření 

realizována. Dále vnější vstupy do půdy, jako je aplikace chemických přípravků na ochranu 

rostlin a hnojení, jsou omezovány prostřednictvím limitů a seznamu zakázaných účinných 

látek. Ostatní pravidla a podmínky obhospodařování jsou obdobné jako u EZ. (nařízení vlády 

č. 330/2019 Sb.; nařízení vlády č. 54/2021 Sb.; Anonym 2016).  

2.1.2 Ekologické zemědělství v Evropě 

V roce 2019 pokrývalo EZ téměř 14,3 milionu hektarů zemědělské půdy v 28 státech EU, to 

odpovídá 7,9 % z celkové využívané zemědělské plochy členských států (European Union 

2019) Mezi evropskými zeměmi sice nejsou z právního hlediska znatelné rozdíly v 

managementu EZ (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018), nicméně jisté 

odlišnosti můžeme zaznamenat v celkové výměře EZ a v zastoupení jednotlivých typů 

managementu. Z tohoto důvodu bylo pro srovnání vybráno osm zemí, které zastupují různé 

klimatické a socio-ekonomické podmínky v Evropě (viz tabulky). 

EZ převládá o trochu více v jižních a severních částech Evropy oproti její střední části, což 

bude pravděpodobně zapříčiněno klimatickými podmínkami jednotlivých regionů (viz 

tabulku 1). Zatímco na severu a v hornatých oblastech jsou méně vhodné podmínky k 
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zemědělské činnosti, tudíž zde nelze produkovat značné výnosy nezávisle na intenzifikaci 

hospodaření. Oproti tomu na jihu Evropy jsou podmínky příznivější a zároveň hrají roli i jiná 

specifika, které umožňují vyšší zapojení EZ do produkce (viz níže). 

Tabulka 1 – Plocha zemědělských pozemků v režimu EZ a jejich podíl z celkové 

obhospodařované plochy státu (údaje k roku 2019), převzato z agentury Eurostat (Eurostat 

2022).  

Země Celková plocha EZ (ha) Celková plocha EZ (%) 

EU 281 14 252 939 7,9 

Česká republika 535 185 15,2 

Itálie 1 993 225 15,2 

Německo 1 290 839 7,8 

Rakousko 671 703 25,3 

Rumunsko 395 228 2,9 

Španělsko 2 354 916 9,7 

Švédsko 613 964 20,4 

Spojené království 459 275 2,6 

 

Odlišné je i zastoupení EZ v jednotlivých typech hospodaření v EZ (tabulka 2). Nejvíce 

se ekologicky hospodaří na orné půdě v jižních a severních státech EU. V jižních státech 

Evropy je navíc patrné vyšší zastoupení trvalých kultur, jako jsou sady a vinice. Právě 

poptávka po těchto komoditách v bio kvalitě, obecně vyšší výkupní ceny bio produktů a nižší 

vstupní náklady v EZ (Batáry et al. 2017), jsou v těchto oblastech pravděpodobně motivující 

pro přechod zemědělců do EZ. Ve státech západní a střední Evropy dominují spíše trvalé travní 

porosty. V České republice je většina zemědělské půdy v EZ vedena jako trvale travní porosty 

s podílem na celkové výměře EZ 82,4 %, orná půda zde zaujímá pouze 16,5 % z plochy 

zemědělské půdy v EZ, což je z hlediska evropského průměru velmi nízké (European Union 

2019; Anonym 2021; Šejnohová et al. 2021) 

 
1 Údaje pro 28 členských států Evropské unie k roku 2019 
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Tabulka 2 – Procentuální zastoupení trvalých travních porostů (TTP), orné půdy a trvalých 

kultur z celkové výměry EZ ve vybraných státech Evropy k roku 2019, převzato z agentury 

Eurostat (Eurostat 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoký podíl trvalých travních porostů (dále též TTP) v ČR je způsoben zatravňováním 

někdejší orné půdy v podhůří a na území velkoplošných chráněných území. A tyto plochy jsou 

typicky postupně převáděny do režimu EZ (tabulka 3). Popisovaný proces je nejvýraznější v 

Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji (Šejnohová et al. 

2021).  

Tabulka 3 – Výměra celkové plochy v EZ ve významných krajích ČR v roce 2020, převzato 

z Šejnohová a kol. 2021 

Kraj Celková plocha EZ (ha) Celková plocha EZ (%) 

Jihočeský 83 994  15,5 

Plzeňský 70 166 12,9 

Moravskoslezský 58 333 10,7 

Karlovarský 57 145 10,5 

Ústecký 47 607 8,8 

 

K nárůstu ekologicky hospodařících farem v ČR došlo během posledních 30 let (Urban and 

Šarapatka 2003). Zejména mezi lety 2006 a 2010 došlo k výraznému nárůstu počtu 

ekologických podniků (viz tabulka 4) nejspíše vlivem rozšíření dotační nabídky a také 

možnosti čerpat podpory od EU. Dalším možným důvodem je navýšení plateb na hektar, které 

se od roku 2006 navýšily o více než dvojnásobek původní sazby (Šejnohová 2019). 

Země TTP (%) Orná půda (%) Trvalá kultura (%) 

28 členů EU 43,7 45,3 11,0 

Česká republika 82,4 16,5 1,1 

Itálie 27,6 48,2 24,1 

Německo 54,1 44,1 1,7 

Rakousko 57,9 40,4 1,7 

Rumunsko 29,0 65,0 5,6 

Španělsko 53,3 21,0 25,8 

Švédsko 25,2 77,7 0,1 

Spojené království 66,4 32,4 1,2 
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Tabulka 4 – Vývoj celkové výměry půdy a počtu podniků v EZ v ČR (1990–2020), převzato 

z Šejnohová a kol. 2021 

Rok Počet farem v EZ Celková plocha EZ (ha) Celková plocha EZ (%) 

1990 3 480 - 

1994 187 15 818 0,4 

1998 348 71 621 1,7 

2002 721 235 136 5,5 

2006 963 281 535 6,6 

2010 3 517 448 202 10,6 

2014 3 885 493 971 11,7 

2018 4 596 538 894 12,8 

2020 4 665 543 252 15,3 

 

2.2 Konvenční zemědělství 

Konvenčním zemědělstvím (KZ) se rozumí systém hospodaření o vysoké intenzitě za účelem 

dosažení maximálního výnosu na dané ploše. K tomuto cíli je potřeba vysokých materiálních 

a energetických vstupů. Intenzifikace se vyznačuje zejména zvýšenou koncentrací plodin (či 

jiných produkčních organismů) v prostoru a čase, vysokým stupněm mechanizace, intenzivním 

užíváním minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Mezi jednotlivými evropskými 

státy je míra intenzifikace proměnlivá. Velmi rozsáhlá je aplikace minerálních hnojiv na rozdíl 

od EZ. Jedinou výrazněji regulovanou oblastí KZ je užívání přípravků na ochranu rostlin. 

Také v konvenčním zemědělství jsou zemědělci podporováni státem formou dotací ze Státního 

zemědělského investičního fondu (zákon č. 252/1997 Sb., zákon č. 256/2000 Sb.). Dotační 

programy u rostlinné produkce slouží zejména jako motivace pro nahrazování chemického 

ošetření za jiné šetrnější, nicméně nákladnější alternativy. Jedná se například o mechanické 

odstraňování plevele, podporu biologické kontroly a preventivní testování množitelského 

materiálu na přítomnost virových a bakteriálních chorob (SZIF 2013). 

Díky objevu Haber-Boschovy syntézy amoniaku na počátku 20 stol. se začala pro zemědělské 

účely aplikovat do půdy kromě organických hnojiv i rychle rozpustná anorganická hnojiva, 

především dusíkatá. Původně se používala zejména jednosložková hnojiva, konkrétně 

dusíkatá, fosforečná, draselná a hnojiva s druhotnými živinami (s obsahem vápníku, hořčíku 

nebo síry), v současné době se však čím dál více užívají hnojiva vícesložková. Množství 
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přídavku daného hnojiva záleží na rychlosti obratu daného prvku v půdě (dusíkatá hnojiva jsou 

nejrychlejší) a stavu vyčerpání živin z předchozí úrody (vyhláška č. 474/2000 Sb.; příloha č. 3 

k vyhlášce č. 474/2000 Sb; ISSaR) 

Intenzivní zemědělství na rozdíl od EZ aplikuje masivní dávky minerálních hnojiv. Za rok 

2018 byla odhadovaná spotřeba minerálních hnojiv v zemědělství 11,3 miliónů tun pro 27 

členských států EU (Eurostat 2021). Jednotlivé země se mezi sebou ve spotřebě minerálních 

hnojiv výrazně liší (tabulka 6). Množství přídavku hnojiv částečně koreluje s úrodností půd na 

konkrétních územích. Proto jsou nejméně hnojeny oblasti s úrodnými půdami typu černozemě 

(Rumunsko) a andosoly (Itálie). Dalším faktorem bude s největší pravděpodobností úroveň 

urbanizace a dostupnost statkových hnojiv. Tedy státy s nedostatečnou živočišnou výrobou, 

jako je např. Česká republika, musejí více spoléhat na minerální hnojiva. 

Tabulka 6 – Spotřeba anorganických hnojiv přepočtená na obsah dusíku a fosforu na hektar 

zemědělské půdy pro vybrané státy Evropy k roku 2018, převzato z agentury Eurostat (Eurostat 

2022) 

Země Hnojení (kg N/ha×rok) Hnojení (kg P/ha×rok)  

Evropa 78,6 8,6 

ČR 112,7 7,2 

Švédsko 78,8 6,1 

Německo 95,2 5,8 

Itálie 51,4 11,5 

Rakousko 50,9 6,7 

Rumunsko 40,3 7,1 

Španělsko 64,3 11,6 

Spojené království 85,7 6,8 

 

Vysoké přídavky minerálního dusíku do půdy jsou nezávisle na hnojení v zemědělství 

dodávány také prostřednictvím atmosférické depozice z dalších antropogenních činností, 

zejména dopravy. V důsledku těchto antropogenních zdrojů se od roku 2000 pohybuje celková 

roční atmosférická depozice dusíku mezi 40 000–60 000 t (Škáchová and Vlasáková 2021). V 

roce 2018 činila tato hodnota 57 674 t na plochu ČR, což odpovídá 7,3 kg N/ha za rok (ČHMÚ 

2018). Když k tomu uvážíme záměrné aplikace dusíku do půdy z tabulky 6, dojdeme k 

hodnotě, která odpovídá množství dusíku dostávajícího se do životního prostředí mimo jeho 

biochemický cyklus. 
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V konvenčním zemědělství se mohou používat pouze ty látky, které nejsou akutně nebo 

chronicky toxické pro člověka ani jiné necílové organismy, a to včetně jejich reziduí vzniklých 

po aplikaci přípravku. Škodlivý vliv nesmí být způsoben přímo ani nepřímo prostřednictvím 

pitné vody, potravin, krmiv anebo ovzduší. Dále se musí jednat o látky dostatečně účinné, ale 

zároveň které neznehodnocují samotné plodiny, neznečišťují povrchové vody a nemají dopad 

na biologickou rozmanitost (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740). Ochrana opylovačů před pesticidy je v české 

legislativě zúžena pouze na včelu medonosnou, kde je uveden zákaz aplikace přípravku na 

porost navštěvovaný včelami anebo alespoň ne v době jejich aktivity (vyhláška č. 327/2012 

Sb.).  

Přesto je v České republice každý měsíc rozšiřován seznam povolených látek a v současnosti 

je schváleno přes 3 600 přípravků (Ministerstvo zemědělství, 2022). Z tabulky 5 je patrné, že 

nejvyšší odbyt POR je v jižních státech Evropy a také v ekonomicky vyspělejších státech. 

Velmi nízká spotřeba pesticidů je i přes výkonnou ekonomiku ve Švédsku, zda je 

pravděpodobně způsobeno méně příznivými klimatickými podmínkami pro škůdce a vysokým 

povědomím o ochraně životního prostředí ve společnosti. 

Tabulka 5 – Spotřeba přípravků na ochranu rostlin (POR) a jejich aplikace na hektar ve 

vybraných státech Evropy pro rok 2019, převzato z Knoema 2021 a Eurostat 2022 

Země POR (tisíc t)  POR (t/ha) 

Evropa 478,4 2,65 

ČR 3,9 1,11 

Švédsko 1,5 0,49 

Německo 45,2 2,71 

Itálie 48,6 3,69 

Rakousko 5,0 1,87 

Rumunsko 5,3 0,39 

Španělsko 61,3 2,52 

Spojené království 19,4 1,11 
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2.3 Struktura zemědělské krajiny 

Ukazuje se, že za snižováním druhové rozmanitosti stojí nejen lokální management, ale také 

samotné uspořádání konkrétní oblasti. Současná zemědělská krajina je obzvláště v západní a 

střední Evropě velmi homogenní (Kovács-Hostyánszki et al. 2016). Zjednodušování struktury 

krajiny za účelem maximalizace výnosu způsobuje fragmentaci a úbytek biotopů, které představují 

z hlediska ochrany bioty jednu z hlavních příčin extinkce. Z tohoto důvodu je na místě posoudit i 

samotnou strukturu zemědělské krajiny v Evropě (Rundlöf et al. 2008; Rundlöf & Smith 2006; 

Rusterholz & Baur 2010).  

Degradace habitatů vlivem intenzifikace zemědělství je jedním z faktorů vedoucí k extinkci druhů 

v přírodě (Rathcke and Jules 1993; Aguilar et al. 2006). Úbytek polopřirozených stanovišť, jako 

jsou nehnojené louky, vodní plochy, lesy i části bez vegetace, společně s narůstajícím podílem 

intenzivně obhospodařovaných a zastavěných ploch v krajině, vede k úbytku rostlin a živočichů 

(Jonason et al. 2012; Holland et al. 2015; Zingg et al. 2019). Pro úspěšné přežívání opylovačů je 

proto potřeba víc než jen tvorba nektarodárných pásů – je nutný také dostatečný počet větších 

celků polopřirozených habitatů. Konkrétně včely je potřebují pro umístění svých hnízd, a tedy s 

rostoucí vzdáleností od travinných porostů klesá i diverzita včel (Kleijn 2003, Jauker, 2009, 

Jakobsson, 2014). Na krajinné škále je proto příhodné vytvářet vhodná stanoviště vyřazená z 

produkce, která by umožnila přežívání nejen volně žijících opylovačů (Cole 2019). 

Původní přirozené a polopřirozené habitaty se rozpadají na jednotlivé fragmenty, které se postupně 

vlivem rostoucí intenzifikace zmenšují a vzájemně se od sebe vzdalují. Tento proces vede ke 

snižování únosné meze přežívání dostatečného počtu jedinců, a to může vést až k úplnému zániku 

populace a v případě endemismu i celého druhu (např. Rathcke and Jules 1993; Aguilar et al. 

2006).  

Negativní efekty fragmentaci mohou být ještě umocněny liniovými stavbami, které působí na 

opylovače jako migrační bariéra (Bhattacharya et al. 2003). Jednotlivé druhy mají odlišné migrační 

schopnosti a obzvláště blanokřídlí, jako jsou včely, jsou limitovány umístěním svých hnízd. Z 

tohoto důvodu se pro ně často stávají příliš od sebe vzdálená stanoviště nedosažitelnými. Naopak 

druhy schopné delších výletů za potravou jsou k fragmentaci odolnější, ovšem i to má své limity 

(Jauker et al. 2013; Rusterholz & Baur 2010).  

Průvodním jevem v Zelené revoluci bylo zvětšení průměrné velikosti polí, jelikož větší pole 

umožnují nasazení těžší mechanizace. Výsledkem je úbytek liniových biotopů (mezí, cest) v 

zemědělské krajině, a tudíž i úbytek diverzity rostlin a opylovačů (Concepción et al. 2012; Kovács-
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Hostyánszkia et al. 2013; Happe et al. 2018). Tento úbytek může znamenat zhoršenou dostupnost 

opylování jakožto ekosystémové služby. Z tabulky 7 je patrné, že státy jako Česká republika či 

Velká Británie budou trpět těmito negativními důsledky homogenizace zemědělské krajiny více 

než s méně rozvinutým zemědělstvím jako je např. Rumunsko. 

Tabulka 7 – Průměrná velikost farmy pro vybrané státy Evropy v roce 2016, převzato z 

agentury Eurostat (Eurostat, 2021) 

Země Průměrná velikost farmy (ha) 

ČR 130 

Švédsko 48 

Německo 61 

Itálie 11 

Rakousko 20 

Rumunsko 4 

Španělsko 25 

Spojené království 90 

Uvážíme-li dohromady spotřebu POR, aplikaci minerálních hnojiv a průměrné velikosti 

jednotlivých farem, lze do určité míry porovnat míry intenzifikace zemědělství v jednotlivých 

evropských státech. Jako země s velmi výraznou intenzifikací můžeme označit Českou republiku, 

Německo a Velkou Británii. Naopak málo intenzivní obhospodařování je běžné ze zemí 

s dostupnými statistikami v Rumunsku a ve Švédsku. 
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3 Vliv intenzity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a 

abundanci rostlin 

Opylovací služby nejsou důležité pouze pro zemědělské plodiny, zhruba 78 % volně rostoucích 

evropských rostlin je závislých na opylování hmyzem (Potts et al. 2015). Rostliny jsou na 

druhou stranu pro opylovače zdrojem potravy a případně i útočištěm. Proto vliv EZ na diversitu 

a abundanci rostlin může přímo ovlivňovat nabídku zdrojů pro opylovače, kteří preferují plochy 

s početnými a diversifikovanými zdroji (Hegland and Boeke 2006). 

Při vyhodnocování vlivu intenzity obhospodařování na diversitu a abundanci planých rostlin 

jsem se soustředila na studie provedené v Evropě, aby jednotlivá ošetření byla co nejvíce 

srovnatelná. Zahrnuty byly pouze ty studie, které probíhaly na zemědělské půdě s nízkou 

intenzitou obhospodařování v systému EZ dle nařízení Rady č. 2092/91 (např. Batáry et al. 

2017; Fonderflick et al. 2020) či v AES (Aavik and Liira 2010; Lemoine et al. 2018) a jako 

kontrola sloužily konvenčně obhospodařované plochy. Měřena byla diverzita a abundance 

rostlin (případně i květů) nejčastěji pomocí fytocenologických snímků. Studované plochy 

(z celkem 22 nalezených studií, jejich citace jsou v Příloze 1) byly jak na orné půdě (71 %), tak 

i na trvale travních porostech (21 %) a trvalých kulturách (8 %). V rámci těchto publikací jsem 

nenalezla signifikantní rozdíl konečných efektů EZ mezi jednotlivými typy zemědělské půdy. 

Dále jsem se zabývala vlivem uspořádání krajiny, kde jsem rozlišovala dvě úrovně jeho 

působení:  

1) heterogenitu krajiny – rozmanitost a početnost biotopů (např. Aavik and Liira 2010; Geiger 

et al. 2010); 

2) strukturu krajiny – poměr a uspořádání mezi produktivními (orná půda) a neproduktivními 

plochami (Roschewitz et al. 2005; Jeanneret et al. 2021); 

3) změny abundance a diversity rostlin od okraje do středu zkoumané plochy (např. Batáry et 

al. 2017; Fonderflick et al. 2020). 

3.1 Vyhodnocení vlivu EZ a AES na diversitu a abundanci rostlin  

V naprosté většině studií (17 z 22 studií) byl potvrzen pozitivní vliv ekologického zemědělství 

(případně AES) na diverzitu i abundanci rostlin. Jednotlivé publikace byly typově rozděleny na 

ty, které měřily pouze rozdílný vliv mezi EZ a KZ na diverzitu a abundanci rostlin (9 studií), 

dále které pozorovaly současně i vliv rozmanitosti stanovišť (3 studie) nebo zastoupení 
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polopřirozených stanovišť v krajině (4 studie). Poslední skupinou byly studie, které 

porovnávaly vliv EZ a KZ na diverzitu a abundanci rostlin a zároveň tento jev měřily i napříč 

plochou (6 studií). 

Rozmanitost rostlinných druhů závisela kromě režimu plochy (EZ × KZ) i na struktuře okolní 

krajiny (10 ze 13 studií). K navýšení diverzity a abundance rostlin na ekologicky 

obhospodařované orné půdě docházelo v krajině s různorodějšími biotopy (3 ze 3 studií), ale 

mezi těmito parametry nebyla nalezena žádná interakce. Na TTP docházelo k navýšení 

diverzity a abundance v AES, ale také nezávisle na krajinném kontextu (Batáry et al. 2011; 

Roschewitz et al. 2005). 

Podíl orné půdy v krajině negativně ovlivňoval rostliny. Čím vyšší bylo zastoupení orné půdy 

v oblasti, tím byla diverzita a početnost rostlin nižší v obou typech hospodaření. Nicméně v KZ 

byly zaznamenány větší skoky v diverzitě rostlin v závislosti na zastoupení orné půdy v krajině 

(Roschewitz et al. 2005). Z nalezených článků nebyl nalezen žádný vliv zastoupení 

polopřirozených stanovišť v krajině (Carrié et al. 2018; Jeanneret et al. 2021), pravděpodobně 

proto, že studie byly prováděny v rozmanitějších oblastech, než je v evropské zemědělské 

krajině obvyklé. Kvůli nedostatečnému rozdílu mezi typy hospodaření nebyl v tomto případě 

nalezen ani vliv EZ na diverzitu rostlin (Goded et al. 2019). 

Obecně platilo, že na okrajích polích byla zaznamenána vyšší diverzita než v jejich středu (6 z 

6 studií). U ekologicky obhospodařovaných polí byl tento efekt výraznější než u konvenčních 

(Gabriel and Tscharntke 2007; Gayer et al. 2021). Na druhové složení rostlin měla dokonce 

vliv spíše struktura krajiny a typ okraje než intenzita hospodaření (Gabriel and Tscharntke 

2007; Aavik and Liira 2010; Batáry et al. 2017).  

Jak již bylo zmíněno, rostliny reagovaly na intenzitu hospodaření kromě změnou v jejich 

diverzitě a abundanci také prostřednictvím proměny společenstva. V ekologickém zemědělství 

se vyskytovaly zvláště přírodě blízké druhy (Aavik and Liira 2010) a hmyzem opylované druhy 

(Gabriel and Tscharntke 2007). Oproti tomu v konvenčním zemědělství přežívaly zejména 

agrotolerantní druhy a spíše samosprašné či větrosprašné. Různě adaptované druhy rostlin 

reagovaly odlišně na intenzitu managementu U intenzivně obhospodařovaných polí přežívaly 

pouze odolné nitrofilní a plazivé druhy. A naopak na ekologicky obhospodařovaných polí 

převažovaly druhy s vyvinutým kořenovým systémem a velkými semeny (Bàrberi et al. 2018). 

Dále vliv ekologického zemědělství, např.  na vinicích, byl zaznamenán spíše u víceletých 

rostlin než u jednoletých (Nascimbene et al. 2012).



15 
 

4 Vliv intenzity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a 

abundanci opylovačů 

Vlivem zemědělství na prosperitu opylovačů se zabývalo již mnoho vědeckých studií, ale 

výsledky z nich nejsou na první pohled jednoznačné. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé 

publikace mezi sebou lišily vstupními podmínkami i metodami vyhodnocování, bylo potřeba 

zvolit pouze ty články, které splňovaly určitá kritéria a byly tedy objektivně porovnatelné. 

Pozorovaní opylovači ve vybraných studiích byli rozděleni na skupiny: samotářské včely, 

čmeláci, včely medonosné, pestřenky a motýli. Cílem bylo zodpovědět na otázky, zda má 

šetrnější obdělávání zemědělské půdy pozitivní vliv na opylovače a případně za jakých 

podmínek (viz obrázek 1). 

Obrázek 1 – Diagram hlavních otázek a možných scénářů pro zjištění vlivu intenzity 

obdělávání zemědělské půdy na opylovače. 

4.1 Metodika výběru článků 

Publikace byly vyhledávány přes platformu ‚Web of Science‘ (www.webofscience.com, Jerre 

Stead) podle klíčových slov: ‚organic farming‘ / ‚agri-environment schemes‘ & ‚pollination‘ & 

‚biodiversity‘. Do analýzy byly zahrnuty jen studie, které probíhaly na zemědělské půdě s 

nízkou intenzitou obhospodařování v souladu s EZ dle nařízení Rady č. 2092/91 (např. Clough 

et al. 2007; Power and Stout 2011) nebo uvedeny v systému AES (např. Kleijn et al. 2004; 

Holland et al. 2015), případně s jiným srovnatelným omezením – méně pesticidů (Evans et al. 
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2018), opožděná seč (Albrecht et al. 2007) nebo zákaz hnojiv (Knop et al. 2006). Zároveň 

musela kontrolní měření probíhat na konvenčně obhospodařované půdě. Dále byly vybírány 

studie, ve kterých byl měřen kromě vlivu managementu na opylovače i efekt květní nabídky. 

Pro získání množiny článků zabývající se souvislostí mezi EZ a krajinným kontextem, bylo 

vyhledávání rozšířeno o další klíčová slova – ‚habitat fragmentation‘ / ‚landscape structure‘. 

Úspěšné přežívání opylovačů bylo ve studiích vyhodnocováno prostřednictvím měření jejich 

α-diverzity nebo abundance, případně obojího. Skupinu samotářské včely představovaly 

zejména rody Lasioglossum a Andrena, čmeláky celý rod Bombus a u včely medonosné se 

jednalo pouze o jeden druh Apis mellifera L. Jako pestřenky byly brány všechny druhy z čeledi 

Syrphidae a v případě Lepidoptera se jednalo zejména o denní motýly. Měření diverzity 

opylovačů bylo prováděno jejich sběrem technikou smýkání podél transektu. Abundance 

opylovačů byla měřena buď také smýkáním podél transektu anebo dalšími metodami odchytu 

hmyzu – miskové pasti (Gabriel et al. 2013)‚ nárazové pasti (Hendrickx et al. 2007) anebo 

metodou odchytu z umělých hnízd (Evans et al. 2018). Po odchytu byli opylovači identifikováni 

a zařazeni do druhu. 

4.2 Definování krajinného kontextu 

Krajinný kontext lze měřit několika možnými způsoby v závislosti na charakteru konkrétní 

oblasti. První možností je zahrnout veškeré typy stanovišť v krajině, jejichž podíly lze mezi 

jednotlivými oblastmi porovnat a vyjádřit tak heterogenitu těchto oblastí (např. Belfrage et al. 

n.d.; Goded et al. 2019; Holland et al. 2015). Dalším způsobem je srovnávání struktury krajiny 

mezi dílčími oblastmi. Struktura krajiny popisuje rozložení produktivních a neproduktivních 

ploch při dané míře heterogenit. Čím větší je podíl orné půdy a velikost jednotlivých polí, a 

naopak čím menší je podíl a celková délka neproduktivních ploch (např. louky a pastviny), tím 

je krajina jednodušší (Rundlöf and Smith 2006; Marini et al. 2009; Concepción et al. 2012). A 

poslední způsob vyhodnocení krajinného kontextu zahrnuje míru zapojení EZ a 

neproduktivních ploch do celkové produkce (Gabriel et al. 2010; Holzschuh et al. 2008). 
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4.3 Analýza výsledků 

Celkově výše zvolená kritéria pro analýzu splňovalo 41 článků. Nejvíce studovaní byli čmeláci 

(29), naopak málo studií bylo o pestřenkách (16) a včele medonosné (8). Výzkum probíhal z 

63 % na orné půdě a ze 33 % na trvalých travních porostech. Pouze dvě studie se zabývaly 

vlivem ekologického zemědělství na opylovače na trvalých kulturách, konkrétně na vinicích 

(Sommaggio and Burgio 2014; Puig-Montserrat et al. 2017). Vybrané studie byly prováděny 

dohromady v 15 státech Evropy. Obrázek 2 znázorňuje prostorovou distribuci článků, kde je 

patrné, že se podařilo pokrýt všechny klimatické podmínky v Evropě. Nicméně nejvíce byl 

studován vliv intenzity zemědělství na opylovače ve Velké Británii a Německu.  

Obrázek 2 – Prostorová distribuce studií  

V případě, že byla zaznamenána vyšší bohatost a početnost na plochách s nižší intenzitou 

obdělávání než na kontrolních plochách, byl efekt EZ označen za pozitivní. Pokud bylo 

navýšení diverzity a abundance opylovačů způsobeno navýšením květní nabídky, byl výsledek 

označen jako nepřímý efekt. Jestliže nebyla tato závislost měřena, ale došlo na šetrně 

obhospodařovaných plochách k navýšení diverzity či abundance u opylovačů a zároveň i u 
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rostlin, byl efekt označen za přímý i nepřímý. Ve studiích, které pozorovaly prosperitu 

opylovačů na ekologických i konvenčních plochách ale vždy v různorodé krajině, byl efekt EZ 

závislý na krajinném kontextu.  

Většina článků, které se touto problematikou zabývala, u všech pozorovaných skupin 

opylovačů podporuje názor, že EZ má pozitivní účinek na opylovače (viz tabulku 8). Tedy jak 

diverzita, tak i abundance opylovačů byla vyšší na šetrněji obdělávaných plochách než na 

kontrolních. Co se týče diverzity opylovačů na úrovni studovaných ploch, nebyla jednotná v 

celém prostoru. Na konvenčních plochách byla diverzita opylovačů vyšší na okrajích než ve 

středu, naopak u EZ byl rozdíl mezi diverzitou na okrajích a ve středu nižší. To lze vysvětlit 

podobností EZ s polopřirozenými stanovišti, jako jsou lesy, aleje nebo travinné pásy, které 

zemědělskou půdu obklopují (Goded et al. 2019, Gabriel et al. 2013).  

Tabulka 8 – Počet studií, které zjistily pozitivní vliv EZ na skupiny opylovačů, které hypotézu 

testovaly 

Skupina opylovačů Diverzita Abundance 

samotářské včely 6/102 11/133 

čmeláci 10/134 15/175 

včely medonosné X 5/76 

pestřenky 5/87 7/108 

motýli 9/119 10/1310 

Přínosy EZ, tedy absence využívání minerálních hnojiv a pesticidů, má zřetelně pozitivní vliv 

na diverzitu a abundanci rostlin (Knop et al. 2006; Clough et al. 2007; Gayer et al. 2021). Ale 

u opylovačů není úplně jisté, zda za pozitivní vliv EZ může také šetrnější přístup hospodaření 

anebo je to pouze reakce na zvýšenou květní nabídku. Autoři Holland a kol. (2015) zjistili, že 

květní pokryv je dokonce pro opylovače zásadnější než typ managementu a krajinného 

kontextu. Zvýšená početnost a diverzita motýlů v EZ úzce souvisí se zvýšením množství a 

bohatosti květní nabídky (Rundlöf et al. 2008). Také ve studii autorů X. Puig-Montserrat a kol. 

 
2 Příloha 2 – Zdroje: 2., 4., 9., 10., 14., 21., 22., 26., 28., 31. 
3 Příloha 2 – Zdroje: 2., 4., 6., 9., 10., 16., 20., 21., 22., 24., 26., 28., 31. 
4 Příloha 2 – Zdroje: 1., 2., 4., 9., 10., 14., 21., 22., 25., 26., 28., 31., 32. 
5 Příloha 2 – Zdroje: 1., 2., 4., 6., 9., 10., 16., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 31., 32., 40. 
6 Příloha 2 – Zdroje: 1., 4., 6., 24., 28., 33., 39. 
7 Příloha 2 – Zdroje: 2., 9., 14., 25., 26., 28., 31., 37. 
8 Příloha 2 – Zdroje: 2., 6., 9., 16., 20., 24., 25., 26., 28., 31.,  
9 Příloha 2 – Zdroje: 1., 2., 9., 10., 11., 15., 22., 25., 30., 33., 38. 
10 Příloha 2 – Zdroje: 1., 2., 6., 7., 9., 10., 11., 16., 22., 25., 30., 33., 38. 
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(2017) byla zaznamenána závislost mezi vyšší abundancí motýlů a rostlin na ekologických 

vinicích než na konvenčních.  

Naopak nebyl nalezen žádný vztah mezi zvýšenou abundancí pestřenek a rostlin ve studii 

prováděné na ekologických pastvinách v Irsku, spíše se ukázal významný vliv absence 

agrochemikálií (Power et al. 2016). Avšak kvůli nedostatečnému počtu studií, které by měřily 

květní zdroje jako jednu z proměnných, nelze zcela potvrdit nepřímý efekt EZ. Nicméně, ve 

většině případů byl pozitivní efekt ekologického zemědělství na opylovače doprovázen 

zvýšením diverzity a abundance rostlin (viz tabulku 9).  

Tabulka 9 – Počet studií, které zjistily navýšení diverzity a abundance opylovačů i rostlin v 

EZ, z článků s pozitivním efektem EZ. 

Skupina opylovačů Diverzita Abundance 

samotářské včely 4/411 5/712 

čmeláci 7/713 9/1014 

včely medonosné X 2/215 

pestřenky 3/416 2/317 

motýli 5/718 5/719 

 

 
11 Příloha 2 – Zdroje: 4, 10, 21, 26 
12 Příloha 2 – Zdroje: 4, 10, 20, 21, 22, 26, 31 
13 Příloha 2 – Zdroje: 1, 4, 8, 9, 21, 26, 30 
14 Příloha 2 – Zdroje: 1, 4, 8, 9, 20, 21, 22, 26, 30, 31 
15 Příloha 2 – Zdroje: 4, 31 
16 Příloha 2 – Zdroje: 9, 25, 26, 32 
17 Příloha 2 – Zdroje: 20, 26, 32 
18 Příloha 2 – Zdroje: 9, 10, 11, 15, 22, 30, 38 
19 Příloha 2 – Zdroje: 7, 9, 10, 11, 22, 30, 38 
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Ve většině studií u všech volně žijících opylovačů závisel pozitivní efekt EZ na krajinném 

kontextu (viz tabulku 10). Tedy největší biodiverzita volně žijících opylovačů byla v rozmanité 

krajině s nízkou produkcí. Pouze u včely medonosné nebyl zaznamenán vliv krajiny na její 

početnost. Dále bylo zjištěno, že čím více byla krajina homogenní, tím větší byl zaznamenán 

rozdíl v prosperitě opylovačů mezi ekologickými a kontrolními plochami (Gabriel et al. 2010; 

Goded et al. 2019).  

Tabulka 10 – Počet studií, kde efekt EZ nebyl závislý na krajinném kontextu, z celkové sumy 

článků, které hypotézu testovaly 

Skupina opylovačů Diverzita Abundance 

samotářské včely 6/820 6/821 

čmeláci 6/922 7/1023 

včely medonosné X 2/224 

pestřenky 2/325 3/426 

motýli 4/627 6/728 

  

 

 
20 Příloha 2 – Zdroje: 5, 8., 13., 17., 19., 23., 27., 36. 
21 Příloha 2 – Zdroje: 8., 13., 16., 17., 19., 23., 27., 36. 
22 Příloha 2 – Zdroje: 5., 8., 13., 17., 19., 23., 27., 35., 36. 
23 Příloha 2 – Zdroje: 3., 8., 13., 16., 17., 19., 23., 27., 35. 36. 
24 Příloha 2 – Zdroje: 17. a 23. 
25 Příloha 2 – Zdroje: 12., 32., 36. 
26 Příloha 2 – Zdroje: 12., 16., 32., 36. 
27 Příloha 2 – Zdroje: 8., 11., 18., 29., 34., 41. 
28 Příloha 2 – Zdroje: 3., 8., 11., 16., 18., 34., 41. 
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5 Diskuze 

Výsledky této práce naznačují, že šetrnější management v zemědělství má obecně příznivý vliv 

na rostliny i opylovače. Většina zkoumaných studií zaznamenala navýšení diverzity a 

abundance opylovačů i rostlin na plochách vedených v režimu ekologického zemědělství či 

agroenvironmentálních opatření. Velikosti vlivu EZ na orné půdě, v TTP a v trvalých kulturách 

se od sebe významně nelišily. Studie, kde nebyl nalezen žádný rozdíl mezi diverzitou a 

abundancí opylovačů, lze pravděpodobně vysvětlit nedostatečnými rozdíly mezi jednotlivými 

způsoby hospodaření (t.j. nižší intensitou konvenčního hospodaření oproti studiím, kde rozdíl 

zjištěn byl). Příkladem takové situace mohou být studie ze Švédska (Söderman et al. 2016; Abdi 

et al. 2021), kde je obecně relativně nízká míra intenzifikace zemědělství. Účinnost EZ a AES 

byla ve většině zkoumaných studií dále zvýšena, když současně v krajině byl nižší podíl orné 

půdy a vyšší podíl polopřirozených stanovišť, také když průměrná rozloha jednotlivých polí 

byla nižší a vzdálenost mezi jednotlivými polopřirozenými stanovišti v krajině byla nižší. 

5.1 Volně rostoucí rostliny v zemědělské krajině 

Ve většině zkoumaných případů došlo ke zvýšení druhové rozmanitosti a početnosti rostlin v 

plochách v režimu EZ. Rostliny pozitivně reagovaly zejména na absenci užívání herbicidů a 

jiných pesticidů (Jeanneret et al. 2021). Méně konkurenčně schopné druhy prosperovaly při 

menší aplikaci dusíku do půdy (Fonderflick et al. 2020). 

Ukazuje se, že rostlinná společenstva jsou ovlivňována i strukturou okolní krajiny. V 

heterogenní krajině, která měla navíc nižší podíl orné půdy oproti neproduktivním plochám, 

byla ve většině případů zaznamenána vyšší diverzita a abundance rostlin než v krajině 

homogenní (Roschewitz et al. 2005; Aavik and Liira 2010; Winqvist et al. 2011). Podobně nižší 

průměrné velikosti polí znamenaly vyšší zastoupení lemů vhodných pro výskyt volně 

rostoucích rostlin (Batáry et al. 2017; Tyšer et al. 2021).  

Rozdíly mezi plochami v režimu EZ a konvenčními plochami byly patrné i ve společenstvech 

rostlin v různých částech polí. Positivní vliv EZ na abundanci a diversitu rostlin byl výraznější 

na okrajích polí než v jejich středu (Knop et al. 2006; Fonderflick et al. 2020). Z tohoto 

výsledku je také patrné, že struktura krajiny působila na rostliny v menším prostorovém měřítku 

než v případě opylovačů. Výraznější efekt na rostliny si lze vysvětlit obtížnější migrací rostlin 

na rozdíl od živočichů (Gabriel and Tscharntke 2007). Abundance a diversita rostlin rovněž 
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závisela na konkrétním druhu pěstované plodiny a rostla s pestrostí pěstovaných plodin v 

krajině (Storkey et al. 2012; Gayer et al. 2021).  

S klesajícím podílem polopřirozených stanovišť v krajině klesala také úspěšnost rozmnožování 

rostlin, m.j. proto, že také klesal podíl habitatů, které mohly hostit (Görzen et al. 2021). V 

homogenních krajinách pak měly tendenci převažovat zejména samosprašné druhy rostlin 

(Gabriel and Tscharntke 2007; Chateil and Porcher 2015).   

5.2 Konvenční vs. ekologické zemědělství z pohledu opylovačů 

Možných příčin toho, proč ekologické zemědělství positivně působí na opylovače, může být 

několik, ale jako nejvýznamnější se jeví nižší míra používání pesticidů a větší nabídka květních 

zdrojů na plochách v režimu ekologického zemědělství. U pestřenek a včel bylo zjištěno, že 

aplikace pesticidů způsobuje homogenizaci jejich společenstev (Dormann et al. 2007). Navíc 

afidofágní pestřenky potřebovaly pro svůj vývoj přítomnost mšic (typicky na plodinách), a 

proto jejich přežití na orné půdě záviselo na nízkých dávkách aplikovaných pesticidů (Geppert 

et al. 2020). Denní motýli měli tendenci se vyhýbat ošetřeným rostlinám pesticidy a pro kladení 

vajíček vyhledávali spíše neošetřený porost (Olaya-Arenas et al. 2020). 

Z důvodu nedostatečného počtu studií, které by měřili závislost opylovačů na květních zdrojích 

a zároveň vliv managmentu, nelze s jistotou od sebe oddělit přímý efekt EZ a nepřímý efekt 

skrz změny květní nabídky. Navýšení diverzity a abundance opylovačů však bylo ve většině 

případů doprovázeno zvýšeným počtem květů a je pravděpodobné, že mezi množstvím 

květních zdrojů a početností opylovačů bude kausalita, protože květní zdroje pro opylovače do 

značné míry vymezují nosnou kapacitu prostředí.  

Včely obecně vykazovaly pozitivní závislost na dostupnosti květních zdrojů a podílu orné půdy 

v zemědělské krajině (Grass et al. 2016). Čmeláci významně reagovaly na dostupnost květní 

nabídky a byly schopni ji využívat, proto podopatření nektarodárnéých pásy (jedno z 

podoopatření AES) i s režimem EZ a na těchto plochách rostla jejich diverzita i abundance. 

Také motýli kladně reagovali na navýšení hustoty květů v ploše (Habel et al. 2019). Co se týče 

závislosti pestřenek na květních zdrojích, nebyla korelace s diverzitou a abundancí rostlin tak 

častá, jako u včel (Kleijn et al. 2004; Larkin and Stanley 2021). To by mohlo souviset s 

rozdílnými životními strategiemi mezi těmito těchto opylovačů. Pestřenky jsou totiž narozdíl 

od včel mobilnější, jelikož se nemusí opakovaně vracet k hnízdu kvůli krmení larev (Jauker et 

al. 2013; Geppert et al. 2020) a naopak jsou jejich výskyt a chování výrazně ovlivněny i ekologií 
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a habitatovými preferencemi larev (A. Ssymank 2001), a tudíž i strukturou okolní krajiny 

(Kleijn et al. 2004; Jauker et al. 2013).  

Složení květních směsí používaných u krmných a nektarodárných pásů bylo zásadní pro 

opylovače. Čmeláci a pestřenky preferovali konkrétní typy směsí, kdežto ostatní opylovači 

nevykazovali jasné preference pro typ směsi, roli hrála pouze rozmanitost květní nabídky 

(Scheper et al. 2021). Nicméně obecně platilo, že čím směs obsahovala více funkčních skupin 

rostlin, tím více podporovala opylovače (Woodcock et al. 2014).  

5.3 Jak krajinný kontext moduluje vliv EZ na opylovače 

Různorodost a zastoupení stanovišť v krajině ovlivňovala kolonie čmeláků a včely medonosné 

nezávisle na managementu. Včely medonosné i čmeláci museli v jednoduché krajině létat od 

hnízda v průměru dál než v heterogenní krajině (Steffan-Dewenter and Kuhn 2003). Zároveň 

byl v různorodější krajině pozorován kratší čas hledání nového květního zdroje (foraging time) 

než v homogenní krajině. (Westphal Catrin et al. 2006). Rovněž pestřenky pozitivně reagovaly 

na zvýšení různorodosti stanovišť v krajině (Haenke et al. 2014). Ovšem v případě motýlů 

záleželo pouze na podílu polopřirozených stanovišť bez ohledu na jejich rozmanitost, velikost 

nebo kvalitu (Zingg et al. 2019). 

Populace čmeláků neprospívaly příliš dobře v krajinách s nízkým zastoupením polopřirozených 

stanovišť, a tedy i s nedostatečnými zdroji potravy (Westphal Catrin et al. 2006). U kolonií 

včely medonosné jsou však efekty krajinné struktury do značné míry převáženy rozhodnutími 

včelařů, kam umístí úly (Ingolf Steffan-Dewenter and Teja Tscharntke 2000).  

Fragmentace stanovišť a homogenizace travinných porostů v zemědělské krajině rovněž 

přispívala k homogenizaci společenstev včel (Dormann et al. 2007) a poklesu denzity 

opylovačů, což při delším trvání může způsobovat ztrátu genetické variability u rostlinných 

populací (Rusterholz and Baur 2010). Tento efekt je ještě umocněn překážkami v podobě 

liniových staveb bránících migraci opylovačů, ale také přenosu pylu mezi rostlinnými 

populacemi (Bhattacharya et al. 2003). U motýlů způsobovala fragmentace stanovišť úbytek 

specialisovaných druhů ve prospěch druhů generalistických (Polus et al. 2007). Pro pestřenky 

se nepovedlo při daných omezeních výběru studií vyhledat žádnou, která by se věnovala vlivu 

fragmentace na jejich diverzitu nebo abundanci. 

Také průměrná velikost polí přímo ovlivňovala diverzitu opylovačů (Batáry et al. 2017). U 

opatření biopásů upřednostňovali čmeláci menší podíl orné půdy v krajině, naopak u EZ 
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představoval větší velikost pozemku i větší zdroj potravy (Geppert et al. 2020). Nicméně čím 

větší byly plochy jednotlivých polí, tím menší byla plocha lemů s vegetací a tím klesala i šance 

na výskyt včel, pestřenek i motýlů (Norton et al. 2009; Fahrig et al. 2015; Konvicka et al. 2016).  

5.4 Vliv intensity hospodaření na opylovací sítě 

Rostliny reagovaly na ekologické zemědělství zpravidla pozitivně, u opylovačů však závislost 

na typu hospodaření byla o něco slabší (Langlois et al. 2020; Larkin and Stanley 2021). Přesto 

se typ hospodaření zřetelně promítal i do podoby opylovacích sítí (Power and Stout 2011; 

Kehinde and Samways 2014). Opylovací sítě byly v konvenčním zemědělství jednodušší (často 

jeden rostlinný druh byl opylován jedním druhem opylovače), s nižší konektivitou, a tedy i 

méně stabilní v čase než v EZ (Adhikari et al. 2019). Oproti tomu v ekologickém zemědělství 

byla vyšší generalizace než v KZ (Power and Stout 2011).  

Opylovací sítě byly nejsložitější a nejstabilnější na ekologických farmách v heterogenní krajině 

(Power and Stout 2011; Martínez-Núñez et al. 2019). Homogenní krajina způsobovala 

zjednodušení opylovacích sítí především skrze úbytek dostupných rostlinných druhů a následný 

pokles diversity opylovačů (Marja et al. 2021). Rozdíly od konvenčního hospodaření byly vyšší 

ve středně složité krajině, ale nebyly významné na farmách umístěných v jednodušší krajině 

(Martínez-Núñez et al. 2019). Složitost a stabilita potravních sítí byla ovlivněna také interakcí 

mezi strukturou krajiny a sezónností. Zatímco potravní sítě v heterogenní krajině byly 

rozmanitější po celou sezónu, diverzita potravní sítě v homogenní krajině se v čase lišila. V 

homogenní krajině totiž docházelo v průběhu sezóny k vyčerpání, a tedy i nedostatku zdrojů 

pro opylovače a zjednodušování potravních sítí (Marja et al. 2021).  

. 
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6 Závěr 

Tato práce poukázala na důležitost kombinace managementových opatřeních a uspořádání 

krajiny pro podporu stavů opylovačů v kulturní krajině. Ekologické zemědělství a AES se zdají 

být alespoň částečným řešením tohoto problému, neboť diversita i abundance všech hlavních 

skupin opylovačů byla relativně konsistentně vyšší na plochách v režimu EZ nebo AES. 

Pozitivní efekt byl také podpořen, pokud se studovaná oblast nacházela v heterogenní krajině s 

různorodými a početnými polopřirozenými stanovišti. Naopak negativně působila na opylovače 

homogenní krajina s vysokým průměrem velikosti polí a dlouhými vzdálenostmi mezi 

polopřirozenými stanovišti, značící jejich izolovanost. Z rozboru vlivu krajinné struktury a 

výsledků v jednotlivých typech krajin se pak jeví, že pro dosažení kýženého efektu je potřeba 

širšího nasazení EZ či AES v dané krajině. Nicméně, aby tato opatření byla skutečně účinná, je 

potřeba řešit tento problém v širším krajinném měřítku. 

Pakliže je tedy hlavním záměrem EZ a AES zachování druhové rozmanitosti v evropské krajině, 

neměla by být ekologická produkce straněna pouze v méně produktivních oblastech, kde lze 

obecně čekat spíše nižší intensitu obhospodařování, nýbrž by měla být zapojena do běžné 

rostlinné výroby v hlavních zemědělských oblastech. Volně žijící opylovači totiž nepotřebují 

pro své přežití vytvářet další izolované hotspoty, ale naopak různorodé oblasti s jak 

konvenčními, tak i ekologický obhospodařovanými plochami a s dostatkem polopřirozených 

stanovišť v zemědělské krajině.
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