PÉČE O PŮDU JE PÉČÍ O ŽIVOT
do roku 2030 bude 75 % všech půd
zdravých – pro zdravé potraviny, lidi,
přírodu a klima

Co jsou mise EU?
Mise EU, částečně inspirované misí Apolla 11 dopravit člověka na měsíc, jsou prostředkem k řešení
hlavních společenských výzev, jako jsou:






Boj s rakovinou;
Přizpůsobení se změně klimatu;
Život v zelenějších městech;
Zajištění zdravé půdy pro zdravé potraviny, lidi, přírodu a klima;
Ochrana našich oceánů.

Každá mise EU bude mít konkrétní časový rámec a rozpočet v závislosti na své obtížnosti. Mise budou
přesahovat oblast výzkumu a inovací a budou podněcovat inovace napříč odvětvími, aby byla nalezena
účinná řešení. Mise budou navíc hrát klíčovou úlohu při plnění priorit EU, jako je Zelená dohoda pro
Evropu a Evropský akční plán pro boj proti rakovině.

Na Vašem názoru záleží
K uskutečnění misí potřebujeme i Vás. Evropské komisi při vymezení možných misí doposud pomáhaly
Výbory misí, složené z odborníků v oblastech inovací, výzkumu, tvorby politik a občanských profesních
organizací. Nyní chceme oslovit přímo evropské občany jako jste Vy, abychom se ujistili, že mise jsou
relevantní a budou mít skutečný přínos. Společně s Vámi můžeme dosáhnout mnohem více.

Péče o půdu je péčí o život
Když jsme se naší skupiny odborníků dotázali, na co by mise v oblasti zdravé půdy a potravin měla být
zaměřena, navrhli následující:

Mise: Péče o půdu je péčí o život
Do roku 2030 bude alespoň 75% všech půd v každé zemi EU zdravých a
schopných poskytovat jedinečné služby, na kterých jsme závislí
Proč je to důležité? Život na Zemi je závislý na zdravé půdě. Půda pod našima nohama je živým
systémem – domovem mnoha pozoruhodných rostlin a živočichů, jejichž neviditelné vzájemné působení
zajišťují nezbytné životní podmínky na naší planetě. V hrsti živé půdy najdeme více organismů (přibližně
10 miliard) než lidí žijících na naší planetě. Půda nám poskytuje nejen potraviny a další suroviny, ale
i čistou vodu a je přírodním stanovištěm čtvrtiny druhů veškeré fauny. Současně půda zmírňuje
postup klimatických změn a zvyšuje odolnost vůči extrémním klimatickým jevům, jako jsou sucha a
povodně. Půda chrání naše kulturní dědictví a je klíčovou součástí krajiny, se kterou žijeme. Jednoduše
řečeno, zdravá živá půda udržuje nás a náš svět živoucími.
Všechny tyto přínosy často považujeme za samozřejmé, a možná proto jsme zanedbali zdraví našich
půd. Rostoucí poptávka po pozemcích k rozvoji měst a infrastruktury postupně zabírá naše nejúrodnější
půdy. Současně také nevhodné nebo neudržitelné využívání půd a způsob, jakým nakládáme
s odpadem, ovlivňuje zdraví půd, což narušuje jejich schopnost zajišťovat životně důležité služby, které
nám poskytují. A změna klimatu vyvíjí na zdraví půd další tlak.
Proč musíme jednat? Půdy jsou křehké médium a jejich obnova může trvat i tisíce let, zničeny však
mohou být v řádu několika hodin! To znamená, že o půdu musíme pečovat nyní tak, aby mohla být
regenerována a zajištěna pro budoucí generace.
Degradace půdy je do značné míry poháněna tím, jak žijeme. Pokud tento fakt budeme přehlížet,
přispějeme ke zhoršení mnoha výzev, kterým EU čelí. Není překvapením, že stav půdy je ústředním
bodem nové Zelené dohody pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených
národů, jejichž cílem je snížit úbytek biologické rozmanitosti a znečištění, zvrátit změnu klimatu a
zároveň usilovat o zdravé životní prostředí a udržitelné využívání půd. Tato mise bude hrát rovněž
významnou roli při řešení rizik způsobených koronavirem a dalšími nově se objevujícími
infekčními nemocemi. Některé mikroorganismy žijící v půdě jsou jedním z našich nejslibnějších zdrojů
nových léčivých přípravků.
Mise „Péče o půdu je péčí o život“ zvýší povědomí společnosti o půdě a připraví Evropu na cestu
k udržitelnému hospodaření s půdou a územím. Posláním mise bude společné úsilí, jehož se zúčastní
lidé ze všech společenských vrstev, ať už se jedná o zemědělce, vědce, podniky, politiky či běžné
občany, včetně všech spotřebitelů, kterými my všichni jsme.
Všichni společně přispějeme k navržení a následnému zavedení nezbytných opatření tak, aby bylo
dosaženo hlavního cíle mise, kterým je: Do roku 2030 bude alespoň 75% všech půd v každé zemi EU
zdravých a schopných poskytovat jedinečné služby, na kterých jsme závislí. Činnosti v rámci mise
budou kombinovat výzkum a inovace, odborné vzdělávání a poradenství, jakož i demonstraci postupů
dobré praxe pro udržitelné hospodaření s půdou s využitím „živých laboratoří“ (experimenty a inovace

přímo v terénu) a „majáků“ (demonstrace postupů dobré praxe). Společně s dalšími podpůrnými
opatřeními tak bude zajištěno rozsáhlé zavedení udržitelných řešení do praxe.
Navíc se v rámci mise budou rozvíjet i efektivnější způsoby monitorování stavu půd, mobilizovat
investice, podporovat změny politik a chování, a zajistí se, že naše problémy degradace půd
„nevyvážíme“ do jiných zemí světa.
Prostřednictvím opatření, která obnovují degradovanou půdu, pověřením správců půdy k udržitelnému
využívání půd a vytvořením podmínek k odměňování zdravé půdy, bude mít mise dalekosáhlé dopady
na potraviny, lidi, planetu a klima.
Zatímco předchozí mise nás přinesly na Měsíc, péče o půdu je posláním, které nám zajistí bezpečný
život na Zemi se zdravou půdou!
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Více najdete na: http://ec.europa.eu/mission-soil nebo sledujte #MissionSoil #EUmissions
#HorizonEU na sociálních mediích.

