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V roce 1810 napsal farmář Thomas Jefferson v dopise W.A. Burwellovi:

„… měli jsme ten nejničivější déšť, který pamatuji. Asi za hodinu spadly tři palce 
vody. Každá údolnice vytvořila proud, který před ní zametl všechno. Nikdy jsem 
neviděl tolik zraněná pole. Farma pana Randolpha je jediná, která netrpěla; jeho 
vodorovné rýhy zastavily vodu na každém kroku, dokud nebyla absorbována ... 
Každý v sousedství přijímá nyní tento vodorovný způsob orby, s výjimkou nájemců, 
kteří nemají zájem o zachování půdy ... “ 

V dalším dopise Charlesi W. Pealovi z roku 1813 napsal: 

„Nyní oráme horizontálně podle zakřivení kopců a prohlubní, jakkoliv křivé linie 
z toho mohou vzejít. Každá brázda tak funguje jako rezervoár pro přijímání 
a udržování vod, z nichž všechny jdou ve prospěch rostoucí rostliny, místo toho, 
aby stékaly do potoků “.

(gettingmoreontheground.com 2019)



Povodí Blanice – erozní událost a transport splavenin    – 11.8.2017, © Josef Krása



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – 3.9.2019, © Josef Krása



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – stav v roce 2011,  © ČÚZK



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – stav v roce 2013,  © ČÚZK



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – výsledek modelu,  © ČVUT



Eskalace eroze v ČR, což každý ví, je podmíněna historicky zcelováním pozemků.

S tím souvisí i „rozdrobená“ vlastnická struktura oproti uživatelské struktuře
 obtížné prosazování opatření.
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Různé projevy – plošná, rýhy, rýžky, strže,....,sedimentační lavice, ....

Eroze je jevem normálním a přirozeným – ale v přirozené míře

V normálním měřítku se projevuje modelováním krajiny

Ve zvýšeném měřítku – negativní projevy



k.ú. Lučkovice

Eroze plošná – nejvyšší stupeň –rýhy

Eroze výmolná





Eroze stržová
Následky povrchových 
odtoků z chmelnice v 

k.ú.Třeboc



Foto: archiv VÚMOP Praha

Negativní projevy:

Vlivy na půdu

Přímé materiální škody

Vlivy na vodní zdroje



Negativní projevy:

Vlivy na půdu a na plodiny:

• ztráta nejúrodnější svrchní vrstvy, trvalá
• selektivní působení – ztráta organické složky, nižší schopnost vázat 
živiny a vyrovnávat pH (sorpční kapacita) 
• přímá ztráta vázaných živin spolu s částicemi
• eroze v jarním období – významné ztráty na osivu
• vyšší formy eroze – snížení obdělávatelnosti pozemků
• změny zrnitostního složení směrem po svahu – změny vlhkosti…



Ztráty na osivu a plodinách, 
sedimentační kužely



Přímé materiální škody – vlivy na infrastrukturu:

• níže ležící pozemky jsou zaneseny vrstvou sedimentu, stejnozrnného –
nevhodné…

• škody na budovách

• škody na liniových stavbách (příkopy, cesty,…)

Dosud není uzákoněna odpovědnost vlastníka za škody způsobené odtokem 
vody a splavenin z jeho pozemku









Vlivy na vodní zdroje, toky a nádrže:

Obecně:

• zanášení (koryt i vodních nádrží)

• přímé kvalitativní vlivy (toxické látky, čpavek, těžké kovy,…)

• sekundární projevy (eutrofizace, zarůstání při snížení hloubek, kyslíkové 
problémy z uhynulé vegetace)

• Sedimenty zabírají objem v zásobním prostoru – snižují zásobu vody, 
zabezpečenost odběrů…. Nikoliv retenční kapacitu !!!!
• Sedimenty u vtoku – menší hloubka – zarůstání – zanášení….

• Živiny + škodliviny – eutrofizace
• Kyslíková havárie – další uvolnění živin a dalších látek



Poměr obohacení „enrichment ratio“ 

Jiné zrnitostní složení sedimentu než původní půdy
Sediment je roztříděn po frakcích
Sediment zpravidla jemnozrnný

Chemické látky jsou vázány často na povrch částic
Jemné částice větší specifický povrch než hrubé (na jednotku hmotnosti)

Sediment bývá na jednotku hmotnosti bohatší na chemické látky než zdrojová 
půda…



TPmax= 81 mg/l
Q = 140 l/s

TPa= 0,094 mg/l
Qa = 1,88 l/s

Zdroj: Mgr.Pavel Rosendorf, VÚV TGM Praha

Koncentrace: 1000 x vyšší
Průtok: 100 x vyšší
Celkové množství transportovaného P: 100 000 x vyšší



Vodní nádrž Hostivař, léto 2007



.... vodní květ na hladině VN Orava ....



Následkem eutrofizace (= zvýšení úživnosti) je rozvoj vodního květu

Sestává většinou z jedno- i více-buněčných řas a sinic

Řasy – problémy jen estetické, v případě úhynu ovlivnění kyslíkového režimu, 
pro pitnou vodu též hygienické (nelze upravit – po chloraci voda zapáchá, 
biomasa ucpává filtry)

Sinice – problémy hygienické při koupání – vylučují toxické a alergenní látky

EUTROFIZACE – zvýšení úživnosti prostředí

Dáno poměrem N:P:K  N, K – v nadbytku v podmínkách ČR

P – limitující, v přírodě je nedostatek, neexistuje v plynné podobě

Trofie – oligotrofní x eutrofní….. Poměry a množství živin, dostupnost (formy)

P – rozpuštěný x partikulovaný (vázaný) – liší se okamžitým účinkem = dostupností 
pro řasy, akutně rizikový je rozpuštěný fosfor (zejm. splaškové vody)

Z eroze je podíl rozpuštěného fosforu oproti celkovému cca 5- 20%
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Snížení plochy orné půdy během 35-ti let:
o  276 392 ha

X

Výměra kukuřice vzrostla z průměrných 35 000 ha 
(1990 – 2000) 
na více než 100 000 ha  (2007 – 2010).       (ČSÚ)(Mareš, PřF UK, 2009; Jeleček, 2003) 30



josef.krasa@fsv.cvut.cz
http://storm.fsv.cvut.cz

31



josef.krasa@fsv.cvut.cz
http://storm.fsv.cvut.cz

32



josef.krasa@fsv.cvut.cz
http://storm.fsv.cvut.cz

Lze erozi předcházet ?

33



Vodní eroze v ČR a možnosti nápravy
Reálná ohroženost ZPF > 50 % plochy je ohroženo (VÚMOP, v.v.i)
Odnos splavenin do toků a nádrží – 3,2 mil. tun ročně (ČVUT)

Možnosti řešení 
 DZES (MZE) – vždy pouze na omezené ploše (viz grafy) a „měkká“ opatření
 Legislativou prosazovaná ochrana – stále chybí „protierozní vyhláška“ 

k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 Neuplatněná opatření v rámci evropských směrnic (např. Plány oblastí povodí)
 Pozemkové úpravy



Pozemkové úpravy a protierozní ochrana

1/6/2020

Dle platných metodik – výpočet ohroženosti dle USLE
Významná část projektantů má stále zaužívaný 1D přístup, nicméně ten 

není „objektivní“ – záleží na definici vhodného profilu.
Platné metodiky dávno akcentují 2D GIS přístup, praxe jej využívá stále 

více, ale i u něj výrazně záleží na kvalitě vstupních dat a správném výběru 
výpočetního algoritmu.

USLE:     G = R × K × LS × C (t/ha/rok)



Pozemkové úpravy a protierozní ochrana

1/6/2020

Dle platných metodik – výpočet ohroženosti dle USLE
Významná část projektantů má stále zaužívaný 1D přístup, nicméně ten 

není „objektivní“ – záleží na definici vhodného profilu.
Platné metodiky již akcentují 2D GIS přístup, praxe jej využívá stále více, 

ale i u něj výrazně záleží na kvalitě vstupních dat a správném výběru 
výpočetního algoritmu.

USLE:     G = R × K × LS × C (t/ha/rok)



Existuje nějaký reálný nástroj ochrany?

PRÁVNÍ ZÁKLAD Eroze půd jako negativní faktor není v české legislativě ošetřena přímo.

Pouze v oblastech zranitelných, stanovených podle nařízení vlády 103/2003 Sb. je nutno dodržovat zásady protierozních opatření (§ 11).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
§ 27 Ochrana vodních poměrů, § 28 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, § 33 zranitelné oblasti, § 56 Stavby k vodohospodářským 
melioracím pozemků, § 63 Ochrana před povodněmi. K § 27
Zákon č. 254/2001 Sb. ukládá obecné povinnosti vlastníkům pozemků při ochraně vodních poměrů, které směřují zejména ke zlepšení erozní 
odolnosti a retenční schopnosti krajiny a v konečném důsledku k ochraně koryt vodních toků před zanášením splavovanou půdou a jiným materiálem, 
zhoršováním jakosti povrchové vody vodního toku; jeho účelem je i omezování  degradace půdy. Neplnění uložených povinností naplňuje skutkovou 
podstatu uvedenou v § 116 odst. 1 písm. e) a může být takové osobě uložena pokuta v rozmezí od 1000 Kč do 1 000 000 Kč.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: § 2 Změna kultury zemědělské a nezemědělské půdy, §3 Hospodaření na 
zemědělském půdním fondu, Část III Zásady ochrany zemědělského půdního fondu - §4 a dále §7, Část V Odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu.
Vyhláška MŽp 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu: §1 Kritéria rozhodná pro uložení změny kultury 
zemědělské půdy.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: §2 Ochrana přírody a krajiny, § 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody.
Zákon 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku,
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech: §11 Provádění protierozních opatření ve zranitelných oblastech.
Zásady správné zemědělské praxe podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Samostatnou kapitolou je legislativa regulující zemědělskou praxi z hlediska kvality vody:
z.č.156/98 Sb.v platném znění (zákon o hnojivech), nitrátová směrnice, …

Je nutné zcela jasně oddělit dvě roviny.
1. Legislativní normy formulované v zákonech České republiky, které řeší odpovědnost uživatelů a vlastníků půdy.
2. Opatření, která podmiňují vyplácení dotací např.: dodržování „Správné zemědělské praxe – DZES“)



Existuje nějaký reálný nástroj ochrany?

DOTAČNÍ TITULY, STÁTNÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA, REALIZACE
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY – prostřednictvím plánu společných zařízení – platby obce, pozemkový fond, dotace

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE (eagri, evidenční systém LPIS)

SAPS – jednotná platba na obdělávanou evidovanou plochu (mělo by skončit rokem 2013 – není jasné co bude dál)

LFA – znevýhodněné oblasti a oblasti Natura 2000 – travní porosty se splněním požadované intenzity chovu zvířat 
(0,2 VDJ/ha TTP – 1,5 VDJ/ha z.p.)

Top-Up – národní dorovnání – platby na chmel, brambory pro výrobu škrobu, přežvýkavce, KBTPM, KTPM, ovce, kozy, zemědělskou 
půdu

AEO opatření (AGROENVI) - Ekologické zemědělství; Ošetřování travních porostů – základní management je údržba sečením a 
pasením; Nadstavbové managementy po dohodě s orgány ochrany přírody a krajiny – podmáčené louky, ptačí lokality, mezofilní a 
vlhkomilné louky, druhově bohaté pastviny

PLÁNY OBLASTÍ POVODÍ (realizace – státní podniky povodí)
Vycházejí z evropské legislativy – WFD (rámcová směrnice o vodách) – zavázali jsme se (ČR) dosáhnout určitého standardu kvality 
vod – projekty vedou i na realizace PEO v povodích.

GAEC
Dodržování zásad „správné zemědělské praxe“.
Podmínkou pro získání nebo navýšení či omezení platby dodací – řada orgánů s kontrolními pravomocemi.
Od roku 2010 – 11 kontrolovatelných zásad – z toho dvě jsou přímo „erozní“.

GAEC I x GAEC II – hospodaření na sklonitých půdách x ochrana půdy a technologie

Je nutné zcela jasně oddělit dvě roviny.
1. Legislativní normy formulované v zákonech České republiky, které řeší odpovědnost uživatelů a vlastníků půdy.
2. Opatření, která podmiňují vyplácení dotací např.: dodržování „Správné zemědělské praxe – DZES“)



Veřejný registr půdy LPIS 
(Land Parcel Identification Systém)

Systém pro evidenci využití zemědělské půdy z důvodu kontroly pro poskytování dotací

Základ – farmářský blok = skutečně obdělávaná jednotka bez vazby na katastrální mapu

Digitalizace nad orto-foto a ZABAGED

Evidence není povinná, ale podmiňuje získání dotací. Databáze obsahuje jen pozemky které vlastník či uživatel 
přihlásili. Aktualizuje se 2x ročně.

Zadavatel a správce databáze - MZe ČR (eagri.cz).

Pravidelné kontroly (SZIF = Státní zemědělský intervenční fond), letecké a družicové snímkování

Registr půdy pro farmáře (iLPIS)
Základem iLPIS je pasivní prezentace dat evidence půdy, která spočívá jednak v popisných datech o půdních blocích 
a hospodářstvích a jednak v mapové prezentaci, kdy je možno kombinovat různé vrstvy a následně provádět jejich 
tisk a případně export.

Kromě základních funkcí LPIS je vhodné zmínit následující:
• LPIS slouží jako podklad pro stanovení opatření omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice a tzv. 

podmínek na ochranu vod v rámci agroenvi opatření.
• LPIS obsahuje i data katastru nemovitostí, v mapě lze pak sledovat průniky hranic parcel KN a půdních bloků 

LPIS.
• V LPIS je možné si evidovat vlastní osevní postupy a návazně na to vést evidenci hnojení, pastvy, zelené nafty 

a přípravků na ochranu rostlin. Pro účely snazší pomoci uživatelům jsou k dispozici instruktážní videa, jak 
provádět některé úpravy v LPIS.



LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004.

Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to,
zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího uplatnění,
přičemž za zmínku stojí zejména jeho využití jako podkladu pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin,
dále je využíván jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod. LPIS nachází dalšího
využití i např. v oblasti lokalizace ohnisek nákaz zvířat nebo v oblasti monitoringu výskytu škodlivých organismů.
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http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100047871.html


Evropská politika podmíněnosti (Cross compliance) – v ČR řešena formou DZES



Evropská politika podmíněnosti (Cross compliance) – v ČR řešena formou DZES

DZES 5



Báčová, M. & Krása, J., 2016. Application of historical and recent aerial imagery
in monitoring water erosion occurrences in Czech highlands. Soil and Water Research, 11(No. 4), 
pp.267–276, DOI 10.17221/178/2015-SWR 2006 – model

NESPOLÉHEJME JEN NA USLE
DÍVEJME SE NA KRAJINU
V KONTEXTU JEJÍHO VÝVOJE

ČÚZK - ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
http://www.CUZK.cz/

Národní geoportál INSPIRE (nahradil v roce 2011 geoportál CENIA)
http://geoportal.gov.cz/, poskytuje například, ale nejen:

CENIA/cenia_corine CORINE 1990, 2000 a 2006
CENIA/cenia_chranena_uzemi územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní 
parky, biosférické rezervace UNESCO, působnost správ CHKO, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, chráněná ložisková území
CENIA/cenia_rt_automapy Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000  
CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani II.vojenské mapování  
CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni barevná ortofotomapa s prostorovým 
rozlišením 50 cm  
CENIA/cenia_rt_RETM rastrové ekvivalenty topografických map
CENIA/cenia_t_podklad základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy
CENIA/cenia_geolog_geomorf geologické a geomorfologické členění
CENIA/cenia_typy_pud klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006

Portál farmáře – registr půdy LPIS
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/

Geoportál SOWAC-GIS (provozovaný VÚMOP, v.v.i.)
http://geoportal.vumop.cz/ - mapy BPEJ a ocenění půd, řada tématických 
projektů
BPEJ od 2016 poskytuje SPÚ

ÚHUL – lesní hospodaření
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci
VÚV - DIBAVOD – veškeré vektorové objekty vod ČR ke stažení 
http://www.dibavod.cz/
VÚV – HEIS – vodohospodářské mapy ke stažení, a další 
http://heis.vuv.cz/

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/196778.pdfhttp:/www.agriculturejournals.cz/publicFiles/196778.pdf
http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.gov.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/
http://geoportal.vumop.cz/
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci
http://www.dibavod.cz/
http://heis.vuv.cz/
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Databáze erozních událostí a škod na zemědělské půdě:

http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/

Dokumentace jednotlivých událostí – poloha, fotografie, příčina, rozsah….

http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/




https://me.vumop.cz/
Více než 1600 evidovaných událostí – odborně zanesených SPÚ

https://me.vumop.cz/
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Katalog opatření MZE – katalogový list 16 (Plány oblastí povodí, 2005) 

 sklon 3° (5 %) vyloučit širokořádkové a nevhodné plodiny, 
 sklon 7° (12 %) aplikovat PEO a zvážit převod na TTP, 
 sklon 12° (20 %) TTP a zalesnění od 17°.

Účinnost opatření v různých oblastech ČR

52

Scénáře efektivnosti změn využití území a zavedení PEO



Sklon přesahující 
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Presenter
Presentation Notes
Why we did it according the slope - again – I will answer it



Sklon přesahující 
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Sklon přesahující 
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Sklon přesahující 
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Scénáře efektivnosti změn využití území a zavedení PEO

Jaký je skutečný efekt ?
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Zabraná plocha orné půdy (%)
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1. toky+DSO
– travní pásy podél vodních toků (šířka 20 m, celkem 40 m)
– travní pásy v DSO (šířka 25 m, celkem 50 m)
– 57 km2, tedy 3,6 % celkové plochy povodí

2. toky+DSO+sklon
– Scénář 1 (travní pásy v okolí VT  a DSO)
– Zatravnění celých pozemků s průměrným sklonem > 15% (LPIS)
– Celkem 502 pozemků, výměra 11,15 km2

3. toky+DSO+pásy
– Scénář 1 (travní pásy v okolí VT  a DSO)
– Zatravnění částí pozemků (LPIS)

• Sklon > 15%, minimální vzniklá plocha orné půdy 2ha, sklon vyhodnocen na vrstevnicích 
podrobnosti 2 m

• Celkem 1188 vzniklých pásů, celková výměra pásů 2641 ha

Scénáře možných opatření – příklad povodí VN Brno



VN Brno – stávající 
stav

• Význam povodí IV. 
řádu z hlediska 
vstupu 
erodovaného 
materiálu do 
hydrografické  sítě

X

• Význam povodí IV. 
řádu z hlediska 
vstupu 
erodovaného 
materiálu do VN 
Brno



1. toky+DSO
57 km2 – 12 % výměry OP 

2. toky+DSO+sklon
68 km2 – 14 % výměry OP 

3. toky+DSO+pásy
83 km2 – 18 % výměry OP 

Scénáře opatření Výchozí stav



Scénáře opatření Toky+DSO

1. toky+DSO
57 km2 – 12 % výměry OP 

2. toky+DSO+sklon
68 km2 – 14 % výměry OP 

3. toky+DSO+pásy
83 km2 – 18 % výměry OP 



Scénáře opatření Toky+DSO+p
ásy

1. toky+DSO
57 km2 – 12 % výměry OP 

2. toky+DSO+sklon
68 km2 – 14 % výměry OP 

3. toky+DSO+pásy
83 km2 – 18 % výměry OP 



Účinnost scénářů pro celou plochu povodí

současný stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pásy
743 750 734 464 701 062 645 520 
553 547 564 977 536 919 487 336 
57 364 42 185 40 465 38 232 

smyv

depozice

nádrže



Účinnost scénářů z hlediska VN Brno a VN Vír

VN Vír současný stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pásy

Přítok splavenin 12 859 11 449 10 396 9 380 

Odtok z nádrže 643 572 520 469 

Zachyceno v nádrži 12 216 10 877 9 876 8 911 

vůči stávajícímu stavu 100 % 89 % 81 % 73 %

VN Brno současný stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pásy

Přítok splavenin 52 562 37 173 35 829 33 925 

Odtok z nádrže 9 461 6 691 6 449 6 107 

Zachyceno v nádrži 43 101 30 482 29 380 27 818 

vůči stávajícímu stavu 100 % 71 % 68 % 65 % 



Závěrečné shrnutí
Jsme schopni odhadnout

rizikové partie pozemků a míru jejich poškození erozí;

celkové dlouhodobé zanesení nádrží v ČR, včetně malých;

podíl eroze na dalších škodách (infrastruktura, eutrofizace, …),

josef.krasa@fsv.cvut.cz
http://storm.fsv.cvut.cz

65PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI (VÚMOP, v.v.i, 2011)

Presenter
Presentation Notes
			



Existuje nějaký reálný nástroj ochrany?

Je možno chránit půdu jako zemědělec?

Může projektant navrhnout a prosadit opatření?

Podporuje stát ochranu našeho přírodního bohatství?

ANO – půdoochranné technologie, správné plodiny a osevní postupy, zvyšování podílu 
organické hmoty v půdě, …

ANO – po dohodě s farmářem. Možno získat dotace z řady titulů. Nejjednodušší z KPÚ

ANO – v rámci zemědělské politiky řada programů – ale stáje je co zlepšovat a to velmi významně!



Děkuji za pozornost

Josef Krása

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 
Fakulta stavební
ČVUT v Praze

josef.krasa@fsv.cvut.cz
http://storm.fsv.cvut.cz
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