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Pravidla hry:

Účast na přednáškách není povinná

Podmínky zápočtu – dle cvičících – termíny odevzdání jsou závazné !!!

Přednášky na WEBu, ne všechno tam najdete

Na konci TEST – ke zkoušce může jen ten, kdo má zápočet (výjimka je 
předtermín)



Doporučená literatura:

• Holý M. – Eroze a životní prostředí, vydavatelství ČVUT, 1994

• Janeček M. – Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV nakladatelství, Praha 
2002, 2005 – pozor na chyby!!!! (dotisk 2005 – snad opraven)

• Janeček a kol. – Doporučený standard technický

• Janeček a kol. – Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika MZe, VÚMOP 
Praha, 2008

• Janeček a kol. – Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika MZe, ČZU v 
Praze, Praha, 2012

• Účelové publikace VÚMOP v.v.i. – např. 

• Příručka ochrany proti vodní erozi (Mze ČR, VÚMOP v.v.i.)

• Portál E-AGRI (MZe ČR) www.eagri.cz

• Portál LPIS (MZe ČR) www.lpis.cz

• Portál http://geoportal.vumop.cz

http://www.eagri.cz/
http://www.lpis.cz/
http://geoportal.vumop.cz/


Ochrana a organizace povodí – nadřazený 
termín protierozní ochraně…

Zahrnuje celkový management povodí – krajiny, optimalizace procesů 
a cyklů

•Eroze, revitalizace, kvality vody, protipovodňová ochrana, ekologická 
stabilita,…

• Vztaženo k povodí – jediná uzavřená jednotka v krajině

• Opatření by měla být integrovaná – více účelů současně

• Spojitost s revitalizací vodních toků, revitalizací krajiny, .....



Soustředíme se na procesy:

EROZE, TRANSPORT SPLAVENIN

Ochrana krajiny
Ochrana půdy jako základního zdroje
Ochrana vody jako zdroje (kvalita i množství)
Zadržování vody v krajině – protipovodňová prevence
Údržba krajiny – estetika, ochrana krajinných hodnot, ….



Eroze – ztráta půdy, uvolňování a transport

Dělení: 

• podle příčiny (vodní, větrná, ledovcová, antropogenní,… )

• podle formy (plošná, výmolná, proudová)

• podle intenzity (normální, zrychlená)

• podle mechanismu (mezirýžková, rýžková)



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



Rýžková a rýhová eroze v k.ú. Lučkovice









Eroze stržová



Následky povrchových 
odtoků z chmelnice v 

k.ú.Třeboc



Systém strží na Rakovnicku – Černoc – důkaz masivního rozvoje stržové eroze v 
podmínkách ČR v minulosti – nyní je stabilní.



Vodní eroze

Možno rozdělit na 3 fáze:

1. Uvolnění – převážně dopadem kapek

2. Transport – převážně povrchovým odtokem

3. Depozice – při snížení sklonu, zvýšení drsnosti = snížení transportní 
kapacity toku



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 kužel





sedimentační kužel



Ztráty na plodinách, sedimentační kužel



Ztráty na osivu a plodinách, 
sedimentační kužel



Povrchový odtok – počátek povodně….



Ztráty na plodinách, 
sedimentační kužel



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/




Přímé materiální škody – vlivy na infrastrukturu:

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

• škody na budovách

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

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











Kokořínský Důl, 20.9.2014, 45minut 
trvající srážka











Vlivy na vodní zdroje:

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)



Působení na vodní toky:

Zanášení koryta – snižování hloubek – zmenšení kapacity (zamokření pozemků, 
povodně, nutnost čištění – ekonomika, ekologie)

Sedimentace v tůních, nad stupni,…. Kvalita vody

Pesticidy, kovy

Problémy se splavností větších toků – zanášení (Dunaj – písky x Labe – bahno), 
problémy s objekty = uzávěry (manipulace na jezech)

Zákal – ovlivnění života ve vodě (organismy i rostliny)



Působení na vodní nádrže:

Erodované částice – sedimentují ve VN

Rozdíl MVN, VN

Nejhůře – průtočné vodní nádrže

• 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



Ve velkých VN:

Kolísání hladiny – sediment je úživný, velmi rychle zaroste – po 
zaplavení vegetace nastane její úhyn a rozklad - kyslíková havárie…

Nezpevněný povrch je rozplaven a sediment se posouvá do nádrže – do 
hlubších míst s anoxií…. V anoxických podmínkách se uvolňuje vázaný 
fosfor a další látky



Kvalita vody

EUTROFIZACE – zvýšení úživnosti prostředí

Dáno poměrem N:P:K

N, K – v nadbytku

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

Poměr obohacení: poměr obsahu P (či jiné látky) v půdě a v sedimentu. Materiály se 
liší v zrnitostním složení



Výsledky – podíly vstupu celkového fosforu v povodí nádrží podle zdrojů

VÚV TGM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Projekt NAZV QI102265

Největší podíl CELKOVÉHO P se do VN dostává s erozí



Výsledky – odhad vstupu rozpuštěného fosforu ze zdrojů v povodí nádrží

Použití koeficientů, které určují obvyklý podíl rozpuštěných forem 
fosforu podle typů zdrojů:

 Erozní fosfor 0,05 

 Bodové zdroje 0,8 

 Zemědělské plochy 0,3-0,6 (podle místních podmínek v povodí)

 Lesní plochy 0,2-0,5 (podle místních podmínek v povodí)

Tento postup umožňuje normalizovat eutrofizační potenciál jednotlivých 
typů zdrojů.

Není tím zohledněno umístění zdroje vůči nádrži ani roční chod vstupu 
fosforu ze zdroje.

VÚV TGM

Projekt NAZV QI102265



Výsledky – podíly vstupu rozpuštěného fosforu v povodí nádrží podle zdrojů

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VÚV TGM

Projekt NAZV QI102265

Klíčový pro okamžitou podporu eutrofizace ale hraje P rozpuštěný (z bodových 
zdrojů)



Přepočítává se na Pcelk.

Hranice eutrofie cca 0,01 – 0,05 mg/l Pcelk.

Běžné koncetrace

0,1 – 0,4 mg/l Pcelk.

Přípustná ztráta půdy:

1 x 4 x 10 t/ha.rok  (USLE) dle hloubky půdního profilu (30 x 60 x 90 cm)

Od 2012 jednotně 4 t/ha.rok

Neodpovídá  otázkám kvality vody ani poškození infrastruktury, ale jen 
ochraně úrodnosti (???)



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



... vodní květ na hladině VN Hostivař ....
... vodní květ sinic na hladině VN Orlík.... 
(foto Dr.P.Rosendorf, VÚV TGM Praha)



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



Srovnání toxicity přírodních toxinů. Akutní LD50 [mg.kg-1] živé hmotnosti při intraperitoneální injektaci myší.

Toxin Zdroj Skupina LD50

aphanotoxin Aphanizomenon flos-aquae sinice 10
anatoxin - A Anabaena flos-aquae sinice 20
microcystin LR Microcystis aeruginosa sinice 43
nodularin Nodularia spumigena sinice 50
botulin Clostridium botulinum bakterie 0,00003
tetan Clostridium tetani bakterie 0,0001
kobra Naja naja had 20
kurare Chondrodendron tomentosum rostlina 500
strychnin Strychnos nux-vomica rostlina 2 000

pramen: Maršálek B. (2002): Sinice a jejich toxiny. http://www.sinice.cz/.



Konec….
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