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Motivace

 Vodní eroze půdy je v České republice velkou hrozbou, a to nejen pro půdu

Stále platné rozdělení orné půdy 
z hlediska jejího ohrožení 
(DZES, 2014)

josef.krasa@cvut.czOchrana půdy 
s využitím postupů příznivých pro klima a životní prostředí
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Vodní nádrže v povodí Vltavy 
seřazené podle vnosu splavenin

Průměrné roční množství zachycených 
splavenin (t/rok)

VN Orlík 189 923
VN Slapy 54 006
VN Švihov 46 444
VN Vrané 42 634
VN České údolí 31 788
VN Hracholusky 27 443
VN Hněvkovice 26 804
VN Trnávka 20 076
VN Sedlice 12 521
Huťský ryb. 10 205
VN Hostivař 9 287
VN Římov 8 866
VN Kamýk 7 450
VN Němčice 6 979
rybník Okrouhlík 5 895
Horusický ryb. 5 265
rybník Pokoj 4 667
VN Kořensko 4 628
VN Žlutice 4 263
VN Lipno I 3 780
VN Štěchovice 3 057
rybník Bezdrev 2 988
rybník Strašík 2 543

Vstup sedimentu do vodních toků

Transport splavenin říční sítí
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Hamerský rybník  - Srovnání 2002 a 2020

Období Změřený objem 
sedimentu [m3]

Přírůstek 
sedimentu [m3]

Roční přírůstek 
sedimentu
[m3/rok]

Roční přírůstek 
sedimentu

[t/rok]

1971-2002 35 121 35 121 1 132 1 415

2002-2020 90 207 55 086 3 060 3 825
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Změna struktury ZPF a 
kolektivizace samozřejmě 
jsou vážnými příčinami, 
ale nemohou dnes být 
výmluvou. Jde o proces, 
který není zcela vratný.



Co s tím?
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kukuřice na zrno řepka olejka

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2021 činí 3 530 tis. ha, tj. o 6 tis. ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 477 tis. ha, což je 

snížení o 9 tis. hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,2 %. Na trvalé travní porosty připadá 1 006 tis. ha, tj. o 16 tis. ha 
(o 1,6 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 28,5 %. Výměra úhoru 25 tis. ha se zvýšila, a to o 820 
ha (o 3,4 %) a reprezentuje 1,0 % z výměry orné půdy. Obiloviny jsou pěstovány na 54,4 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 28,9 % osevní 
plochy. Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 18,0 % (z toho řepka činí 77,4 % z olejnin celkem), pícniny na orné půdě 20,7 % (z toho jednoleté činí 11,6 %) osevní plochy. Obilovinami 
osetá plocha ve výši 1 334 tis. ha je o 2 tis. ha nižší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 43 tis. ha, což je o 6 tis. ha více. Okopaniny zaujímají 84 tis. ha, a to představuje 
zvýšení o 413 ha. Brambory v zemědělském sektoru jsou v letošním roce pěstovány na 23 tis. ha, což je snížení proti roku 2020 o tisíc ha. Odhadovaná plocha brambor u 
domácností je 6 tis. ha. Nižší osevní plocha je u olejnin, a to 442 tis. ha, tj. o 8 tis. ha méně. U plodin technických je to 450 tis. ha, to je o 7 tis. ha méně než v roce 2020. Pícniny na 
orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 507 tis. ha, což je snížení oproti minulému roku o 9 tis. ha. 
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 Vodní eroze půdy je v České republice velkou hrozbou, a to nejen pro půdu, ale též pro vodní ekosystémy.
 Erozně nebezpečné plodiny mají stále vysoký podíl v osevních postupech.
 Aktivně lze protierozní ochranu prosazovat v rámci společné zemědělské politiky (DZES).
 Ale máme tu nově i vyhlášku 240/2021 Sb. o ochraně půdy před erozí.
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 Významným nástrojem jsou a musí být i komplexní pozemkové úpravy.
(jež dosud jediné dokážou skutečně zasáhnout do struktury krajiny)
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Erozi můžeme počítat
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Ale dokud jí nezačneme předcházet aktivními opatřeními, stav naší krajiny se nezlepší!

Můžeme ji monitorovat Můžeme měřit její důsledky
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