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Voda je nenahraditelnou surovinou a základní 

podmínkou života na Zemi. Velmi významným 

činitelem hospodaření s vodou je zemědělství, které 

vodu nejen přímo spotřebovává, ale také ovlivňuje 

její množství v krajině prostřednictvím způsobu 

hospodaření. Oba tyto cíle, jakými jsou šetření 

s vodou a ochrana proG suchu a erozi, jsou vzájemně 

propojeny. Jestliže budeme na půdě správně 

hospodařit a zároveň v případě potřeby využívat další 

proGerozní opatření, budeme Im současně přispívat 

k zadržování vody v krajině. Většina proGerozních 

opatření má toGž za úkol převést případný povrchový 

odtok pod povrch půdy, což je základním 

předpokladem udržení vody v půdě a v potažmo celé 

krajině. 

Hospodaření s vodou a eroze jako 
přirozený proces 

Eroze je proces, při kterém dochází působením vody, 

větru, sněhu, případně dalších činitelů k rozrušování 

povrchu půdy a transportu půdních čásGc. Přestože 

je eroze přírodní proces, je logické, že se člověk musí 

snažit snižovat její vliv. Bohužel tomu někdy bývá 

právě naopak. Příklady najdeme jak v dobách 

minulých (rušení mezí, remízků a dalších prvků 

v krajině, scelování pozemků do rozsáhlých půdních 

bloků atd.), tak i v současné době, kdy na většině 

míst v České republice dochází k hospodaření na 

orné půdě za primárním účelem rychlého zisku. 

Příkladem tohoto nesprávného hospodaření mohou 

být velmi úzké osevní sledy plodin, které jsou 

zaměřeny pouze na několik málo tržních plodin, ale 

ne na ochranu půdy proG erozi, hospodaření s vodou 

a celkovou udržitelnost. Dalším neméně významným 

problémem dnešní doby, který snižuje možnost 

zadržení vody v krajině, je velkoplošný zábor orné 

půdy, kdy i na velmi úrodných půdách vznikají 

rozsáhlá logisGcká centra, překladiště a další. Na 

takto zastavěných plochách se pak nemůže vsáknout 

žádná voda, která pak následně může způsobit škody 

formou záplav nebo jejího obecného nedostatku 

v půdě, potažmo ve spodních vodách. 

Je nutné si uvědomit, že v současné době se čím dál 

v íce mění rozložení srážek, ubývá srážek 

dlouhotrvajících a naopak přibývá četnost 

přívalových dešťů. A právě voda z těchto velmi 

intenzivních dešťů při žádné nebo nízké úrovni 

proGerozní ochrany není zachycena půdou a zároveň 

nestačí být bezpečně převedena povrchovými toky, 

což v důsledku může způsobit tzv. bleskové povodně. 

Správným řešením z hlediska šetření s vodou v 

krajině není navyšování průtočných kapacit toků, 

které vodu často bez užitku pouze odvedou, ale 

podpora retenční schopnosG půdy. Zdravá fungující a 

nijak nedegradovaná půda toGž dokáže zadržet 

průměrně cca 300 l vody na jednom metru 

čtverečném. A tato zadržená voda nejenže nezpůsobí 

erozi a povodně, ale zároveň může být využita 

rostlinami v suchých obdobích.  
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Důsledky vodní eroze 
Existuje několik forem eroze (vodní, větrná, sněhová a další), avšak v České republice má největší vliv eroze 

vodní. Vodní erozí je v ČR ohroženo více než 50 % výměry orné půdy. Musíme si uvědomit, že půda je v podstatě 

neobnovitelný zdroj. Protože vrstva 2-3 cm půdy vzniká 100 až 1000 let (dle podmínek), je jasné, že hospodaření 

na nadměrně erodované půdě je dlouhodobě neudržitelné.  Kromě samotné ztráty půdy, patří mezi další 

důsledky eroze také snížení její kvality (zhoršení fyzikálně chemických vlastnosT, zvýšení štěrkovitosU, snížení 

obsahu živin a humusu atd.), poškození plodin, ztráty osiv, hnoje a další. V neposlední řadě také transportované 

půdní čásUce a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje, zanášejí akumulační prostory nádrží a snižují 

průtočnou kapacitu toků.  
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Obr. 1: Důsledky vodní eroze na poli s kukuřicí Obr. 2: Důsledky vodní eroze – rybník zanesený sedimenty 

Grafické znázornění ohrožení půdy ČR vodní erozí
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Obr. 3: Polní simulátor deště 

Metody určování erozní ohroženos2 půdy 
Erozní ohroženost půdy je možné určit více způsoby. Zkušený uvědomělý zemědělec, který zná místní 

podmínky a svá pole, dokáže erozní ohroženost daných půdních bloků vyUpovat. Konkrétní pozemky a 

jejich erozní ohroženost lze také najít v geografickém informačním systému půdy - LPIS. Další pomůckou 

může být nástroj, který pro Ministerstvo zemědělský a Ministerstvo životního prostředí vyvinul VÚMOP 

(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.). Jedná se o tzv. „ProUerozní kalkulačku“, což je 

internetová aplikace sloužící pro podporu rozhodování v oblasU proUerozní ochrany půdy. Aplikace 

primárně poskytuje informace o míře erozní ohroženosU daných lokalit, o ochranném účinku modelových 

osevních postupů s možnosT vytvářet a hodnoUt vlastní osevní postupy a zároveň vyhodnocuje potřebu 

přijmout konkrétní doplňující proUerozní opatření.  

AutomaUcké výpočty aplikace jsou založeny na tzv. Univerzální rovnici pro výpočet průměrné dlouhodobé 

ztráty půdy z pozemku (Wischmeier, Smith, 1978) jejíž podoba je: 

G = R . K . L . S . C . P 

Kde 
G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy 

R – faktor erozní účinnosG dešťů - závisí na četnosG výskytu, úhrnu, intenzitě a kineGcké energii deště 

K – faktor erodovatelnosG půdy - závisí na struktuře a zrnitosG ornice, obsahu organické hmoty a 

propustnosG půdního profilu 

L – faktor délky svahu 

S – faktor sklonu svahu 

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu - závisí na vývoji a druhu vegetace a použité agrotechnice 

P – faktor účinnosG proGerozních opatření. 

Další metodou, kterou lze určit aktuální ztrátu půdy na zkušební ploše, je přímý záchyt vody odtékající po 

povrchu půdy.  Tento způsob za současného použiI tzv. polního simulátoru deště využívá VÚMOP. Výhodou 

je možnost zvolit danou intenzitu deště, sklon svahu, půdní pokryv, typ půdy a další faktory, které erozi 

přímo ovlivňují. Výstupem z této simulace je například určení proGerozní funkce daných plodin nebo použité 

agrotechniky. 
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Pro2erozní opatření 
Ohrožení půdy vodní erozí na konkrétním pozemku lze řešit využiTm některého proUerozního opatření nebo 

jejich vzájemnou kombinací. ProUerozní opatření můžeme dělit na organizační, agrotechnická a technická. 

     Organizační opatření 

o Delimitace kultur – svahy se sklonem vyšším než 17° by měly být zalesněny. Trvalými travnatými porosty 

by měly být chráněny plochy se svažitosT vyšší než 12° a dále také například dráhy soustředěného 

povrchového odtoku (údolnice, úžlabiny). 

o Pro2erozní rozmístění plodin – vychází z proUerozního účinku plodin, který je dán charakterisUkou 

vzrůstu, olistěním, rychlosT vývinu a způsobem pěstování. Na pozemcích, které jsou více erozně 

ohrožené, se doporučuje nepěstovat erozně nebezpečné plodiny (širokořádkové), ale naopak plodiny 

s vysokým proUerozním účinkem. Případně využít tzv. pásové střídání plodin, kdy se ve směru sklonu 

svahu střídají plodiny erozně nebezpečné s plodinami s vyšším proUerozním účinkem. 

o Op2malizace velikos2 a tvaru pozemku – pozemek situovat delší stranou ve směru vrstevnic, což 

zároveň sUmuluje k obdělávání půdy po vrstevnicích a současně zkracuje délku pozemku ve směru 

odtoku. 
o Pro2erozní směr výsadby ve speciálních kulturách – například směr výsadby vinic po vrstevnicích nebo 

pouze s malým odklonem. 

Obr. 4: Pásové střídání plodin 

     Agrotechnická opatření 

o Vrstevnicové obdělávání půdy – veškeré práce jako je orba, seT, kulUvační a sklizňové práce provádět ve 

směru vrstevnic. Navíc při orbě s otočným pluhem překlápět skývu proU svahu. 

o Ochranné obdělávání půdy – zmenšení počtu operací jejich slučováním nebo ochrana povrchu půdy 

rostlinnými zbytky (strništěm, mulčem, posklizňovými zbytky). 

o Pro2erozní technologie pěstování širokořádkových plodin – např. výsev tzv. ochranné podplodiny neboli 

podsevu (tj. plodiny s vysokou proUerozní účinnosT) v pásech mezi širokořádkovou plodinu (v případě 

potřeby i napříč) nebo v jejím meziřadí.  
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Obr. 5: Kukuřice setá do mulče

    Technická opatření 

o Pro2erozní meze, příkopy, průlehy, hrázky, cesty, zasakovací pásy a další – účelem těchto prvků je 

zachyGt případný povrchový odtok vody a následně přispět ke snazšímu vsakování, případně bezpečnému 

převedení vody mimo pozemek nebo zastavěnou část obce. 

o Pro2erozní nádrže – slouží k akumulaci, retenci a zpomalení vody, která přitéká přímo z pozemku nebo 

z příkopu k tomu určenému. Díky zpomalení vody také nádrže přispívají k infiltraci vody do půdy a 

k zachycování splavenin. ProGerozní nádrže akumulují vodu buďto soustavně, nebo v případě suchých 

nádrží (tzv. poldrů) krátkodobě. 

Obr. 7: ProKerozní průleh Obr. 8: Suchý poldr

Obr. 6: Zařízení na důlkování brambor s detailem 
důlku v meziřadí

o Terénní urovnávky – jedná se především o odstranění verUkálních nerovnosT přesunem půdy. Účelem je 

snížit sklon jednotlivých čásT pozemku.  

o Terasování – velmi ekonomicky nákladné krajní řešení, které se používá u extrémně svažitých pozemků. 

Svažitý pozemek se rozdělí na takzvané terasové plošiny (tj. produkční plochy s malým nebo žádným 

sklonem) a na terasové svahy, které v podstatě sklonově kompenzují vyrovnané terasové plochy a zároveň 

je stabilizují proU sesuvu.
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Obr. 9: Terasování

Ekologické hospodaření jako další způsob pro2erozní ochrany a managementu 

vody v půdě 
V ekologicky hospodařícím podniku lze samozřejmě využít výše zmíněná proUerozní opatření. Tento způsob 

hospodaření už ze své podstaty přispívá k šetření s vodou a proUerozní ochraně půdy. Toto nechemické 

hospodaření má v důsledku několik poziUvních efektů. Jedním z nich je podpora hlubšího prokořenění rostlin. 

Převážná většina konvenčně hospodařících podniků využívá rychle rozpustná dusíkatá hnojiva (navíc často až 

v příliš velké míře), která jsou v ekologickém režimu zakázaná. Protože jsou tato hnojiva aplikována buďto přímo 

na list nebo do povrchových vrstev půdy, rostlina nemá důvod investovat svoji energii do tvorby hlubokých 

kořenů. V ekologickém zemědělství je tomu právě naopak. Důsledky hlubšího prokořenění se pak projeví 

v suchých obdobích, kdy zaTmco povrch půdy je tzv. vyprahlý, v hlubších vrstvách se vláha často ještě stále 

nachází a rostlina, která zde má kořeny, dokáže z této vláhy profitovat. Dalším rozdílem ekologicky 

hospodařícího podniku vůči konvenčnímu je mnohem častější využiT meziplodin. Ty mají mnoho poziUvních 

důsledků, jakými jsou např. potlačení plevelů, zpřístupnění živin a zvýšení organické hmoty v půdě. Meziplodiny 

také jak v době růstu tak i po zmulčování zasUňují půdu listy, Tm snižují její výpar a zároveň plní funkci 

proUerozního opatření (půda není holá). Po zmulčování slouží jako potrava pro společenstvo živočichů žijících 

v půdě (tzv. edafon), čímž dochází k jejich namnožení. Je prokázáno, že v půdě na ekologicky 

obhospodařovaných plochách se nachází výrazně vyšší počet i celková biomasa edafonu, čemuž také nemalou 

měrou přispívá právě nechemický způsob tohoto hospodaření.  

Edafon má v půdě mnoho funkcí. Jednou z nich je například snižování nadměrné utuženosU půdy (rozrušování 

např. žížalami), které opět podpoří hlubší prokořenění rostlin. Edafon také pomáhá rozkládat organické zbytky, 

čímž přispívá ke zlepšení fyzikálních vlastnosT půdy. Konečným důsledkem je rychlejší vsakování vody a její 

následné zadržení, což je základním předpokladem zvýšení proUerozní funkce půdy a správného hospodaření 

s vodou.  

Legisla2vní aktuality pro2erozní ochrany půdy 
V současné době je vyplácení plné výše zemědělských dotací podmíněno dodržováním povinných požadavků 

na hospodaření a standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). 
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„Národ, který ničí půdu, ničí sám sebe“.

Na proUerozní ochranu půdy je zaměřen především standard DZES 5, který stanovuje podmínky pro pěstování 

vybraných plodin na půdách ohrožených erozí. A právě tyto podmínky standardu DZES 5 se od ledna příšTho 

roku zpřísní. 

Dalším nástrojem ochrany půdy je prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, tzv. 

proUerozní vyhláška. Ta by měla zakotvit obecně platné principy proUerozní ochrany půdy, kterými by se v 

budoucnu měli řídit všichni, kteří na půdě hospodaří, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou příjemci dotací.  

Je zřejmé, že úkoly, kterými jsou ochrana půdy a šetření s vodou, jsou klíčovými faktory trvalé udržitelnosU.  

A proto mějme na paměU slova prezidenta Spojených států amerických Franklina D. Roosevelta: 
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