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1. Základní informace o erozi, monitoring eroze 

zemědělské půdy  
 

V současnosti dochází v České republice k velmi závažným degradacím půd a 
tím k poškozování jejich funkcí. Degradace půd je procesem pomalým, plíživým, 
ale jeho důsledky mohou vést k omezení nebo až úplnému zničení cenných 
produkčních i mimoprodukčních funkci. Mezi hlavní faktory, které způsobují ztrátu 
půd nebo její degradaci, patří zejména: 

- vodní a větrná eroze, 

- utužení půd, 

- zastavování území, 

- ztráta organické hmoty, 

- acidifikace nebo kontaminace půd. 
Všechny tyto typy degradace spolu vzájemně souvisí; převažující typ degradace 
podmiňuje vznik dalších a vznikne tak řetězová reakce, kterou lze jen velmi obtížně 
zastavit a půdu navrátit do původního stavu. 
Velkým problémem v ČR je také zamokření půd a nesprávné hospodaření na půdě v 
ochranných pásmech vodních zdrojů. 

 
Slovo "eroze" je latinského původu a je odvozené od slova "erodere" - 
rozhlodávat. Pojmem "eroze" rozumíme rozrušování litosféry, resp. pedosféry  
pohybující se hmotou erogenního původu.  
 
Eroze je definována jako komplexní proces, zahrnující rozrušování půdního 
povrchu, transport a sedimentaci uvolněných půdních částic působením vody, 
větru, ledu a jiných tzv. erozních činitelů. 
Působením eroze se zemský povrch na jedné straně snižuje - degraduje, na 
druhé straně hromaděním usazených hmot vyvyšuje - agraduje. Výsledkem toho je 
zarovnávání zemského povrchu - planace. Podmínkou planačního procesu je, aby 
hmoty vyvýšených částí zemského povrchu byly rozpojitelné. Tuto podmínku 
zajišťuje zvětrávání hornin. Čím kypřejší je zvětralinový plášť, tím intenzivněji může 
probíhat proces zvětrávání. 
 
Výraz eroze půdy se v literatuře začal běžně používat ve 30. a zejména ve 40. 
letech minulého století, i když termín eroze byl známý dříve.  
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Všeobecně se pod pojmem eroze půdy (Soil erosion) rozumí především mechanické 
rozrušování půdy vodou a větrem, popř. jinými destrukčními činiteli (ledem, 
sněhem apod.). Při tomto rozrušování dochází i k transportu a sedimentaci 
uvolněných částic. BENNET (1939) rozlišuje erozi normální neboli geologickou, 
kterou nazývá přirozenou a erozi zrychlenou.  
Úkolem ochranných opatření je snížení lidským působením zrychlené eroze na 
úroveň normální, geologické eroze. Je známo, že klima má značný vliv na rychlost 
eroze. Neuvažujeme-li vliv reliéfu, který je bezesporu největší, je známo, že eroze 
bývá nejrychlejší v semiaridním klimatu. 
 
Eroze půdy ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část - ornici, zhoršuje 
fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje 
štěrkovitost, snižuje obsah živin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje 
pohyb strojů po pozemcích a způsobuje ztráty osiv a sadby, hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin. Transportované půdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní 
zdroje, zanášejí akumulační prostory nádrží, snižují průtočnou kapacitu toků, 
vyvolávají zakalení povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, zvyšují 
náklady na úpravu vody a těžbu usazenin. Velké povodňové průtoky poškozují 
budovy, komunikace, koryta vodních toků apod.  
 
V případě větrné eroze jde o narušování zejména klíčících rostlin, znečišťování 
ovzduší, škody navátím ornice apod. 
 

Druhy eroze 
 
Podle erozních činitelů je možné erozi třídit na erozi: 

-  vodní, 

-  větrnou  

-  ledovcovou, 

- sněhovou (nivální) atd. 
 
Působením eroze vznikají na svazích, resp. na zemském povrchu určité útvary. 
Třídění erozních jevů podle těchto útvarů, tzv. forem, naráží na celou řadu překážek, 
neboť eroze je jen jednou z forem modelování území. I přes tyto těžkosti lze podle 
formy erozních útvarů usuzovat na původ, intenzitu, vývoj a možnosti ochrany půd 
před erozí. 
 
Vodní eroze spočívá v rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a 
povrchovým odtokem a podle formy se dělí na: erozi plošnou, výmolnou a 
proudovou. Při plošné erozi je půda erodována téměř rovnoměrně po celé ploše 
pozemku nebo určité části svahu. Čím je plocha svahu rovnější, tím jsou podmínky 
pro soustřeďování vody menší. Avšak i dokonale urovnaný povrch nemůže zabránit 
soustřeďování vody na svahu do rýžek a proto se dá plošná eroze těžko oddělit od 
výmolné. 
Působením plošné eroze se profil půdy postupně snižuje v některých případech až 
na skalní podloží. První fází plošné eroze je kapková eroze, kterou vznikají v půdě 
drobné jamky. Další fází je eroze, která probíhá při pohybu vody po nakloněné ploše 
půdního povrchu. Při malé kinetické energii vody jsou jí vyplavovány nejjemnější 
půdní částice, a proto má silný výběrový (selektivní) účinek. Tím se na povrchu 
půdy tvoří hrubozrnná vrstva skeletu (tzv. kamenná dlažba), která současně chrání 
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půdu před rozrušujícím účinkem dopadajících kapek a smyvem. Soustřeďováním 
plošného odtoku vzniká rýžková eroze o hloubce a šířce několika cm. Při větším 
soustředění vody a postupném prohlubování stružek vznikají erozní rýhy různé 
velikosti a tvaru. Podle tvaru příčného profilu lze rozeznávat rýhy ploché, úzké, široké 
a oblé. 
Srážková voda působí erozně nejen při povrchovém odtoku, ale i při jejím 
podpovrchovém odtoku, způsobujícím vnitropůdní erozi. ZACHAR (1970) jí rozumí 
mechanické vyplavování jemných, různě dispergovaných frakcí půdy gravitační 
vodou mezi agregáty, přispívající ke skeletizaci půdy. Zvláštní formou podzemní 
eroze je tunelová eroze (sufoze), spočívající ve vymílání podpovrchových chodeb 
vodou nad nepropustným podložím. Konečným stadiem tunelové eroze jsou 
otevřené erozní rýhy. 
Erozi je možné třídit i podle její intenzity. Čím je půda skeletovitější, tím rychleji klesá 
intenzita plošné eroze. Intenzita plošné, vodní a větrné eroze se zpravidla vyjadřuje 
ztrátou, resp. odnosem půdy v mm, t.ha-1, popř. m3.ha-1 za určité časové období, 
zpravidla 1 rok. Intenzitu rýhové eroze je možné vyjadřovat délkou, resp. hustotou 
rýh v km . km -2. 
Eroze, při které se odnos půdy rovná její tvorbě zvětráváním se nazývá erozí 
vyrovnanou, kompenzační, resp. normální.  
 
Intenzita tvorby půdy je dána především vlastnostmi substrátu, jeho tvrdostí a 
zvětratelností podloží. Udává se, že 1 cm půdy na karbonátových morénách se 
vytvoří za 10 až 857 let tj. 0,157 - 13,44 t . ha-1 . rok-1, přičemž nejvyšší hodnoty se 
zjistily na uměle kypřených půdách. 
Na nenakypřených nepřevýšila ztráta půdy 1 t . ha-1 . rok-1 . Rovněž tak BENNETT 
(1955) předpokládá, že 2 - 3 cm vrstvy půdy potřebují na svůj vznik za velmi 
příznivých podmínek, při dobrém vegetačním pokryvu a ochraně půdy 200 až 1 000 
let, tj. 0,324 - 1,62 t . ha-1 . rok-1.  
Pokud je půda tvořena mocnější vrstvou půdy (spraše) může být přípustná eroze 
větší nežli vyrovnaná, aniž by došlo k podstatnému snížení půdní úrodnosti. 
Odhaduje se, že průměrná rychlost tvorby půdy na celém zemském povrchu se 
pohybuje okolo 1,2 t . ha-1 . rok-1. Všechny tyto údaje jsou jen orientační, protože 
intenzita a kvalita zvětrávání jsou velmi variabilní. I když hustota erozních rýh je 
vcelku výstižným ukazatelem intenzity lineární eroze půdy, nevystihuje její 
současnou aktivitu. Dobrým ukazatelem je např. rychlost růstu rýh retrogénní 
(zpětnou) erozí.  
 
V podmínkách České republiky je vodní eroze jedním nejzávažnějším druhem 
degradace půdy (spolu se zastavovaním území). V České republice je vodní erozí 
potenciálně ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy! V současné době je maximální 
ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako 
ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o vyčíslení škod 
způsobených na majetku, ale pouze o finanční vyjádření ztráty půdy na základě ceny 
zeminy. Škody vodní erozi vyčíslené na základě odhadu nákladů na odstranění 
sedimentů a ztráty živin dosahují odhadem ročně více než 10 mld. Kč. Ostatní typy 
škod nebyly dosud uspokojivě vyčísleny (např. eutrofizace vod, škody na majetku, 
změny bioty ve vodách, omezení splavnosti). 
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Obr. 1 Vodní eroze v k.ú. Želetice u Kyjova 

 
 
Kromě eroze vodní a větrné je nutné se zmínit i o sněhové erozi a jejích 
zvláštnostech, i když v klimatických podmínkách České republiky je působení eroze 
sněhové, neboli nivální (z lat. nivalis = sněhový) malé. Sněhová eroze se značně liší 
od eroze dešťové např. tím, že kinetická energie, kterou působí sněhové srážky při 
dopadu na povrch půdy je zcela zanedbatelná a všechna energie pochází pouze 
z odtékající vody. Pole jsou v zimě ve většině případů bez vegetačního pokryvu (s 
výjimkou ploch s ozimými obilovinami nebo meziplodinami) a během zimy se na nich 
neprovádějí žádné agrotechnické práce. Rýžky a rýhy, které byly dříve vytvořeny, 
jsou neporušené a při každém dalším působení vody se znovu aktivují a zvětšují. 
Silněji se také projevuje vliv mikroreliéfu a stop po dopravních prostředcích. Kromě 
toho bývá v zimě půda nejvíce nasycena vodou, což je způsobeno nižším výparem 
při nízkých teplotách a omezenou spotřebou vody rostlinami. Ve střední Evropě 
dosahuje půdní vlhkost svého maxima zpravidla v únoru. Voda zůstává v zimě 
dlouho stát na povrchu půdy nebo přeřinuje po jejím povrchu. Erozní působení vody 
z tajícího sněhu je o to intenzivnější, že v relativně krátkém čase může dojít k 
rychlému odtoku velkého množství vody se značnou potenciální transportní 
kapacitou. 
U zmrzlých půd je infiltrační kapacita půdy závislá na půdní vlhkosti na začátku 
promrzání a na tom, jak často se opakuje perioda tání a promrzání. Během tání 
může voda zaplnit póry v ještě promrzlém profilu a tím, že zmrzne, bránit infiltraci. 
Na jedné straně tedy menší kinetická energie sněhových srážek, na straně 

V Česke republice je vodní erozi potenciálně ohroženo téměř 50 % 

zemědělské půdy. 

V současné době je maximálni ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 

21 mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu 

minimálně 4,3 mld. Kč.
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druhé chybějící vegetační pokryv a půda nasycená vodou. Půda tedy není 
rozrušována dopadajícími kapkami jako při přívalových deštích, povrchový odtok je 
však mnohem vyšší a má větší transportní kapacitu, než by měl při 
srovnatelných letních srážkách. Ta ale není plně využita, protože půda může být 
erodována vždy jen v té části půdního profilu, která už není promrzlá. 
Dříve než se vytvoří souvislá sněhová pokrývka, působí na půdu dešťové a 
sněhové srážky, mrazové periody a periody tání. V důsledku toho se na povrchu 
půdy vytvoří síť polygonálních mrazových trhlin (max. 10 cm hlubokých), které 
způsobují rozpad hrud. Na vyvýšených místech, které byly bez sněhu a odtoku, jsou 
patrné ještě na jaře. V místech, kde během tání přechodně stála voda, zmizely 
struktury vytvořené mrazem úplně nebo jsou nejasné. 
Během doby, kdy je půda promrzlá, zůstává její povrch pod sněhovou pokrývkou v 
klidu. Po začátku tání sněhu voda odtéká nejdříve po sněhové pokrývce, která byla 
mezi tím zpevněna, později přes zbytky sněhu a zmrzlou půdu. Voda zadržovaná 
mikroreliéfem je zdrojem nejmenších erozních forem. 
Zvláštním jevem doprovázejícím sněhovou erozi mohou být písečné pánve, které 
vznikají uložením písku na povrchu mikroreliéfu a v místech, kde docházelo k odtoku 
přes sněhovou pokrývku. Voda s jemnějšími částicemi proniklá sněhovou pokrývkou, 
písek a hrubší materiál zůstává na okrajích plochých a širokých rýh, proto písečné 
pánve často doprovázejí později vytvořené rýžky a rýhy. Půdní materiál v této fázi 
pochází z plošného smyvu a ze širokých a plochých rýh, které mají obvykle 
nezřetelný konec a začátek a často také jiný směr než později vytvořený systém rýh. 
Když nastane tání sněhu s vysokou transportní kapacitou odtoku, je odnos z počátku 
brzděn promrznutím půdy. To vede k vytváření širokých a plochých rýžek, které se 
postupně zařezávají do tající půdy (zřídkakdy jsou hlubší než 10 cm). 
S rostoucím povrchovým odtokem a rozmrzáním půdy se formy prohlubují až do 
hlubokých rýh s kolmými strmými stěnami. V této fázi je eroze dána pouze 
transportní kapacitou odtékající vody. Rýžky a rýhy se spojují, čímž získávají na 
hloubce a šířce a přestávají být ovlivňovány mikroreliéfem; to znamená že jsou 
ovlivňovány pouze maximálním sklonem a může dojít k vytvoření strží hluboce 
zaříznutých do profilu. Na úpatí se změní v široké ploché rýhy, které končí rozsáhlými 
sedimentačními zónami nebo ústí do zatravněných pásů, příkopů apod. 
Ke konci období tání sněhu se množství odtékající vody zřetelně zmenšuje a v 
erozních formách se začne v místech s nižším sklonem ukládat písek a hrubší půdní 
částice. V těch se může zadržet větší množství vody, která při následných mrazech 
může vytvořit nové mrazové trhliny až do hloubky 20 cm. Na pozemcích, které po 
sklizni nebyly dostatečně zpracovány, se rýžky a rýhy tvoří nejčastěji v kolejích po 
dopravních prostředcích. Tyto pozemky jsou pak většinou chudší na erozní formy, 
což ale neznamená, že je eroze menší. 
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Obr. 2 Sněhová eroze v k.ú. Šardice 

 

 
Obr. 3 Sněhová eroze v k.ú. Šardice 

 
 

Větrná eroze (eolická) působí škody rozrušováním půdního povrchu mechanickou 
silou větru (abrazí), odnášením rozrušených půdních částic větrem (deflací) a 
ukládáním těchto částic na jiném místě (akumulací). Různým stupněm větrné eroze 
je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 14 % zemědělské půdy (nejvyšším 
stupněm je ohroženo 2,5 %; silně ohroženo je 1,5 % z. p.) 
 
Procesem větrné eroze jsou na zemědělské půdě působeny škody odnosem ornice, 
odnosem hnojiv, osiv a ničením plodin. Další škody vznikají zanášením komunikací, 
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vodních toků a jiných objektů, včetně znečišťování ovzduší, neboť nejjemnější půdní 
částice se větrem dostávají do ovzduší a mohou být příčinou i vzniku tzv. prašných 
bouří. Jemný prach pak vniká do místností, vyvolává plicní onemocnění, vyřazuje 
z provozu stroje apod. 
 

 

Obr. 4 Sněhová eroze v k.ú. Šardice 
 
 

Důsledky eroze  
 
Eroze, snižující produkční schopnost půd a urychlující jejich degradací (změna 
půdních vlastností, ztráta organické hmoty a živin, snižování výnosů a následná 
potřeba zvýšené chemizace a hnojení), má nejen ekonomický dopad na uživatele 
půdy, ale působí velké škody mimo hranice pozemků, které často převyšují i škody 
na samotných pozemcích. 
Půdní eroze představuje proces oddělování, transportu a ukládání půdního 
materiálu erozními činiteli. 
 

Příčiny vodní eroze 
 
Vznik, průběh a intenzita erozního procesu je ovlivněna kombinovaným působením 
řady přírodních a člověkem ovlivněných podmínek. Tyto tzv. faktory eroze lze rozdělit 
na: 
Klimatické a hydrologické 

- zeměpisná poloha 

- nadmořská výška 

- množství, rozdělení a intenzita srážek 

- teplota, oslunění, výpar, odtok 

- výskyt, směr a síla větrů 
Morfologické 

- sklon území 

- délka a tvar svahu 

Různým stupněm větrné eroze je v ČR potencialně ohroženo přibližně 14 % 

zemědělské půdy
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- expozice, návětrnost 
Geologické a půdní 

- povaha horninového substrátu 

- půdní druh a typ 

- textura a struktura půdy, její vlhkost a zvrstvení, obsah humusu 
Vegetační 

- hustota a délka trvání pokryvu 
Způsob využívání a obhospodařování půdy 

- poloha a tvar pozemků 

- směr obdělávání 

- střídání plodin 
 
 

Určení ohroženosti pozemků vodní erozí 
 
Dešťové kapky dopadající na nechráněný půdní povrch rozrušují svou kinetickou 
energií půdní agregáty a uvolňují půdní částice. Je-li intenzita a úhrn deště větší než 
vsakovací schopnost půdy, dochází po zaplnění mikroakumulačních prostorů na 
povrchu půdy k povrchovému odtoku. 
Na nerovných a svažitých pozemcích se stékající voda postupně soustřeďuje a na 
vegetací nedostatečně chráněné půdě v ní eroduje a vytváří drobné rýžky, rýhy až 
strže. Snížením sklonu terénu nebo rozptýlením povrchového odtoku klesá jeho 
transportní schopnost a dochází k sedimentaci unášených půdních částic. Vzhledem 
k tomu, že se nejdříve usazují největší půdní částice, bývají dolní části pozemků 
pokrývány hrubozrnným materiálem, zatím co jemné minerální a zejména organické 
částice a rozpuštěné látky vnikají do stálé hydrografické sítě toků. Ve vtocích do 
průtočných nádrží vznikají dejekční kužele transportovaných hrubých splavenin 
(štěrku) a nádrže se postupně zanášejí. Za hlavní činitele eroze, jak již bylo 
uvedeno jsou považovány: klima, topografie, vegetace, půda a lidský faktor. Hlavním 
vlivem klimatu je typ, množství a časové rozdělení srážek. Lidský faktor zahrnuje 
např. hospodaření s půdou, pěstování plodin a protierozní opatření. Každý z těchto 
faktorů se často značně mění v rámci povodí. Všechny s výjimkou klimatu, se často 
značně liší i mezi různými pozemky jednoho zemědělského podniku (farmy). Proto je 
odhad ztrát půdy a plánování protierozní ochrany nejefektivnější na lokální bázi. Z 
velkých ploch je množství sedimentů, jimiž obdělávaná půda přispívá do vodního 
toku, ovlivňováno množstvím smyvu produkovaného na obdělávané půdě, podílem 
obdělávané půdy v povodí a podílem erodované půdy, který skutečně dosahuje 
spojitého systému vodních toků. 
Hlavní faktory podílející se na vzniku a průběhu erozního procesu jsou: 

- náchylnost půdy k erozi (erodovatelnost), 

- potenciální erozní účinnost deště a povrchového odtoku, 

- vliv sklonu a délky svahu, 

- vliv ochranného účinku vegetačního krytu. 
 
Zatím nejdokonaleji vyjadřuje kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňujících vodní 
erozi způsobovanou přívalovými dešti, tzv. univerzální rovnice pro výpočet 
průměrné dlouhodobé ztráty půdy erozí z pozemků dle WISCHMEIERA, SMITHE 
(1978): 
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G = R . K . L . S . C . P 
 
kde: 
G - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t . ha-1 . rok -1 ) 
R -faktor erozní účinnosti deště - vyjádřený v závislosti na četnosti výskytu, úhrnu, 
intenzitě a kinetické energii deště 
K - faktor erodovatelnosti půdy - vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, 
obsahu organické hmoty a propustnosti 
L - faktor délky svahu - vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty 
půdy erozí 
S - faktor sklonu svahu - vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí  
C- faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu - vyjádřený v závislosti na vývoji 
vegetace a použité agrotechnice 
P- faktor účinnosti protierozních opatření 
Vypočtená hodnota udává množství půdy, které může být v dlouhodobém měřítku za 
daných podmínek z pozemku uvolněno plošnou vodní erozí. Nezahrnuje její ukládání 
na pozemku či pod ním. Rovnici nelze používat pro kratší než roční období a pro 
zjišťování ztráty půdy erozí z jednotlivé srážky nebo tání sněhu. 
 
 

2. Monitoring eroze zemědělské půdy 
 
Geografický informační systém o půdě – SOWAC GIS 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP), je 
odpovědná za rozvoj aplikované informatiky v oblastech hodnocení, využití a ochrany 
půdy a vody. Jedním z výsledků těchto aktivit je geografický informační systém o 
půdě - SOWAC GIS (název je odvozen z anglického názvu „Geoinformation System 
for Soil and Water Conservation”). 

Mapový server SOWAC GIS obsahuje v současné době dva veřejně přístupné 
tematické mapové projekty – tematický mapový projekt Základní charakteristiky 
BPEJ a tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze půd ČR; tři projekty pro 
podporu výzkumných řešení – tematický mapový projekt Kritéria rozvoje větrné 
eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními, 
tematický mapový projekt Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a 
mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd 
České republiky a tematický mapový projekt Němčický potok; čtyři projekty pro 
podporu jiné a další činnosti instituce - tematický mapový projekt Průzkum potřeby 
řešení protierozních opatření na území Jihočeského kraje ve vazbě na potřebná 
protipovodňová opatření, tematický mapový projekt Erozní ohroženost půd ČR 
vodní a větrnou erozí, tematický mapový projekt Podklady k aktualizaci BPEJ a 
tematický mapový projekt BIS. 
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Monitoring eroze zemědělské půdy 

Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zjišťování, evidence a správa informací 
o výskytu projevů eroze a svahových deformací na zemědělské půdě z důvodu 
možného vyhodnocení příčin vzniku monitorovaných událostí a pro návrhy 
preventivních opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění negativních důsledků 
těchto událostí. 

Prostředkem pro evidenci a správu informací o monitorovaných událostech je 
webový portál „Monitoring eroze zemědělské půdy“, který prostřednictvím 
uživatelského rozhraní v prostředí internetu umožňuje pověřeným osobám vkládat 
relevantní informace o monitorovaných událostech do prostorové databáze. Dále 
slouží jako zdroj informací pro následné analýzy příčin vzniku monitorovaných 
událostí a pro návrhy preventivních opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění 
negativních důsledků těchto událostí. 

 

 

Obr. 5 Informační systém pro monitorování eroze zemědělské půdy (Zdroj: 
http://80.188.198.212/mapserv/monitor/index.php) 

Uživatelé mohou data z databáze prohlížet a oprávnění uživatelé i vkládat záznamy o 
nových událostech. Aplikace obsahuje textovou a mapovou část. V textové části jsou 
publikovány základní obecné informace o důvodech a cílech monitoringu, 
jednotlivých fázích monitoringu a zejména přehledové a podrobné informace o 
událostech v databázi. V mapové části jsou publikovány geografické části popisu 
jednotlivých událostí. Mapová a textová část aplikace jsou vzájemně propojeny a 
informace z databáze jsou zobrazovány pomocí interaktivní mapy a tabulkových 
přehledu. 
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Webový portál „Monitoring eroze zemědělské půdy“ byl implementován jako 
samostatná specializovaná webová aplikace na mapovém serveru geoportálu 
SOWAC GIS, který je provozován a spravován Výzkumným ústavem meliorací a 
ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i.).Hlavním důvodem vzniku portálu monitoringu 
zemědělských půd byla snaha o zajištění ochrany zemědělské půdy před její 
degradací vlivem eroze (vodní a větrné).  

 

Součinnost organizací a vymezení kompetencí 

Monitoring eroze zemědělských půd zajišťuje Státní pozemkový úřad (SPÚ) v 
součinnosti s dalšími organizacemi a orgány státní správy a samosprávy a orgány 
ochrany ZPF. Pověření pracovníci Státního pozemkového úřadu zajišťují na celém 
území ČR podle své působnosti sběr základních popisných informací o 
monitorovaných událostech s cílem zaznamenat vznik události a popsat okolnosti 
jejich vzniku podle tohoto metodického postupu. Při této činnosti jsou povinni svoji 
činnost koordinovat s dalšími účastníky procesu monitoringu (VÚMOP, v.v.i.,  SZIF, 
orgány ochrany ZPF). 

Příslušný SPÚ při zjištění monitorované události neprodleně stanoví termín a čas 
terénní rekognoskace. O této skutečnosti informuje ostatní účastníky procesu 
monitoringu a zajistí povolení vstupu na dotčené pozemky. 

Webový portál monitoringu eroze zemědělské půdy byl nasazen do ostrého provozu 
1. 4. 2012. Od tohoto termínu jsou všichni pověření pracovníci povinni zaznamenávat 
relevantní informace k monitorovaným událostem přímo ve specializované aplikaci 
webového portálu dostupné v prostředí internetu přes prohlížeč internetových 
stránek. Webový portál je prozatím uvolněn pro všechny uživatele v režimu pro čtení 
pro potřeby testování dostupnosti z uživatelských PC. 

Podrobný textový a grafický návod na používání aplikace a využití dat je publikován 
přímo na webovém portálu Monitoringu eroze zemědělské 
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3. Protierozní ochranná opatření – základní rozdělení   
 

 

Opatření před vodní erozí 
 
Zemědělskou půdu na svazích je třeba chránit před vodní erozí vhodnými 
protierozními opatřeními. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich 
účinnost, požadované snížení smyvu půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, 
toků a nádrží, intravilánů měst a obcí atd.) při respektování zájmů vlastníků a 
uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby krajiny. Ve většině 
případů jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření, 
vzájemně se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti 
zemědělské výroby. 
 
 3.1 Organizační protierozní opatření 
Základem organizačních protierozních opatření je situování pozemků delší stranou 
ve směru vrstevnic, zvolení vhodné velikosti a tvaru pozemku a vymezení parcel 
vhodných ke změně druhů pozemků. Organizační opatření jsou na orné půdě 
navrhována v součinnosti s ostatními protierozními opatřeními a předpokládají 
dobrou spolupráci a zainteresovanost hospodařících subjektů. 
Zásady ochrany proti vodní erozi organizačními opatřeními vycházejí ze znalosti 
příčin vzniku erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní 
zásady: 

- včasný termín výsevu plodin, 

- výsev víceletých pícnin do krycí plodiny, 

- posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů, tzn. na září, 

- zařazování bezorebně setých meziplodin, 

- rozmístění plodin podle ohroženosti pozemku. 
 
Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který 

- chrání půdu před přímým dopadem kapek, 

- podporuje vsak dešťové vody do půdy, 

- kořenovým systémem zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči 
účinkům stékající vody. 

Těchto vlastností, které se různí podle typu plodiny, se využívá při výběru 
organizačních opatření s protierozním účinkem. 
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Obr. 6 Pásové střídání plodin v k.ú. Šardice  
 
3. 2 Agrotechnická opatření 
 
Nejvíce podléhá erozi půda bez vegetačního pokryvu. Agrotechnická protierozní 
opatření jsou proto založena na minimalizování časového úseku, kdy je půda bez 
vegetačního pokryvu. K protierozní ochraně půdy lze cíleně využívat posklizňové 
zbytky plodin a biomasu meziplodin. Infiltrace vody do půdy by neměla být omezena 
výskytem zhutnělých vrstev v půdním profilu. Rizikovým obdobím z hlediska vodní 
eroze je jednak období tání sněhu a zejména pak období nejčastějšího výskytu 
přívalových dešťů (červen – srpen). 
V první třetině tohoto období vykazuje nedostatečnou pokryvnost povrchu půdy 
kukuřice, slunečnice a okopaniny (brambory, cukrová řepa). Vzhledem k velké 
výměře orné půdy každoročně osévané kukuřicí je využití účinných agrotechnických 
protierozních opatření při pěstování této plodiny zvlášť aktuální. 
V poslední třetině tohoto období výskytu přívalových dešťů jsou ohroženy zejména 
pozemky oseté ozimou řepkou. Přínosem k protierozní ochraně může být využití 
některé z minimalizačních technologií zpracování půdy. 
Za velmi účinná protierozní opatření jsou považovány technologie ochranného 
zpracování půdy. V těchto technologiích je využíváno místo orby mělké kypření půdy, 
v případě potřeby i hlubší prokypření ornice či části podorničí dlátovými kypřiči bez 
obracení zpracovávané vrstvy půdy. 
Rovněž i u technologií s orbou lze přispět k částečnému snížení škod 
způsobovaných vodní erozí. Při orbě na svažitých pozemcích je nutné dodržet 
známé pravidlo o jízdách strojní soupravy ve směru vrstevnic (nebo ve směru 
blízkém směru vrstevnic) a klopení skýv proti svahu, což umožňují oboustranné 
otočné pluhy. Po orbě k jarním plodinám má význam ponechat přes zimu hrubou 
brázdu, která může omezit povrchový odtok vody z tajícího sněhu, zejména dodržela-
li se zásada vrstevnicové orby. 
 
3.3. Technická opatření 
 
Pokud nelze dosáhnout dostatečné protierozní ochrany organizačními a 
agrotechnickými opatřeními, je nutné použít technická protierozní opatření, jako jsou 
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terénní urovnávky, vrstevnicové meze, terasy, příkopy, průlehy, zatravněné údolnice, 
ochranné hrázky a protierozní nádrže. Tato opatření, navrhovaná zejména v rámci 
pozemkových úprav, vytvářejí, spolu s dalšími opatřeními plánu společných opatření 
v pozemkových úpravách, základní kostru protierozní ochrany v území, u níž, po její 
realizaci a zajištění následné péče a údržby, existuje jistota trvalé účinnosti na rozdíl 
od předcházejících organizačních a agrotechnických protierozních opatření. 
Technické liniové prvky protierozní ochrany vytvářejí trvalou překážku přerušující 
zpravidla příliš velké délky svahů a omezující škodlivé působení povrchového odtoku. 
Jsou navrhovány i tak, aby svou lokalizací usměrňovaly směr obdělávání pozemků – 
(vrstevnicové meze) a způsob hospodaření zemědělských subjektů. Vedle základní 
funkce – protierozní – mají spolu s doprovodnou zelení význam i z hlediska krajinně 
estetického a ekologického. 
Při terénních urovnávkách jde především o odstranění vertikálních nerovností 
přesunem zeminy na orné půdě. Snížení resp. odstranění příčných sklonů pozemku 
vede k omezování koncetrace povrchového odtoku a snížení nebezpečí erozního 
smyvu. Terénní urovnávky je možné provádět jen na půdách hlubokých (zejména 
sprašových).  
 

 
Obr 7. Zatravněná a ozeleněná údolnice v k.ú. Nenkovice 

 
 
 

4. Plánování a projektování protierozních ochranných opatření – 
pozemkové úpravy 

 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. 
Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů 
pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků 
ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy jsou významné s ohledem na 
vlastnické vztahy k půdě; pomocí tohoto procesu je dosaženo stavu, kdy pozemky 
jsou přístupné, mají jednoho vlastníka a dále například i to, aby společná zařízení, 
kterými jsou biokoridory, mokřadní ekosystémy, suché poldry a jiné, byla 



16 

 

projektována na státní (obecní) půdě. Při provádění pozemkových úprav dochází k 
racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném 
katastrálním území (obvodu pozemkové úpravy) a podle potřeby také k reálnému 
vytyčení a vyznačení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu 
pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Je to dokument, který tvoří 
budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny, a je tedy jistou formou krajinného 
plánu. Součástí bývá cestní síť, systém ekologických, protierozních, hydrologických 
a krajinných opatření. Příklad takového plánu společných zařízení můžeme vidět na 
obr. 8. 
 

 
 
 
Obr. 8 Příklad plánu společných zařízení (KPÚ Šardice, 2006) 
 
Opatření v plánu společných zařízení mají většinou polyfunkční charakter, což 
znamená, že plní současně více funkcí. Příkladem může být nezpevněná zatravněná 
polní cesta, která je osázena alejí solitérních stromů ovocných druhů. Tento prvek 
působí proti vodní a větrné erozi, je prvkem estetickým a krajinotvorným, podporuje 
biodiverzitu a zajišťuje prostupnost krajiny a zpřístupnění pozemků. 
 
Pokud na vyprojektovaná společná zařízení (tzv. krajinou infrastrukturu) není půdy 
státní či obecní dostatek, podílí se na vyčlenění potřebné výměry půdy i ostatní 
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vlastníci pozemků v daném obvodu úpravy poměrnou částí podle celkové výměry 
jejich směňovaných pozemků. 
 

 
 
Cílem pozemkových úprav je především: 

- obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině, 
- vytvoření podmínek pro udržitelné (rozumné) hospodaření v krajině,  
- obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a ekologické stability, 
- zajištění prostupnosti krajiny,  
- ochrana území před povodněmi, vodní a větrnou erozí,  
- ochrana i zvýšení estetické a rekreační hodnoty území a jeho krajinného rázu.  

 
 
Účel a cíl pozemkových úprav je stanoven v preambuli zákona o půdě. Vlastní 
proces v pozemkových úpravách je popsán v zákoně č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, 
který upravuje řízení o pozemkových úpravách. 
 
 
 

 
Obr.  9 Stav půdní držby (parcel) před pozemkovou úpravou (dlouhé a úzké 
parcely, absence parcel pro významné krajinotvorné prvky ),  KPÚ Šardice 
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Obr. 10 Stav půdní držby (parcel) po pozemkové úpravě (patrná defragmentace, 
racionální uspořádání, vymezení parcel pro společná zařízení – biokoridory, 
polní cesty, vodní nádrže), KPÚ Šardice 

 
4.1 Pozemkové úpravy a nájemní smlouvy 
Na základě právních předpisů pro pozemkové úpravy se v určité fázi projektu  
pozemkových úprav vydává příslušným pracovištěm Státního pozemkového úřadu  
„Rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh komplexních pozemkových úprav 
v předmětném katastrálním území“  a následně tzv. „Rozhodnutí o výměně a 
přechodu vlastnických práv“, kterým zaniknou dosavadní nájemní vztahy, zatímní 
bezúplatné užívání a časově omezený nájem. Jinak řečeno, pozemkové úpravy 
nám umožní ukončit dříve uzavřené nájemní smlouvy a zajistí nám přístup 
k pozemkům a jejich možné obhospodařování. 
  
Po termínu vydání tohoto rozhodnutí je nám umožněno reálné uchopení pozemků 
k provádění aktivit v přírodě a krajině; pro hladký průběh sklizně a následné orby 
hospodářem, který předává pozemek k dalšímu užívání, je obvyklé předávat / 
přebírat pozemky k 1. 10. kalendářního roku (končí zemědělský hospodářský rok). 
Díky již zmiňovanému nezájmu většiny zemědělských hospodářů na záměru 
realizovat opatření pro ochranu přírody a krajiny jsou pozemkové úpravy jedinečným 
a dosud nedoceněným nástrojem. 
 
4.2 Pozemkové úpravy a možnost získání adekvátních pozemků pro případná 
agroenvironmentální  a krajinotvorná opatření 
 
Díky realizaci pozemkové úpravy je možno prostorově a funkčně uspořádat 
pozemky, scelit je a zabezpečit jejich přístupnost a využití pro racionální hospodaření 
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vlastníků půdy. S ohledem na tyto možnosti je nutno žádat projektanty pověřené 
zpracováním plánu pozemkových úprav o umístění vlastněných pozemků na základě 
předjednání do lokality vhodné pro realizaci agroenvironmentálních  a krajinotvorných 
opatření. Po konzultacích záměrů vlastníka a zpracovatele projektu pozemkové 
úpravy je nutno vymezit vlastní lokalitu.  
Pozemkové úpravy jsou tak jedinečným nástrojem, který vytváří prostorové a 
vlastnické předpoklady pro realizaci uvedených opatření. Příklad scelení několika 
parcel, které byly umístěny v různých částech katastrálního území do lokality vhodné 
k provádění protierozních agroenvironmentálních opatření, je na obrázku 11. 
 

 
Obr. 11 Umístění pozemků do vhodné lokality je předpokladem realizace 
agroenvironmentálních programů (KPÚ Šardice, 2006) 
 
 
 
4.3 Pozemkové úpravy a jejich financování 
 
Pozemkové úpravy zajišťují místně příslušné pracoviště Státního pozemkového 
úřadu. Náklady na pozemkové úpravy, především projektování a vlastní realizaci 
prioritních opatření v krajině, hradí stát (např. z fondu protipovodňové ochrany); 
mohou se však na nich podílet i účastníci pozemkových úprav, případně i jiné 
právnické a fyzické osoby.  
 
Za účelem následné realizace opatření v krajině se pozemkový úřad podílí dále na 
koordinaci a maximální podpoře procesu ve spolupráci především s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, katastrálními úřady atd. 
 
Pro praktické zemědělské využití procesu pozemkových úprav jsou však nezbytné 
odborné znalosti především příslušných právních požadavků z oblasti ochrany 
půdního fondu a provádění pozemkových úprav.  
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5. Realizace a následná péče o vybraná protierozní 
ochranná opatření  

Tvorbu krajinotvorných opatření je třeba chápat jako dlouhodobý proces, nikoliv jako 
jednorázovou akci. Je důležité realizovat nové opatření v místech s nízkou stabilitou 
krajiny, v místech velkých půdních bloků s absencí protierozních opatření a absencí 
tzv. „mozaikovité“ struktury krajiny. Doporučuje se postupovat od opatření 
nenáročných a s jistým výsledkem (např. zatravnění a zalesnění zemědělské půdy, 
výsadby solitérních stromů…). Prvotně by měly být zakládány porosty s dlouhou 
dobou vývoje do cílového stadia (Kosejk a kol., 2009). 

 

 

 

Obr. 12 Půdní bloky s monokulturami prosté protierozních opatření by měly 
být cíleným místem pro plánovaná krajinotvorná opatření 

 

Zakládání vybraných krajinných prvků spočívá v terénních pracích, změně 
hospodaření, výsadbě dřevin, přípravě půdy, založení travního porostu a výstavbě 
dočasného oplocení. Následně je nutné o založený biotop pečovat do doby zapojení 
jeho funkčnosti. Jedná se především o pěstební péči o založené porosty, dosadby, 
dosévání, odstraňování nepůvodních bylin, náletových dřevin apod.). Též je nutná 
pravidelně se opakující průběžná péče podmiňující trvalou existenci biotopu 
(zavlažování výsadeb, střih, sečení luk, pastva, zdravotní zásahy v lesních 
porostech, likvidace náletů u stepních lad apod.). Při provádění výsadeb či výsevu je 
vždy nutné vybírat pro stanoviště vhodné a geograficky původní druhy dřevin. 
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5.1 Zakládání krajinotvorných prvků ve volné krajině 

 

V zemědělské krajině s převahou pozemků – půdních bloků orné půdy, která je 
doprovázena negativními environmentálními dopady, není nutné, aby celá plocha 
zakládaných opatření byla tvořena lesními porosty. Významnou a doprovázející 
částí těchto ploch by měly tvořit křovinné a travinné porosty, případně vodní plochy 
v mozaice biotopů, která bude jak stabilní, tak biologicky vysoce rozmanitá. Neměly 
by být opomenuty plochy pro tzv. plášťová a lemová společenstva – např. 
travobylinné pásy po bocích biokoridorů. Umístění cestní sítě do území spolu s 
liniemi biokoridorů či jiných dřevin není závadou. 

 

Obr. 13 Zatravněná a ozeleněná údolnice – travobylinný lem, keře, keřové 
stromy a stromy 

 

Při zakládání prvků na zemědělsky obhospodařované půdě je vhodné půdu připravit: 
nejlépe provést klasickou orbu k potlačení zaplevelení a zlepšení půdní úrodnosti, 
následně pak půdní strukturu upravit a zatravnit. V podmínkách stanovišť 
podmáčených, zamokřených nebo nedostatečně využívaných založit dočasný 
přípravný porost (doporučuje se bříza, olše, jeřáb, osika, vrba, některé druhy keřů a 
bylin). Přípravný porost bývá časem nahrazen cílovým vegetačním pokryvem. Kvůli 
zajištění různověkosti porostu dbáme též na věkovou diferenciaci výsadeb, 
respektive jednotlivých ploch. Pokud jsou v blízkosti zakládaného prvku vhodné 
porosty s ostatky semen, je možno ponechat území samovolnému vývoji, tzv. 
sukcesi.  

Správně provedená výsadba je podmíněna: 

- vhodně zvoleným sadebním materiálem, 

- nepoškozenými a správně pěstovanými sazenicemi ve školce za dostatku 
světla, 

- nepřerostlými sazenicemi a 
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- následnou péčí (minimálně 3 roky, ideálně 5 let) a údržbou; 

- velikost a stáří sadebního materiálu odpovídá potřebám pro jednotlivé 
stanoviště, 

- v intravilánu obcí potřebujeme větší sazenice, ve volné krajině jsou naopak 
žádané malé (nikoliv sazenice vzrostlé, několikrát přesazované, většinou velmi 
drahé), 

- doba výsadby je zpravidla na podzim či v předjaří. 

-  

 

 

Obr. 14 Umístění biokoridoru podél cesty a do volné krajiny (nahoře založené 
biocentrum), původně půdní blok intenzivně obhospodařované zemědělské 

krajiny 

 

 

5.2 Zakládání krajinotvorných opatření s vodními prvky 

Zakládání biocenter s vodními plochami, především tůněmi a mokřadními 
ekosystémy, musí respektovat následující zásady: 

- Tůně je vhodné lokalizovat do míst, které vytváří vhodné podmínky pro jejich 
existenci (dostupnost spodní  vody, přívalových srážek, povrchové vody), 

- Tůně by neměly být zakládány v místech se stávajícími hodnotnějšími biotopy 
(např. druhově bohatá louka). 
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Obr. 15 Údolnice je vhodným místem pro zadržení vody v přírodě a krajině 

 

- Splachům z polí by měl bránit široký travnatý pás v okolí tůně (min. 10 m). 

- Vhodným vegetačním doprovodem bývají především vrby, zakládané 
z vrbových proutků ve skupinách. 

- Jižní část tůně bývá osluněná (vhodné pro život obojživelníků). 

- Pokud je součástí biocentra vodní plocha typu rybníka či jiné vodní nádrže, je 
třeba zajistit mělkovodní část při březích a přítoku se sklonem břehů 1:5 a 
mírnějším a pozvolným přechodem na souš (litorární pásmo). 

- V tůních, rybnících a jiných vodních plochách, které mají plnit funkci biocentra, 
není možno intenzivně chovat ryby. 

 

 

Obr. 16 Okolí mokřadu je třeba zatravnit a ozelenit  
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- Tůně by měly být členitých tvarů přiměřené velikosti, s proměnlivou hloubkou 
(1 – 1,5 m) a mírnými sklony břehů, které jsou přirozeně stabilní a nevyžadují 
opevňování. 

- Zeminu vytěženou hloubením tůně je třeba vhodně deponovat mimo lokalitu 
nebo rozprostřít v širším okolí (ne do břehů). 

 

 

Obr. 17 Zeminu je možné rozprostřít v okolí terénní úpravy 

 

 

Realizace krajinotvorných opatření v krajině je vhodné provádět v rámci revitalizace 
vodních toků. Požadavkem je, aby koryto, které je revitalizováno, mělo takovou 
kapacitu, jež zajistí rozliv velkých vod do niv, mírný podélný sklon, rozvlněnou trasu, 
tzv. meandrování, a patřičně členitý povrch. Součástí vodního toku by měly být též 
tůně a ramena. Vzorem pro projektanty by měla být dokumentace zobrazující 
přirozené úseky vodních toků v minulosti. Též ponechání částí vodního toku 
samovolné denaturaci je vhodné. 

 

5.3 Zatravňování zemědělské půdy, tvorba travobylinných lemů  
 
Ochrana půdy před erozí, zadržení vody v přírodě a krajině, zvýšení estetiky a 
průchodnosti krajiny, to jsou jen některé ekosystémové služby, které zatravněním 
„vhodné“ zemědělsky obhospodařované půdy poskytneme. 
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Obr. 18 Zatravněná orná půda je významné opatření ke snížení erozní 
ohroženosti území a zadržení vody v krajině  

 
5.3.1 Postup při obnově a zakládání travních porostů a 
travobylinných lemů 
 
Při zatravňování zemědělsky obhospodařované půdy, především orné, můžeme volit 
z několika možností. Tou nejjednodušší, která se při zakládání krajinných prvků také 
využívá, je „opustit“ pole a pouze je příležitostně posekat. Vegetace na poli následně 
využívá procesu sukcese, tj. obnovuje se přirozeně z podmínek konkrétního prostředí 
(využívá živiny, vlhkost a diaspory z místa a blízkého okolí).  Vzhledem k tomu, že 
uvažujeme o realizaci opatření v intenzivně obhospodařované krajině, předpoklad 
dispozice druhově bohaté banky diaspor v půdě je nereálný. Z tohoto důvodu proto 
volíme raději radikální řešení, které spočívá v řádné přípravě půdy a následném 
výsevu travní směsi. Mimo zásady, jež jsou uvedeny dále v textu, neopomeneme 
zásadu, aby ve směsi trav byly zastoupeny druhy respektující lokální podmínky. 
 
Při zakládání nebo obnově travních porostů můžeme zvolit radikální způsob, tj. 
zaorání původního (kulturního, nekulturního) porostu a následnou úpravu 
stanovištních podmínek. Travní porost může být založen / obnoven po orbě a 
přípravě seťového lůžka nebo po krátkodobém polaření (1 – 3 roky). Jako krycí 
plodina pro nově vysévaný travní porost může sloužit oves setý. Důležitá je včasná 
sklizeň ovsa (často při výšce 50 cm), aby se podsev mohl úspěšně vyvíjet. Výhodou 
obnovy porostů polařením1 je nejenom zisk biomasy vhodné třeba pro konzervaci 

                                                 
1
 Polaření – dočasné využití lesní půdy a travních porostů k pěstování zemědělských kultur. Polaření je dávný 

systém využívání lesní půdy a v minulosti významně přispělo k obnově zpustošených lesů a ke zdaru obnovy na 

rozsáhlých holosečích a řešilo i sociální poměry venkovského obyvatelstva. Polaření se dnes používá jako 

příprava půdy před zalesněním a zatravněním  k pěstování mezikultury či krycí kultury na bohatých stanovištích, 

zejména jako součást cílového lužního hospodářství. Na méně úrodných stanovištích je polaření hospodářsky 

nezajímavé a není z hlediska uchování úrodnosti  půdy ani vhodné. 
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silážováním (krmivo pro zvěř pro období strádání), ale také účinné potlačení výskytu 
plevelných druhů a úprava stanovištních podmínek. Pratotechnický postup2 při  
radikální obnově zahrnuje  plošnou aplikaci herbicidu (např. Roundup), úpravu pH 
(vápnění), opakované diskování, zaorání původního travního drnu, možné polaření 
(1 – 3 roky) a následné založení porostu do krycí plodiny (oves, příp. luskovinoobilní 
směska).  
Přestože zaorání původního travního drnu a výsev nové směsi představuje 
nejefektivnější způsob obnovy travních porostů, je v souvislosti s šetrnou péčí o 
přírodu a krajinu, s podporou biodiverzity a s požadavky dotačních titulů mnohdy 
aktuálnější méně radikální obnova. V této souvislosti přicházejí v úvahu přesevy 
nebo přísevy. Pod pojmem přesev rozumíme rozsívání vhodného osiva  na více nebo 
méně mezerovitý drn, přičemž se půda nezpracovává nebo se zpracovává jen 
lehkými branami. Osivo je rozhozeno pouze na povrch půdy. Prosvětlení původního 
travního drnu před provedením přesevu může napomoct vláčení. Nejvhodnějším 
termínem pro přesev je jaro, při dostatku vláhy je možné přesev úspěšně realizovat 
také v průběhu léta. Důležitý je výběr vhodných druhů. Základním předpokladem je 
rychlost vzcházení a vysoká konkurenční schopnost. V této souvislosti jsou tradičně 
doporučovanými druhy jílek vytrvalý nebo jílek mnohokvětý. Jílek mnohokvětý je 
možné využít pro přesev míst, která byla výrazně poškozena v důsledku vysokého 
zatížení zvířaty. Díky rychlému vývoji jílek také využívá naakumulované živiny na 
těchto stanovištích (amoniakální nebo nitrátový dusík). Po provedení přesevu je 
vhodné válení. Pokud je původní travní drn více či méně narušen, hovoříme o 
přísevu. Různé technologie využívané při přísevu travních porostů umožní vytvoření 
úzkých štěrbin či širokých brázd nebo úplné zfrézování původního travního porostu. 
Vyšší míra narušení původního travního drnu zvyšuje úspěšnost přísevu. Samotný 
přísev je vhodné realizovat na jaře. Stejně jako v případě přesevu, jsou i letní přísevy 
limitovány dostatkem srážek. Před přísevem je vhodné travní porost posekat a 
posečenou biomasu z travní plochy odklidit. Hnojení před přísevem není příliš 
vhodné, neboť dochází k nežádoucímu zvyšování konkurence původního travního 
porostu. Po přísevu následuje válení. Pro přísev můžeme využít širokou škálu druhů. 
Od rychle vzcházejícího jílku vytrvalého až po pomaleji vzcházející lipnici luční. Velmi 
dobré zkušenosti bývají s přísevem jetelovin (jetel luční).  
Vzhledem k tomu, že prioritou našeho trávníkářství nebude až na výjimky produkce 
biomasy, zařadíme do přísevů osivo, jež nás postupně přivede k porostu, který 
budeme moci nazvat květnatá louka. Na trhu se v současné době nabízí již řada 
směsí květnatých trávníků, které jsou v přírodě a krajině žádané. Opět 
nezapomeneme na požadavek tzv. „původnosti“ osiva; nežádoucí je zavlékání 
nepůvodních druhů rostlin, které je pro povýšení hodnoty přírody nežádoucí. 

                                                 

2
 Pratotechnika je komplex opatření sloužící ke zvýšení produkční schopnosti a kvality travních porostů. Cílem je 

uplatňování různých zásahů biologické, chemické a mechanické ochrany, které vedou ke změně druhové skladby a mění 

produkční a kvalitativní parametry píce. Do pratotechniky se počítá také hnojení travních porostů. 
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Obr. 19 Travobylinný lem je žádanou součástí krajinných prvků  
 

5.3.2 Zatravňování zemědělské půdy – specifické požadavky 
agroenvironmentálního opatření Programu rozvoje venkova 
 
Pro zatravňování zemědělské půdy jako opatření péče o krajinu jsou stanoveny 
podmínky, které jsou závazné v případě požadavku o dotace. Opatření lze realizovat 
s dotacemi i bez dotací. V případě požadavku o dotace je nutné respektovat 
následující kritéria (do managementu může být zařazen půdní blok s kulturou orná 
půda, který splňuje alespoň jedno z následujících kriterií): 

• více než 50 % půdního bloku představují půdy mělké, písčité, podmáčené, 
velmi těžké, obtížně obdělávatelné, nebo 

• půdní blok se nachází nejméně z 50 % své výměry ve zranitelných oblastech 
dle Směrnice Rady 91/676/EHS, nebo 

• půdní blok má střední svažitost vyšší než 10 stupňů. 
 
Do managementu může být zařazen půdní blok s kulturou orná půda, na kterém 
zemědělský podnikatel dodržuje minimálně postupy požadovaného managementu: 

• Zatravnit lze celý půdní blok nebo jeho díl o minimální výměře 0,1 ha. 
• Zatravnění je možné provést jak čistosevem, tak formou podsevu do krycí 

plodiny. 
Termín pro vysetí travní směsi je stanoven do 31. května. Je-li použito zatravnění 
formou podsevu, pak je žadatel povinen sklidit krycí plodinu nejpozději do 30. června 
a v tomto termínu zajistit, že na zatravňovaném pozemku bude souvislý travní porost. 
V prvním roce po zatravnění nebude plocha hnojena ani pasena, bude alespoň 
dvakrát ročně sečena (v odůvodnitelných případech sečena pouze jedenkrát ročně) a 
posečená hmota bude z pozemku odklizena a využita v rámci zemědělského podniku 
nebo s ní bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Posečená hmota 
může být využita i mimo zemědělský podnik jako zdroj pro výrobu obnovitelné 
energie. 
Likvidace plevelů bude zajištěna sečením, herbicidy lze použít jen po dobu prvních 
dvou let, a to formou bodové aplikace (zejména v případě výskytu vytrvalých a 
invazních plevelů). 
Od druhého roku bude plocha ošetřována sečením minimálně dvakrát ročně ve 
stanoveném termínu nebo pasením ve stanoveném termínu. Platí úplný zákaz 
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aplikace hnojiv obsahujících dusík, statkových hnojiv a upravených kalů ve 
stanovených oblastech. 

 
5.4 Příprava stanoviště 
 
Nové krajinotvorné prvky se zakládají většinou na zemědělsky obhospodařovaných 
půdách, nejčastěji na orné půdě nebo travním porostu; můžeme však revitalizovat 
staré sady, různé neobhospodařované terénní deprese či zamokřené lokality 
ponechané ladem.  
 
Pozemky k založení krajinotvorného prvku, pokud je realizátor již dříve 
neobhospodařoval, je nutno protokolárně převzít od dřívějšího uživatele (většinou 
zemědělský podnikatel) nebo pronajímatele (nejčastěji obec). 
 
Ideální formou předání parcel je vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, a to na základě digitální mapy nebo 
geometrického plánu. Podklady k tomuto provedení poskytuje bezúplatně příslušný 
katastrální úřad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 20 Vytyčování provádí osoby způsobilé vykonávat zeměměřičské činnosti 
 

5.5. Vytyčování a vyznačování pozemků 
 
Celý proces vytyčování a vyznačování je stanoven v tzv. katastrální vyhlášce 
(Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.).  K účasti na 
projednání vytyčené hranice přizve způsobilá osoba vykonávající vytyčení hranice 
pozemku (dále jen „vytyčovatel“) písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, 
jejichž hranice má být vytyčena nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden 
lomový bod.   
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Součástí pozvánky bývá upozornění, že 
– účastí na projednání vytyčené hranice může vlastník pověřit svého 

zástupce na základě plné moci,  
– informace o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele,  
–  v případě neúčasti na projednání vytyčené hranice se lze k průběhu 

hranice vyjádřit u vytyčovatele ve lhůtě uvedené v pozvánce,  
–  má-li být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové 

určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely podle 
výsledku vytyčení hranice pozemku, je nutné vyhotovit pro tento účel 
geometrický plán,  

– případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho 
zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům 
vytyčovatele, 

– oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek a  
– poučení, že případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o 

rozsahu vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit 
občanskoprávní cestou.  

 
Písemnou pozvánku vytyčovatel prokazatelně doručí všem vlastníkům včetně 
vlastníků sousedních parcel. Vytyčovatel seznámí vlastníky s průběhem vytyčené 
hranice ústním jednáním v terénu. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo 
jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele. 
Označování hranic pozemku se provádí tímto způsobem: 

• Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla 
kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými 
o rozměru nejméně 80 mm x 80 mm x 500 mm. 

• Přípustné je použít jako hraniční znak též zabetonovanou železnou trubku o 
průměru 20 až 40 mm nebo zabetonovanou ocelovou armaturu o průměru 10 
až 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou.  

• Na tvrdých podkladech (například beton, skála) se krajnice pozemků označují 
zapuštěným hřebem nebo jiným vhodným kovovým předmětem nebo křížkem 
vytesaným na opracované ploše.  

• V bažinatých územích lze použít kůly z tvrdého dřeva o tloušťce alespoň 100 
mm. 

 
Nejběžněji je stabilizace hranic pozemku prováděna znaky z plastu. Znaky z plastu 
musí vyhovět těmto podmínkám:  

a) hlava má rozměry nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm,  
b) noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 

3 mm nebo z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15 mm nebo z plastové 
trubky o průměru nejméně 50 mm a tloušťce stěny nejméně 5 mm,  

c) celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením proti 
vytažení znaku.  

 
Hraniční znak se na hranici pozemku umísťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem 
lomu hranice. Pokud by hraniční znak bránil užívání pozemku nebo je jeho umístění 
v lomovém bodu hranice pozemku nemožné (například v korytě vodního toku), 
použije se po dohodě s vlastníkem způsob označení podle § 89 odst. 1 písm. b) 
nebo se hraniční znak neumísťuje (viz katastrální vyhláška).  
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Hranice pozemku se označí tak, aby z každého hraničního znaku bylo vidět na oba 
sousední znaky a aby na přímých úsecích hranice nebyla jejich vzdálenost větší než 
200 m. Tato podmínka je velmi důležitá například pro vytyčování a vyznačování 
pozemků pro zakládání biokoridorů (dlouhých liniových výsadeb) ve zvlněném 
terénu. Vytyčovatelé často dodrží podmínku vzdálenosti 200 m, ale požadavek na 
viditelnost z hraničního bodu na sousední bod není splněn. V praxi to znamená 
komplikace s následným vyznačením hranic pozemku, které se děje zpravidla 
oboráním parcely či umístěním další stabilizace. 
 

 
 

Obr. 21 Vytyčený pozemek  je nejlépe ihned oborat kvůli jasnému stanovení 
hranice (pozemek určený pro založení biokoridoru) 

 
 
Hranice pozemku, které jsou v terénu označeny jiným trvalým způsobem, například 
zdí, není potřeba zvlášť označovat hraničními znaky. 
 
Součástí procesu vytyčování a vyznačování pozemků je vypracování odpovídající 
geodetické dokumentace. Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří především 
vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice 
pozemku a protokol o vytyčení hranice pozemku.  
Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků 
vytyčovatel předá stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednateli 
vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii.  
Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku je vytyčovatel povinen předat do 90 
dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků jako přílohu 
záznamu podrobného měření změn příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do 
měřické dokumentace.  
  

 
 

 
6. Možnosti financování protierozních ochranných opatření  
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Pro realizátory se nabízí velmi pestrá nabídka zdrojů pro realizaci opatření v rámci 
péče o přírodu a krajinu. Mezi nejvýznamnější, nejvíce perspektivní a též nejvíce 
využívané patří především: 
 

 Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. 

 Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí. 

 Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. 

 Program obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí. 
 
Další dotační tituly, např. regionální operační programy, operační programy 
přeshraniční spolupráce, nadace a nadační fondy a dotační tituly krajů, jsou pro 
využití okrajové.  
 
Nejaktuálnější je XLVI. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XLVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). 
Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. dubna 2013 do 31. 
května 2013. 
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. 
eur včetně DPH). Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být 
v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem 
OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. 
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP 
č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro 
projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – 
kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému 
BENEFILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je 
třeba doručit na krajské středisko AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V 
případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou. 
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“. 
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

- realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních 
pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, 

- zakládání krajinných prvků (výsadba remízů, alejí, solitérních stromů, 
větrolamů atd.), břehových porostů a obnova historických krajinných struktur 
(vč. polních cest), 

- příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability. 
 
Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 

- V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory nemůže být podpořena 
obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž 
součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou 
akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy. 
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- Opatření musí vycházet ze schválených komplexních pozemkových úprav 
nebo ze schváleného územního plánu. Opatření, která tuto podmínku 
nesplňují, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy. 

- Okruh přijatelných žadatelů dle platného Implementačního dokumentu OPŽP 
je v rámci této výzvy omezen na vlastníky nebo nájemce pozemků, na nichž 
bude provedena realizace opatření. Žádosti, kde žadatelé nejsou vlastníky 
nebo nájemci pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření, nebudou 
akceptovány z důvodu nesplnění podmínek výzvy. 
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