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Motto: 

„Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury 
se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou 
šlapat, se nedá roznést na kopytech ani promíchat. 
Snad proto tak rádi mluvíme o rodné zemi; chceme 

se přidržet její stálosti. Jen se podívejte… jaká solidní 
a stálobarevná látka je naše půda: ta nás přetrvá…“ 

 

Karel Čapek: Ornice 

Lidové noviny 24. září 1933 



PŮDA 

• neobnovitelný přírodní zdroj 

• plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou 
činnost a pro přežití ekosystémů 

• degradace půd může být velmi rychlá, přitom 
procesy  jejího  vytváření a regenerace 
extrémně pomalé  

• tvorba 1cm půdy trvá stovky až tisíce let let  

 



Funkce půdy 

Mimoprodukční (ekologické) funkce půdy 

• infiltrace vody do půdy 
     (doplňování zásob podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku) 

• filtrace vody 
     (obohacení vody o min. látky, úprava pH, zachycení kontaminantů) 

• zadržování a akumulace vody 
     (1 ha hluboké černozemě může akumulovat až 3500 m3 vody) 

• ukládání živin (např. N, P, K, Mg…) 
     (zásoba pro rostliny, ochrana vodních toků před eutrofizací) 

• transformační a asanační funkce půdy 
     (umožňuje přeměnu látek – rozklad, mineralizace, syntéza…) 

• transportní funkce 
     (migrace látek v půdě, krajině i mezi pedo-,  hydro- a atmosférou) 

• pufrační schopnost půdy (tlumení změn pH, teploty…) 



Degradace půdy 

Je ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. 

Hlavní degradační procesy v ČR 

• zábor půdy (soil sealing) 

• vodní a větrná eroze 

• okyselování půd (acidifikace) 

• úbytek organické hmoty (dehumifikace) 

• utužení půd (pedokompakce) 

• úbytek biologické aktivity půdy 

• znečištění půd (kontaminace) 



Zábor půdy 



Zábor půdy v časovém horizontu 16 letk.ú. Klecany (okres Praha-východ) 







Od roku 1938 se díky záborům zemědělských půd 

 snížila retenční kapacita krajiny ČR  

o cca 2,4 miliardy kubíků vody 





Hlavní výhody vodopropustných 
dlažeb jsou : 

 

• Ekologie – ponechání vody v místě 
spadu 

• Čištění dešťové vody od ropných látek 
a uhlovodíků 

• Snižování nákladů na stavbu a provoz 
zpevněných ploch 

 – není třeba budovat dešťové 
  kanalizace 

• Zlepšení kvality ovzduší - mikroklima v 
městech 

• Ochrana podzemních zdrojů pitné vody 

• Předcházení povodní - významně 
snižují tvorbu povodní 





Degradace půdy 

Ztráta 
organické 

hmoty 

Zhoršení 
půdní 

struktury 

Utužení 
půdy 

Omezení 
infiltrace 

vody 

Zrychlení 
povrch. 
odtoku 

Vodní 
eroze 

Každý jednotlivý 

degradační proces 

vyvolává obvykle 

řetězovou reakci 

→ projevy dalších 

degradačních 

procesů 

poškozujících 

půdu...  

Příklad: 



Eroze půdy = ztráta půdy 







Černozemní oblast JV Moravy (podhůří Ždánického lesa) 

 
Na rozsáhlých plochách této členité oblasti došlo k zásadní změně půdního 

pokryvu. 
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Eroze půdy – akumulace smyté zeminy 



Černozemní oblast JV Moravy 
 
Depresní a podsvahové polohy – akumulace 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 černozem   černozem    koluvizem 
 modální   akumulovaná     modální 
 
 
Výsledek erozní degradace 
 
- výrazné změny v půdách a struktuře půdního pokryvu celé oblasti 
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BPEJ po aktualizaci v roce 2000 - v ha 
  
 0.01.00 45,7  

Aktualizace BPEJ v k.ú. Šardice 
 (okr. Hodonín) 

BPEJ před aktualizací (1973) - v ha 

0.01.00 289,0 

 - 840 000 m3 vody 



BONITACE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU ČR  



Větrná eroze půdy 









 
Vyvinutý větrný tunel pro stanovení reálné ztráty půdy větrnou erozí 

 

kritická velikost 
odloučených částic v 
cyklonu je 16 µm (< cca. 
0,02mm)  
(tj. velikost částic, které jsou z 50 % 
odloučeny, větší částice mají vyšší 
účinnost, nižší částice jsou naopak 
odloučeny s nižší účinností) 



Eroze půdy – další důsledky 



Technologie pásového zpracování půdy  
STRIP TILL 

• Pásy zpracované půdy o šířce cca 25 cm 

• prokypření půdy až do hloubky 30 cm 

• současná aplikace minerálního nebo granulovaného 
hnojiva 

• Pásy nezpracované půdy o šířce až 50 cm 

• ponechání posklizňových zbytků na povrchu 

 

 



Protierozní funkce  

• Ponechání části posklizňových 
zbytků na povrchu, které chrání 
půdu před erozní účinností 
dešťových kapek, zároveň 
výrazně oddalují povrchový 
odtok 

 

• Půda ve zpracovaných pruzích  
lépe infiltruje vodu 

  snížení povrchového odtoku 

 

 

 



Ověřování technologie strip till do des. travního porostu 



Aplikace technologie strip till do travního porostu 





 



Měření protierozní účinnosti půdoochranných technologií s použitím  

          polního simulátoru deště 



Mobilní protierozní opatření 



Polní simulátor deště 
 



Utužení půdy 



Metodika retrospektivního monitoringu KPP 

Princip retrospektivního monitoringu  = opětovné vyhloubení sond a vyhodnocení změn 
chemicko- fyzikálních vlastností půd na místech sond historických za pomoci statistických 
programů 

Soubor prací při znovuotevření půdní sondy KPP  

Podmínky k upřesnění potvrzení místa odběru půdní sondy 

i. odpovídající stratigrafie půdního 
profilu (skladba a mocnost půdních 
genetických horizontů   

ii. odpovídající zrnitostní charakter 

iii. odpovídající zařazení do půdního 
typu a substrátu 

S-sondy splňující kritéria lokalizace (orná půda, LPIS) a tedy jsou vhodné k 
odběru v rámci řešení; červeně označené sondy byly v roce 2017 
odebrány 



Výsledky hodnocení časových změn na podkladech KPP 

Shrnutí dosažených výsledků retrospektivního monitoringu půd KPP- TRENDY  

Změna [%] objemové hmotnosti (OHR) rozdělená po půdních typech 
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Poznámka: KP-kryptopodzol, PR –pararendzina, GL – glej, SE – šedozem, CC – černice, RA – ranker, PG – pseudoglej, RG –regozem, LU – 
luvizem, FL – fluvizem, HN – hnědozem, CE – černozem, KA - kambizem  



Výsledky hodnocení časových změn na podkladech KPP 

 Kvalita půdy: 

 Organická hmota - v rámci dlouhodobých trendů je stav celkové organické 

hmoty (Cox) v orniční vrstvě stabilní, mírný úbytek (Cox) byl zaznamenán v 

podorničí  - trend ukazuje pouze na zásobu zdrojů strukturálního C - 

neodráží však stav humusu tolik potřebného k tvorbě stabilních erozně 

odolných a vysoce produkčních půd. 

 Utužení půdy - alarmující !!! je statisticky průkazné zjištění o celkovém 

snížení objemové hmotnosti půdy (OHR) a tudíž snížení celkové 

pórovitosti půd ČR - zhoršení fyzikálních vlastností půdy může mít 

souvislost (i) s  technogenní formou utužení půdy (užívání těžké techniky), 

popř. (ii) se zhoršením stability půdní struktury, které může souviset se 

snižující se aktivitou půdní bioty při aplikaci organické hmoty (s nízkou 

energetickou hodnotou) - zhoršení fyzikálních parametrů podorničí má 

negativní vliv na infiltraci (vsak) vody do půdy a negativně ovlivňuje 

retenční kapacitu půdy 

ZÁVĚR: UTUŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD SE MŮŽE DO BUDOUCNA STÁT LIMITUJÍCÍM PRVKEM 

DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU. 

Shrnutí dosažených výsledků retrospektivního monitoringu půd KPP- TRENDY  







 





Podrývání u 
cukrové řepy 

www.bednar-machinery.cz 





Úbytek půdní organické 
hmoty 









Výpočet bilance POC za podnik 



 



 



Meliorace půd 
 

- Přes 25 % území ZPF je odvodněno 

 - z toho je jen 19 % zamokřeno  

 

- 4 % území ZPF zavlažováno 

- V ČR podceněn význam závlah na stabilizaci produkce v 
podmínkách změn klimatu 

- z celé plochy světa je jen 11 % zemědělská půda, z té je jen 
17 % zavlažováno, ale těchto 17 % zavlažovaných 
zemědělských půd vyprodukuje 45 % světové produkce 
potravin 









Charakteristiky zemědělských půd 
z hlediska jejich retence a způsobu 

hospodaření 
 Celková možná kapacita (retenční schopnost) 

zemědělských půd v ČR: 

 

8 400 000 000 m3 vody  

(1 700 000 000 m3 je roční odběr celé ČR v r. 

2013) 

 

Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, 

utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické 

aktivity půd: 

5 040 000 000 m3 vody 

Rozdíl 3 360 000 000  m3 vody 

 



Při dodávání organické hmoty do půdy dle pokynu 

www.organickahmota.cz, aplikaci POT (půdoochranné 

technologie), podpoře víceletých pícnin apod.) lze očekávat 

zlepšení stavu (z původních 5 040 000 000 m3 vody): 

Do roka: 6 500 000 000 m3 vody 

Do tří let: 6 800 000 000 m3 vody 

Do deseti let: 7 100 000 000 m3 vody 

Odhad dopadů optimalizace hospodaření 
na retenční schopnost půdy 

Nejvyšší efekt hned po aplikaci zlepšujícího 

opatření v prvním roce. 

 





 
 

 
Děkuji za pozornost! 

http://www.sowac-gis.cz/

