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Retrospektivní monitoring půd ČR
 popis dopadů hospodaření na produkční i mimoprodukční funkce půdy
 využity archivní materiály Komplexního průzkumu půd (KPP)
 opakovaný odběr na totožných místech tzv. S sond KPP (chemie, fyzika)
 sondy kontinuálně intenzivně obdělávané (změny po cca. 40 letech)
 srovnání změn v ornici/podorničí

Grafy (ukázka): sloupec vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou starou a novou – kladné hodnoty značí zvýšení, záporné snížení (%)
Půdní typy: 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
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Možnosti změny (nápravy) hospodaření

 A) Dodržování „selského rozumu“ a správné péče o půdu – v moci každého hospodáře bez 
větších nákladů (správné střídání plodin, organické hnojení, kultivace půdy do různých 
hloubek…)

 B) Rekutlivace/revitalizace poškozených zemědělských půd – nákladné (využití meliorantů pro 
úpravu deficitních podmínek, rekultivační osevní sledy, včetně využití PPL apod.)

 Pro ověření ad A založen pokus se třemi variantami 5-ti letého osevního sledu (rotace typická 
pro ČR: řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen ozimý/jarní, řepka ozimá):

Varianta 1: osevní sled bez půdu zlepšujících postupů
Varianta 2: osevní sled s meziplodinami
Varianta 3: osevní sled s meziplodinami a jedním neprodukčním rokem (jetelovina)
 Každá varianta osevního sledu byla v roce 2019 na ploše paralelně založena dvěma způsoby 

(subvariantami):
subvarianta 1: konvenčně (kompaktor + setí)
subvarianta 2: s podrytím (podrytí do hloubky 40 cm o rozchodu 60 cm + kompaktor + setí)



Popis půdy:
 Černozem modální na spraši
 V hloubce 30-45 cm výrazné utužení

Popis měření a vyhodnocení:
 Infiltrační test s pomocí stopovače 

(modř)
 Analýza profilu po infiltraci v GIS - závislost 

hloubky a plochy ovlhčení (v %)

Komentář ke zjištěním po 1. roce:
 Potvrzení „očekávaného“ - Stav půd 

často omezuje pohyb a retenci vody v 
půdě (sucho)

 K nápravě stačí často „málo“ (drobná 
změna přístupu k přípravě půdy)

Další cílení výzkumu:
 Doba trvání kladného vlivu podrytí?
 Jak se projeví varianty osevních sledů?
 Ekonomika variant 

(produkce/mimoprodukční benefity)?

podryto

nepodryto



Hospodaření, organická hmota a zemědělské sucho…

 Negativní dopady úbytku OH 
na hydrologické funkce půdy 
(v kombinaci s utužením) → 
snížení potenciálu RVK/VVK, 
zvýšení BV

Mapy hydrologických funkcí půd byly vytvořeny ve VÚMOP v rámci projektu QJ1520026 – k dispozici zdarma  

 Negativní dopady na využití živin

 Negativní dopady na snížení stability 
půdy → podpora degradace půdy 
utužením, erozí…



udržování vyrovnané bilance organických látek v půdě
 organická hmota (OH) plní v půdě mnoho funkcí (též hydrologických – OH dokáží zadržet významné 

množství vody)

 k negativnímu trendu změn jsou náchylné především méně kvalitní půdy (např. kambizemě – 40% 
půd v ČR) → hřeší se na to u půd kvalitnějších…

 důvody ke snižování jsou meliorace (odvodnění/závlahy), nedostatečná dotace OH/statkových 
hnojiv do půdy (heterogenita zdrojů), absence víceletých pícnin, eroze… 

Možnosti změny (nápravy) hospodaření

zdroj dat: ČSÚ

Spotřeba statkových hnojiv (kg/ha zem. půdy) celkem 
v hospodářském roce 2017 (zdroj: ČSÚ) 



Nástroje k bilancování organických látek

 Mnoho přístupů i v rámci ČR → shodně snaha o vyrovnanou, či kladnou bilanci (ztráty jsou 
eliminovány vnosy)

 Do budoucna jedna z podmínek dotačních podpor EU (MZe součást DZEZ – bilance 
organické hmoty a živin) → požadavek EK na „detail“ (preference výpočtu na DPB)

 Jedna z možností bilancování na www.organickahmota.cz

 bilanční model vychází z práce slovenských kolegů (Bielek, Jurčová 2010)1 → model bilancuje 
množství C v t/ha (vychází z přepočtu C ze spalitelných látek)

 Model je od roku 2015 systematicky aktualizován a doplňován pro specifika hospodaření v 
ČR (meziplodiny, alternativní organická hnojiva, management půdy, základní ztráta půdy…)

1Bielek, P., Jurčová, O. (2010): Metodika 
bilancie pôdnej organickej hmoty a 
stonovenia potreby organického hnojenia
poľnohospodárskych pôd. 
VÚPOP, Bratislava. ISBN 978-80-89128-80-8. 

 Model umožňuje 
variantní výpočet na 
DPB i na zemědělský 
podnik

http://www.organickahmota.cz/


 vizualizace hranic DPB z LPIS „on line“
analýzy „v pozadí“ výpočtu pro stanovení 
potřebných členů bilanční rovnice s využitím nových 
výzkumů (např. mapa ztráty půdního uhlíku)

Mapový výstup řešení projektu TAČR TD03000087 - Interaktivní hodnocení 
sekvestrace uhlíku v agrární krajině (VÚMOP, v.v.vi., VÚRV, v.v.i.)



 Bilance na 
DPB



 Bilance za 
podnik



Problematika vodní eroze ve chmelnicích

• Půda ve chmelnicích a dalších trvalých kulturách není prozatím 
chráněna proti vodní erozí standardem DZES5

• Na základě našich čtyřletých pokusů dochází u sklonitých chmelnic 
k výrazně vyšší erozi na jednotku plochy než u erozně 
nebezpečných plodin jako kukuřice, brambory apod.

• Konvenčně obhospodařované chmelnice mají celoročně 
nechráněné meziřadí, kdy negativní projevy vodní eroze zmírňuje 
pouze kypření, podrývání či aplikovaná organická hmota

• U stávajících chmelnic se jen velice obtížně realizují obvyklé typy 
protierozních opatření (technická, organizační), a proto jako 
jedinou možností je využívání agrotechnických protierozních 
opatření



Konvenční zpracování chmelnic



Projevy vodní eroze ve chmelnicích



Řešení - ozeleněné meziřadí chmelnic

Podplodiny v meziřadí chmelnic mají řadu benefitů

• Vysoká protierozní účinnost v důsledku rostlinného pokryvu
• Obohacení půdy o organickou hmotu
• Zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy
• Příznivé ovlivnění mikroklimatu chmelnic
• Zvyšování biodiverzity krajiny
• Zlepšený vláhový režim půd





Příklady podplodiny v meziřadí -
svazenka vratičolistá



Příklady podplodiny v meziřadí -
luskovinoobilná směs



Příklady podplodiny v meziřadí -
žito ozimé



Podplodiny v meziřadí chmelnic - shrnutí

• Ozeleněné meziřadí snižuje vodní erozi půdy minimálně o 65 %
• Během ověřování se neprokázal negativní vliv podplodin na výnosy 

chmele
• Ekonomické náklady jsou cca navýšeny v rozmezí 700 – 1500,- Kč 

podle vybrané podplodiny ve srovnání s konvenčním 
hospodařením

• Výhledově bude nezbytné řešit prostor kolejových stop, kde 
dochází v průběhu sezóny k poničení porostu podplodin a utužení 
půdy



Vodní eroze u kukuřice
• Problematika vodní eroze u kukuřice je dána především vysokým 

podílem rozlohy ploch na, kterých se tato plodina pěstována (cca 
320 tis. ha)

• Mnohdy se proto pěstuje na méně vhodných pozemcích a je 
častěji zastoupena v osevních postupech 

• K
• mm

• K největším ztrátám půdy vodní erozí 
dochází především v květnu a 
červnu. Porosty v tuto dobu nejsou 
stále ještě zapojeny, ale výrazně se již 
zvyšuje pravděpodobnost výskytu 
přívalových srážek.

• Mezi nejúčinnější technologie 
omezující vodní erozi patří ty, které 
jsou založeny na dostatečné 
pokryvnosti rostlinnými zbytky 



Problematické období pro vznik eroze



Problematické období pro vznik eroze



Řešení – technologie a prostředky snižující 
ztrátu půdy vodní erozí

• Pásové zpracování půdy (strip-till)
• Přímé setí do přemrzlé meziplodiny
• Pěstování kukuřice s podplodinou či ve smíšené kultuře
• Aplikace organické hmoty do půdy



Technologie pásového zpracování půdy
• Zpracování půdy probíhá 

pouze v úzkých páscích cca 
25 cm širokých

• Pro operaci je nezbytné 
využít autopilota s GPS 

• Pořád vyvíjející se 
technologie z hlediska 
pracovních orgánů 

• Na erozně ohrožených 
pozemcích nezbytná 
návaznost na meziplodinu či 
předplodinu (svazenka 
vratičolistá, hořčice bílá, žito 
ozimé, vyžilé travní porosty 
na orné půdě)

• Technologie zařazena do 
standardu DZES 5
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