


 Oddělení plateb od produkce - decoupling

 Zachování příjmu farmářům - PP

 Podpora a rozvoj venkova  - PRV
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1) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou
meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté
údolnice,

2) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu
setého, sóji a slunečnice na PB/DPB s průměrnou
sklonitostí převyšující 12 stupňů,

3) kejda nebo močůvka je zapravována do půdy nejdéle
do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového
přihnojování porostů hadicovými aplikátory na PB/DPB s
evidovaným druhem zem. kultury OP a průměrnou
sklonitostí převyšující 3 stupně (pokud tuto aplikaci nevylučuje
zvláštní právní předpis-zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a § 7 NV
103/2003 Sb.),

4) nedošlo ke změně zem. kultury T na kulturu OP,

5) nedošlo k pálení bylinných zbytků na PB/DPB.
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 standard musí být prospěšný
 řeší problémy ve vztazích zemědělství a životního 

prostředí

 standard musí být splnitelný
 Pro zemědělce splnitelný za přiměřených technických 

a finančních podmínek

 standard musí být kontrolovatelný
 kontrolovatelný ze strany platební agentury, popř. 

specializovaných kontrolních organizací za 
přiměřených technických a finančních podmínek
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Ord roku 2010 nový přístup pro vymezení erozně ohrožených 

ploch. Neuplatňuje se průměrná sklonitost nad 12°.

Při vymezení těchto ploch jsou brány v úvahu:

• sklonitost svahu 

• délka svahu po spádnici 

• faktor přívalových dešťů 

• erodovatelnost půdy

• faktor protierozních opatření

• faktor ochranného vlivu 

vegetace
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Univerzální rovnice pro výpočet průměrné 

dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí – USLE

(Wischmeier, Smith 1978)

G … průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha-1.rok-1]
R … faktor erozní účinnosti přívalového deště
K … faktor erodovatelnosti půdy
L,S … topografický faktor, neboli faktor délky (L) a   

sklonu svahu (S)
C … faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, 

vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité 
agrotechnice

P … faktor účinnosti protierozních opatření
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 Přípustná ztráta zajišťuje 

trvalé a ekonomicky 

dostupné udržování 

úrodnosti půdy

 Dovoluje se největší ztráta 

půdy na našich 

nekvalitnějších a 

nejúrodnějších hlubokých 

půdách

Hloubka 

půdy

Přípustná 

ztráta půdy

mělká

střední

hluboká

1 t . ha-1 . rok-

1

4 t . ha-1 . rok-

1

10 t . ha-1 . rok-1

Přípustná ztráta půdy
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Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje:
 Přímou ochranou povrchu půdy před destruktivním 

působením dopadajících dešťových kapek
 Zpomalováním rychlosti povrchového odtoku
 Působením vegetace na půdní vlastnosti, zejména na 

pórovitost a propustnost
 Omezením možnosti zanášení pórů jemnými půdními 

částicemi
 Mechanickým zpevněním půdy kořenovým systémem

Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a 
hustotě porostu v době největšího výskytu přívalových 
dešťů (měsíc duben – září).
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Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v

evidenci půdy od 1. 7. příslušného kalendářního roku do 30. 6.

následujícího kalendářního roku jako půda:

• silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat erozně
nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója,
slunečnice a čirok. Porosty obilnin a řepky olejné na takto
označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných
technologií. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka
půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě,
že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí
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Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v

evidenci půdy od 1. 7. příslušného kalendářního roku do 30. 6.

následujícího kalendářního roku jako půda:

• mírně erozně ohrožená, zajistí, že erozně nebezpečné plodiny
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou
zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.
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 Aktualizace vrstvy 2012
 Připravené revize

 nutné rozhodnout Revize x Redesign

 Pravděpodobný vývoj

 2014 – pokračování revizí (zplatnění již přijatých, 
příjem nových

 2014 – rozhodnutí o rozsahu redesignu, návrh 
vrstvy, seznámení s praxí

 2015 – dobrovolný přechod na novou vrstvu
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 Stanovení míry erozní ohroženosti pro GAEC

 Současný model 36% zemědělské půdy

 Výpočet Gp
 Přepočet vrstvy erozní ohroženosti
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Pokud plocha SEO ve zdrojové

vrstvě přesahuje 10% výměry

PB/DPB/parcely osevního postupu,

nebo je větší než 0,40 ha, bude celá

plocha PB/DPB/parcely osevního

postupu vedená v nové vrstvě jako

SEO.

Pokud je plocha MEO ve zdrojové

vrstvě nad 10 % výměry

PB/DPB/parcely osevního postupu,

nebo nad 0,40 ha, bude celá plocha

PB/DPB/parcela osevního postupu

vedená v nové vrstvě jako MEO.

PB/DPB/parcely osevního postupu

nezařazené do SEO nebo MEO se

v nové vrstvě označí jako

neohrožené NEO.

Zdrojová vrstva Vyhodnocovací algoritmus
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Současný stav Nově nabídnutá vrstva
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Ing. Martin Mistr, Ph.D

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

23.5.2014



 Zemědělci mají povinnost dodržovat 
standardy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu – GAEC

 GAEC nemohou/nemají vyřešit ochranu ZPF 
před erozí

 Ti kteří opakovaně způsobují erozi by neměly 
mít plnou výši podpor

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.24
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 Cílem zařazování opakovaně monitorovaných
půdních bloků (PB) s projevem eroze do MEO a SEO
oblastí je zpřísnit podmínky pro ty zemědělce, kteří
opakovaně způsobují erozi a škody a naopak pomoci
těm zemědělcům, jejichž PB jsou zařazeny do MEO
a SEO oblastí neoprávněně.
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Podmínkou zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem
eroze do MEO (mírně erozně ohrožených) a SEO (silně erozně ohrožených) oblastí
je jedna nebo více z těchto možností:

• opakování erozní události na PB/DPB/parcele osevního postupu,
• vážné ohrožení intravilánu měst a obcí,
• vážné ohrožení komunikací,
• vážné ohrožení povodí
• vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob erozí,
• zemědělcem neakceptovaná agrotechnická opatření na základě schválené

KPÚ (Komplexní pozemková úprava),
a to při doporučení odborné organizace VÚMOP, v.v.i. (pro vyloučení případů
extrémních událostí, kterým nešlo předejít), a po schválení ministrem zemědělství.

Přičemž zařazení do přísnější kategorie erozní ohroženosti bude platné vždy od
první změny osevů a kategorie se zpravidla mění o jeden stupeň ohroženosti, tzn.
erozně neohrožená na mírně erozně ohroženou půdu, mírně erozně ohrožená na
silně erozně ohroženou půdu.
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 Zmonitorováno 
20 okresů

 Zbývá 52 okresů
 Celkem 1520 KPÚ

 Podstatné zvýšení 
přesnosti

 Motivace pro 
zemědělce
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1. nahlášení erozní události (zajišťují pověření pracovníci Pozemkových úřadů do webového
portálu)

2. provedení rychlé terénní rekognoskace pracovníky Pozemkových úřadů s cílem sběru
základních popisných informací o události a evidence erozní události na webovém portálu

b. nejde o opakovanou erozní událost,

nebo vážné ohrožení intravilánu

města či obce, komunikace nebo

útvaru povrchových vod, nebo nebylo

na předmětném PB/DPB nedodrženo

předepsané agrotechnické opatření

na základě schválené KPÚ

informace pro uživatele/vlastníka

PB/DPB, na kterém k erozní události

došlo

a. jde o opakovanou erozní událost,

nebo vážné ohrožení intravilánu

města či obce, majetku třetích osob,

komunikace nebo povodí erozí,

nebo bylo na předmětném PB/DPB

nedodrženo předepsané

agrotechnické opatření na základě

schválené KPÚ

Další řešení události (viz dále)

3.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.31



 odborná analýza příčin vzniku události pracovníky VÚMOP

 informace pro uživatele/vlastníka PB/DPB, na kterém k erozní události došlo

 jednání za účasti uživatele/vlastníka PB/DPB, zástupců místní samosprávy, zástupců MZe,

VÚMOP, event. ČIŽP

 doporučení odborné organizace VÚMOP na zpřísnění kategorie erozní ohroženosti půd v LPIS na

předmětném PB/DPB

 předání odborného doporučení včetně veškeré dokumentace od VÚMOP na MZe (odbor 14140)

 příprava materiálu ke schválení ministrem (odbor 14140 ve spolupráci s VÚMOP)

 schválení návrhu ministrem zemědělství

 zúčinění přísnějšího managementu v LPIS (odbor 12110)

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné zařazení PB/DPB do vyššího stupně ochrany 

bez vědomí zemědělce a možnosti dát věci do pořádku smírnou cestou!!!
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 Strategie ochrany půdy před erozí

 Společný návrh VÚMOP, SPÚ, MZe, SZIF

 MZe

 Vzato na vědomí poradou ministra

 Plán zavedení

 2013 dobrovolně, proškolení poradců

 2014 – postupný náběh

 2014 – aktualizace, předložení novému vedení MZe
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Společný projekt

 Počátek realizace v roce 2011
 Spuštěn v roce 2012 
 Projekt monitoringu je 

zajišťován SPÚ v součinnosti 
s dalšími účastníky

 VÚMOP, v.v.i.  zajišťuje 
správu webového portálu a 
metodické vedení monitoringu

http://me.vumop.cz
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•VÚMOP, v.v.i.

•MZe

•SPÚ

•SZIF

•Orgány ochrany ZPF

•SPÚ

•SZIF

•VÚMOP, v.v.i.

•SPÚ

Nahlášení 
událostí

Doplnění
informací

Analýza 
příčin

Využívání
informací
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 V případě zjištění eroze na zemědělské půdě:
 Kontaktovat místně příslušnou pobočku SPÚ

• Případně kontaktovat přímo pověřeného pracovníka SPÚ

 Pověřený pracovník provede 
záznam do databáze

3. Pověřený pracovník do 2 dnů od nahlášení provede terénní 
rekognoskaci

• Je pořízena fotodokumentace, náčrt události, zjištěn rozsah škod a další 
relevantní informace
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4. Událost je analyzována (více úrovní)
• Analýza základních parametrů
• Podrobná analýza příčin vzniku
• Podrobné analýzy příčin vzniku monitorovaných erozních událostí jsou 

zpracovávány:
• Při vzniku erozní události na lokalitě, která je v mapových podkladech vedena 

jako erozně neohrožená.
• V případě, že jsou na místě pěstovány plodiny a používány technologie, o 

kterých nejsou k dispozici potřebné informace a které je nutné zjistit a ověřit.
• Při vzniku extrémní erozní události.
• Při vzniku opakované události.
• Při vážných škodách na intravilánu obcí, majetku třetích osob, komunikacích 

nebo útvarech povrchových vod.
• Při nedodržení předepsaného agrotechnického nebo jiného opatření 

navrženého v rámci dokončené KoPÚ.

5. VÚMOP, v.v.i. poskytuje odborné vyjádření, posudky, 
účastní se případných jednání se zainteresovanými 
stranami a poskytuje další podporu.
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Úvodní stránka 

Dokumenty a 
příručky



Seznam pověřených 
pracovníků

Přehled událostí

Zobrazení 
události v 
mapě

Zobrazení 
popisných 
informací

39



Prohlížení 
dokumentace

Detail vybrané erozní 
události
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Ovládání vrstev

Ovládání mapy
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Informace z mapy
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Ing. Martin Mistr, Ph.D.

mistr.martin@vumop.cz
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