
AGROBIODIVERZITA



BIODIVERZITA - Biologická různorodost živých organizmů  

Biodiverzita je ohrožena také u zemědělských plodin a plemen zvířat. Snižuje ji stále rychlejší nahrazování starých 
odrůd a plemen novými, vysoce „výkonnými“, přinášejícími více tun obilí, více mléka, masa, vajec. Původní 
odrůdy a plemena neposkytují v moderních způsobech hospodaření ekonomicky zajímavé výnosy, ale 
zachovávají si jiné hodnoty, jako je odolnost ke klimatickým výkyvům, k chorobám, stálou a bezproblémovou 
plodnost, dlouhověkost.

Agrobiodiverzita je výsledkem různého způsobu využívání zemědělské půdy

Bohatá škála rostlinných odrůd a živočišných plemen byla vyvinuta generacemi zemědělců pro zajištění výživy,
výrobu ošacení, obutí a tažné síly právě proto, aby umožnila život v nejrůznějších ekologických a klimatických
podmínkách. Tento proces je výsledkem tisícileté symbiózy člověka, mikroorganizmů, rostlin a zvířat a jako takový
je neopakovatelný.
Riziko selhání globalizovaného zemědělství následkem klimatických, epidemických či jiných vlivů je tak vysoké, že
přímo ohrožuje potravinovou bezpečnost. V unifikovaném prostředí mají choroboplodné mikroorganismy
mnohem vyšší šanci k množení ve velmi krátké době. ( VÚŽV, NRS GZZ) .

http://www.obrazky.cz/?q=biodiverzita&url=http://slideplayer.cz/slide/2884018/&data=lgLEEM0r7cV-bGnVjgvzyXlUqtHEMNmy1vggGKGJfS1zQ-Xin0pQAA4CaT2XBsieskQf6PKWzj7U7rhZ664GS1eiJV9v8M5YGvbtxAILAZLEAl7IxAKeUQ%3D%3D
http://www.obrazky.cz/?q=biodiverzita&url=http://slideplayer.cz/slide/2884018/&data=lgLEEM0r7cV-bGnVjgvzyXlUqtHEMNmy1vggGKGJfS1zQ-Xin0pQAA4CaT2XBsieskQf6PKWzj7U7rhZ664GS1eiJV9v8M5YGvbtxAILAZLEAl7IxAKeUQ%3D%3D


Půda

Základní a neobnovitelný přírodní zdroj.

Tvorba půdy:                                 extrémě pomalá.

Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná.

Funkce půdy

-Produkční v zemědělství a lesnictví
-Mimoprodukční (ekologické)

-Retenční pro vodu (až 400 l vody/m3)
-Filtrační pro vodu
-Sanační a transformační



Ovlivnění půdy lidskou činností – snížení biodiverzity obecně
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Význam půdy při hospodaření s vodou

Půda v dobrém stavu je schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny, a tím tlumit výskyt povodní 
i sucha. 

nutnost ochrany mimoprodukčních funkcí půd

1 ha hluboké černozemě 

může akumulovat až 3500 

m3 vody



Charakteristiky zemědělských půd z hlediska jejich retence a způsobu hospodaření

Celková možná kapacita (retenční 

schopnost) zemědělských půd v ČR byla ve 

30. letech min. století: 

10 800 000 000 m3 vody 

Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, 

utužení půd, dehumifikaci, ztrátě biologické 

aktivity půd a záborům:

5 040 000 000 m3 vody

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

r. 2013)



Zábor půdy - historie

Ztráta retenční kapacity záborem

Od roku 1938 se díky záborům 
zemědělských půd snížila retenční 

kapacita krajiny ČR 

o cca 2,4 miliardy kubíků vody

• od roku 1950 se rozloha měst zvýšila cca o 78 %

• celkový úbytek zemědělské půdy od roku 1927 činí 846 tis. 

ha, tj. 20 % zemědělské půdy

• k největším úbytkům docházelo v období 50. – 70. let 20. st. 

v důsledku záboru zemědělské půdy pro stavební a důlní 

činnost





Typický vývoj území za deset let



Brownfields



vopravil.jan@vumop.cz





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.
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Vodní eroze půdy

= rozrušování půdního povrchu vodou, transport a sedimentace uvolněných půdních částic
- v ČR vodní erozí ohroženo více než 50 % ploch zemědělských půd

Příčiny

• výskyt přívalových dešťů

• nedostatečná ochrana půdy vegetací 

• vytváření příliš velkých oraných půdních celků

• používání (konvenčních) pěstebních technologií a 

strojů na pozemcích ohrožených erozí

• utužení půdy a nedostatečné organické hnojení

• rušení hydrografických prvků (remízky, zatravněné 

údolnice, cestní příkopy atd.)



Vodní eroze půdy

Vliv na funkce půdy

• zmenšení půdního profilu pro rostliny

• ztráta organické hmoty a živin, osiva, sadby

• přímé poškození pěstovaných plodin

• zhoršení infiltrační a akumulační schopnosti půdy

Další negativní dopady

• pokles ceny půdy

• zanášení vodních toků a nádrží sedimenty

• škody na nemovitostech aj.

Následky vodní eroze













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



Eroze je jedním z nejvýznamnějších problémů české krajiny. 

Monitoring eroze - škody na zemědělské půdě



Činnost oddělení

Monitoring eroze - škody na zemědělské půdě

Monitoring EZP



Činnost oddělení

Monitoring eroze – škody na vodních útvarech

Monitoring EZP



Činnost oddělení

Monitoring eroze - škody v intravilánu obcí

Monitoring EZP



Činnost oddělení

Monitoring eroze – škody na komunikacích

Monitoring EZP



Činnost oddělení

Monitoring eroze - účinnost půdoochranných technologií v rámci DZES 5 (GAEC 2)

Monitoring EZP



Vodní eroze půdy
Příklady protierozních opatření

Organizační

• vhodné umístění pěstovaných plodin

• delimitace kultur

• pásové pěstování plodin

• optimální tvar a velikost pozemku

Agrotechnická

• zpracování po vrstevnicích

• výsev do ochranné plodiny či strniště

• důlkování povrchu půdy

• užší řádky plodin aj.

Technická

• terasy, vrstevnicové meze

• příkopy, průlehy aj.

Jsou hlavním předmětem „Ověřování 
účinnosti půdoochranných technologií“



Ověřené 
technologie -
výsev do 
předplodiny
(Svazenka 
vratičolistá)





Obsah organické hmoty

Bez ponechání organické hmoty S ponecháním organické hmoty

Pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy a hospodaření půdy 
s vodou (zlepšuje produkční i mimoprodukční funkce půdy).





Organická hmota v půdě 

Zdravá půda je odolnější, má vyšší
infiltrační a retenční schopnost. ZADRŽÍ
VÍCE VODY. Půda tak lépe odolává
klimatickým extrémům.

Každé 1% organické hmoty v
půdě – zvýší půdní retenci o více
než 35 000 litrů na hektar.

Prevence proti povodním



Bilancování půdní organické hmoty –

Bilance 
humusu

Vnos 
humusu

Ztráta 
humusu

• Posklizňové zbytky
• Přidaná organická 

hmota

• Biologická ztráta
• Mechanická ztráta

Kontrola stavu půdy a její ochrana

Opatření k ochraně půdy – Výpočet bilance OL
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Hnůj
Kompost

…

Zelené hnojivo

Posklizňové 
zbytky Klima

Textura
Orba

Organické 
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Rychlá mineralizace 
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Pomalá 
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uhlíku

Kontrola stavu půdy a její ochrana

Opatření k ochraně půdy – modely bilancování OL
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Kontrola stavu půdy a její ochrana

Opatření k ochraně půdy – Výpočet bilance OL
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Varianty ověřovaných technologií pro kukuřici
• kukuřice konvenčně široký – kukuřice byla zaseta konvenčním způsobem

s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a meziřádkovou vzdáleností 75 cm.

• kukuřice konvenčně úzký řádek (do 45 cm) – kukuřice byla zaseta konvenčním
způsobem s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a meziřádkovou vzdáleností 37,5 cm.

• kukuřice bezorebně široký řádek – kukuřice byla zaseta bezorebným secím
strojem do vymrzlé meziplodiny s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a meziřádkovou
vzdáleností 75 cm.

• kukuřice bezorebně úzký řádek (do 45 cm) - kukuřice byla zaseta bezoorebným
secím strojem do vymrzlé meziplodiny. Technologie setí kukuřice nezvykle do
úzkého řádku umožňují secí stroje Kinze. Spon setí je nastaven v meziřádkové
vzdálenosti 37,5 cm a v řádkové vzdálenosti 34 cm, vždy oboustranně do
trojsponu.

• kukuřice pásové zpracování – strip till široký řádek - na podzim byla založena
meziplodina (svazenka). Na jaře bylo provedeno pásové zpracování půdy (strip-
till) strojem KUHN-STRIGER. Následně byla kukuřice zaseta běžným secím strojem
s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a meziřádkovou vzdáleností 75 cm.



Varianty ověřovaných technologií pro kukuřici
• kukuřice pásové zpracování – strip till úzký řádek - na podzim byla založena

meziplodina (svazenka). Na jaře bylo provedeno pásové zpracování půdy (strip-
till) strojem KUHN-STRIGER. Následně byla kukuřice zaseta běžným secím strojem
s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a meziřádkovou vzdáleností 37,5 cm

• plečkování u kukuřice – na podzim byla založena meziplodina (svazenka). Na jaře
byla kukuřice zaseta strojem Kinze s výsevkem 90 tis. jedinců na ha a klasickou
meziřádkovou vzdáleností 75 cm. Plečkování proběhlo 10. června radličkovou
plečkou do hloubky 8 cm

• kukuřice - vertikální zpracování půdy – na podzim byla založena meziplodina
(svazenka). Na jaře proběhlo vertikální zpracování půdy strojem Terraland, kdy
kukuřice byla zaseta s meziřádkovou vzdáleností 75 cm a výsevek 90 tis. jedinců
na hektar

Nejlepších výsledků bylo prozatím dosaženo u technologie strip-till se širokým 
řádkem a technologie bezorebného setí. 



Ozimá meziplodina - žito 
• na podzim se do 10.9. zaseje do připravené půdy ozimé žito
• na jaře se žito sklidí na senáž pro hospodářská zvířata nebo do BPS
• následně se provede páskové zpracování půdy (strip – till) 
• po té se do připravených zpracovaných pásků půdy může sít  

kukuřice 

DZES



Jarní meziplodina - LOS 
• na podzim se půda zpracuje orbou nebo bezorebným způsobem 
• na jaře se provede běžná příprava půdy kompaktorem
• LOS (směs 50% jarní pšenice + 50% pelušky) se zaseje co nejdříve
• směska se sklidí v červnu  na senáž pro hospodářská zvířata nebo 

do BPS
• do LOS (krycí plodina) je zasetý podsev jetelovin nebo jetelotrav

DZES



Letní meziplodina - peluška 
• sláma předplodiny – obiloviny se odveze z pole pro potřeby ŽV
• následně se pozemek řádně podmítne diskovým podmítačem nebo 

radličkovým kypřičem
• peluška se zaseje  secím strojem v červenci
• na jaře se po desikaci a úpravě půdy kombinátorem může sít  

kukuřice, jarní obiloviny apod. 

DZES



Letní meziplodina - ředkev olejná 
• sláma včas sklizené předplodiny - obiloviny se řádně rozdrtí
• následně se organická hmota zapraví do půdy nejlépe diskovým 

podmítačem
• ředkev olejná se zaseje  secím strojem v červenci  
• po nárůstu organické hmoty ředkve se zapraví do půdy buď 

radličným pluhem anebo hloubkovým radličkovým kypřičem
• jaře se po úpravě půdy kombinátorem mohou sít jarní plodiny 

DZES



Letní meziplodina - jílek jednoletý 
• sláma předplodiny pšenice jarní se řádně rozdrtí
• následně se organická hmota zapraví do půdy nejlépe diskovým 

podmítačem
• jílek se zaseje  secím strojem v červenci
• na jaře se po desikaci a úpravě půdy kombinátorem může sít  

kukuřice 

DZES



Ověřování účinnosti PEO v provozu –setí kukuřice do TTP

• okres Havlíčkův Brod

• Půdní typ – kambizem modální

• Sklonitost – 9°(15 %)

• Podzim - trvalý travní porost – na jaře do senáže a desikace

• Zpracování půdy a způsob setí - setí do trávy strip till

• Výnos v letošním roce 2015 při nepříznivě suchém počasí byl cca 40 t.ha-1

DZES



Pásové zpracování půdy tzv. strip till strojem KUHN-STRIGER (ZD Krásná Hora, 2013)



Platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí („greening“) 

1) Diverzifikace plodin 

2) Zachování stávajících trvalých travních porostů

3) Vyhrazení plochy využívané v ekologickém 
zájmu 



Žadatel má povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné půdy v LPIS.

10 – 30 ha orné půdy 
o musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň 
o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy 

o musí pěstovat minimálně 3 plodiny 
o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň 
o dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy 

Cílem této podmínky je udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše a skládá se ze dvou částí: 

a) udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše 
b) úplný zákaz změny kultury trvalý travní porost na environmentálně citlivých plochách 

DIVERZIFIKACE PLODIN 

ZACHOVÁNÍ POMĚRU TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ 



Pokud má žadatel v LPIS více než 15 ha orné půdy, musí být alespoň 5 % z jeho 
výměry uvedené na deklaraci veškeré zemědělské půdy v rámci Jednotné žádosti vyčleněno 
jako plocha v ekologickém zájmu (tzv. plocha EFA). 

Jako EFA lze vyčlenit tyto plochy/prvky: 

úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu (NOVĚ pouze „zelený úhor“), 
krajinné prvky v ekologickém zájmu, 
souvrať, 
plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, 
zalesněné plochy, 
plochy s meziplodinami, 
plochy s plodinami, které vážou dusík. 

VYHRAZENÍ PLOCHY VYUŽÍVANÉ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA) 



Pozemkové úpravy – mocný nástroj pro posílení biodiverzity

• Uspořádání vlastnické držby - defragmentace, vyřešení 
nesouladů, neřešitelných sporů, zatímního užívání 
apod.

• Obnova retenčních schopností krajiny
• Obnova zpřístupnění pozemků a průchodnosti krajiny
• Protierozní a protipovodňová ochrana
• Realizace prvků ÚSES a dalších (VKP, KP apod.)
• Organizační protierozní opatření (zatravnění, zalesnění)
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Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke 
zvýšení retenčního potenciálu krajiny

Zalesňování zemědělské půdy



rušení bývalých 
hydrografických 
prvků v krajině 
(remízky, zatravněné 
údolnice, mokřady, 
cestní příkopy atd.)
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K.ú. HUBENOV

Opatření ochrany 

půdy a vody 

realizovaná v rámci 

KPÚ

zatravnění

protierozní mez

retenční nádrž















Děkuji za pozornost (hladik.jiri@vumop.cz)


