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Abstrakt  

V současné době je řešena problematika suchých oblastí a s tím související snížení výnosů 

zemědělských plodin. Je snahou najít řešení tohoto problému prostřednictvím monitoringů, 

nových technologií, budování závlahových systému atd., avšak velmi důležitým a často 

opomíjeným faktorem zabránění účinku sucha na snížení výnosnosti je udržování a 

obnovování dobrých půdních vlastností, tedy celkové vitality půdy jako takové. 
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Abstract  

Nowadays, the concern of drought mitigation in the developing drylands related in reduction 

of crop yields has grown world-wide. It is supported an effort to find a solution of this issue 

through drought monitoring, adapting technologies or introduction of new technologies, 

building irrigation systems etc. However, the most important factor in drought issue which 

has the ability to prevent the negative drought effect of declining crop yields is often 

overlooked. The key of it is lying in maintaining and restoring soil properties, thus, it is based 

on the soil health status (vitality) and soils ability to recover from degradation (soil 

resilience). 
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Vliv sucha na zemědělskou produkci značně působí na snížení výnosu z důvodu nedostatku 

srážek, tím vzniká potřeba závlahy u trvalých kultur (vyšší náklady na produkci) a s tím 

související problémy, které se navzájem umocňují a prohlubují, jako jsou například obtížné 

zpracování půdy (vyšší spotřeba nafty, prašnost, tvorba hrud půdy), obtížné zaorání 

organických hnojiv, vyšší opotřebení strojů při zpracování suché půdy, zvýšený výskyt 

škůdců (křísek polní, obaleč jablečný…), větrná eroze, rychlejší mineralizace organické 

hmoty, nutnost hledání odolnějších odrůd, špatné využití hnojiv a herbicidů na suché půdě a 

mnoho dalších. 



 
 

Aby se těmto problémům předešlo a snížilo se negativní působení sucha na zemědělskou 

produkci, je potřeba na problém pohlížet primárně a to tak, aby se zabránilo prvotním 

faktorům přispívajícím ke vzniku aridních oblastí. Jedná se o dobrý stav celkové vitality 

nebo-li životaschopnosti půdy jako takové. Vitalita půdy je podmíněna dobrými půdními 

vlastnosti, které zároveň ovlivňují hospodaření s vodou v půdě. Mezi nejdůležitější půdní 

vlastnosti patří hloubka půdního profilu, pórovitost půdy, utužení půdy, obsah organické 

hmoty, struktura půdy a stabilita půdních agregátů, poškození půdy erozí, aj. Tyto půdní 

vlastnosti ovlivňují schopnost půdy vodu infiltrovat, retenční a akumulační funkci půdy. 

Infiltrační schopnost půdy je schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu. Je určena 

pórovitostí, strukturou půdy, skeletovitostí, utužením, rostlinným pokryvem atd. Optimální je 

střední až vysoká – minimalizuje povrchový odtok vody a vodní erozi. Při extrémně vysoké 

infiltrační schopnosti hrozí rychlé vyplavování živin a polutantů do podloží a do podzemních 

vod. Retenční schopnost půdy schopnost půdy zadržet vodu v půdním profilu. Nejvyšší 

retenční vodní kapacitu mají půdy hlinité až jílovitohlinité, retenční vodní kapacita hlubokých 

černozemí a hnědozemí je až 340 l/m
2
 půdy. Retenční schopnost má největší význam pro 

omezení výskytu povodní i sucha. 

Pro veškeré systémy je nutné v tomto kontextu mít aktuální data o půdě a jejích vlastnostech, 

pro tyto účely je využit systém BPEJ, který aktualizuje půdní pokryv s vysokou přesností. 

Výsledkem jsou podrobné mapy v měřítku 1 : 5000. Na těchto podkladech stojí i následná 

validace opatření z programovacího období 2014+ (např. LFA, Agroenvi apod.) 

Možnosti řešení degradace půdy jsou navrhovány za pomoci ekonomického hodnocení 

hospodářských výsledků zemědělsky hospodařících subjektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ukázka výsledků ekonomické analýzy výnosů: 
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