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Abstrakt 

Hospodaření na zemědělské půdě výrazně ovlivňuje vzhled krajiny a její funkce, včetně 

zadržování vody. Je zde úzký vztah ke kultuře a způsobu hospodaření. V České republice se 

dlouhodobě sledují degradační faktory zemědělských půd, které ovlivňují zásadním způsobem 

produkční a environmentální funkce půdy. Šetření uvedených degradačních procesů je 

v souladu s postupy, uvedenými v evropském materiálu „Soil Thematic Strategy“. Ve 

VÚMOP, je pozornost zaměřena především na procesy vodní a větrné eroze, technogenní 

zhutnění půdy, úbytek organické hmoty, vliv bodových a plošných zdrojů znečištění na 

čistotu povrchových a podzemních vod. Z pohledu hospodaření s vodou v krajině se ústav 

věnuje šetření stavu a regulace odvodňovacích systémů a závlahových soustav. Jsou 

využívány tradiční a moderní výzkumné postupy, jako jsou Geografické informační systémy a 

dálkový průzkum Země.  
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Abstract 

The husbandry on agricultural soil influences landscape state and functions including water 

retention. The sharp relationship to agricultural crop and husbandry can be mentioned. The 

main degradation factors influencing production and environmental soil functions are 

observed in the Czech Republic. The European “Soil Thematic Strategy” pays attention to the 

same degradation processes. The research of water and wind erosion, soil compaction, organic 

matter decline, the role of local and diffuse pollution sources on water contamination is 

running in Research Institute for Soil and Water Conservation (RISWC) as well as the 

research of state and regulation potential of melioration and irrigation systems. The traditional 

and fashion research approaches like Geographical Information Systems or Remote Sensing 

are used.  
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Úvod 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i se dlouhodobě zabývá výzkumem 

zemědělské půdy, vody v krajině a krajiny, dle motta „pro půdu, vodu a krajinu“. Dané téma 

se stalo předmětem dříve řešeného „výzkumného záměru“, nyní projektu institucionální 

podpory ústavu. Výsledky výzkumu směřují nejen do vědeckých publikací, ale především do 

oblasti státní správy a zemědělské praxe.  

 

Materiál a metody 

V příspěvku jsou uvedeny výsledky výzkumu jednotlivých výzkumných oddělení ústavu, 

kterými jsou Hydrologie a ochrana vod, Pedologie a ochrana půdy, Hygiena půdy, 

Pozemkové úpravy a využití krajiny a Půdní služba. Výsledky byly získány v rámci řešení 

programu podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace „ Integrovaná ochrana půdy, 

vody a krajiny“ 

 

Výsledky a diskuze 

Vodní eroze se řadí k nejzávažnějším způsobům degradace zemědělských půd, která má 

přímou návaznost na retenci vody v půdě. Ve VÚMOP je procesům vodní a větrné eroze 

věnována dlouhodobá pozornost (Janeček a kol., 2005; Novotný a kol., 2014; Podhrázská a 

kol., 2015). Jsou zpřesňovány údaje k měření intenzity vodní (ale i větrné) eroze a jsou 

studovány její příčiny. Velká pozornost je věnována vývoji protierozních způsobů 

hospodaření (strip till, setí do mulče, střídání plodin, atd.), využívány jsou i technická 

protierozní opatření, zejména v procesu návrhu pozemkových úprav. Jsou vyvíjeny praktické 

výstupy, ke kterým se řadí např. „Protierozní kalkulačka“, ale i další nástroje, dostupné 

zdarma na Geoportálu VÚMOP. Pozornost je věnovány možnosti využití prostředků DPZ při 

výzkumu eroze (Žížala a kol., 2017). Výsledky výzkumu eroze se promítají i do spolupráce se 

subjekty, které se zabývají vývojem zemědělské techniky, pro šetrné zpracování půdy 

(spoluúčast na vývoji výrobků, oceněných cenami Země živitelka a TechAgro). V posledních 

několika letech je věnována zvýšená pozornost výzkumu eroze z tání sněhu, která je sice málo 

významná z hlediska četnosti výskytu, ale velmi významná z pohledu intenzity eroze při jejím 

výskytu. V rámci výzkumu větrné eroze se v posledním období zkoumala účinnost 

alternativně řešených vegetačních větrolamů (Řeháček a kol., 2017).. 

Porovnáním výsledků současného stavu půd s výsledky Komplexního průzkumu půd (KPP), 

realizovaného v šedesátých a sedmdesátých letech vyplývá, že dochází k postupnému úbytku 

množství organické hmoty v půdě některých specifikovaných oblastí. Pozornost je věnována 



výzkumu půdní struktury, která má úzkou souvislost s vodoržností půd (Vopravil a kol. 2015, 

Holubík a kol. 2016). Rovněž bylo prokázáno narůstající technogenní zhutnění půd, a to 

zejména v podorničí (více než 50% zkoumaných lokalit). Jsou zkoumány možnosti využití 

alternativních způsobů organické hmoty (digestát, kaly ČOV), (Vácha a kol., 2005) ale i 

dalších materiálů (vytěžené sedimenty, biouhel), (Vácha a kol., 2011).  Výzkum 

odvodňovacích systémů probíhá na poli jejich identifikace v terénu (Tlapáková, 2017), 

možnostmi vývoje jejich regulačních prvků (Kulhavý a kol. 2015) a rovněž vlivu 

odvodňovacích systémů na kvalitu drenážních vod (Fučík a kol., 2017). Zvláštní pozornost je 

pak věnována jejich zatížení rezidui pesticidů (Zajiček a kol., 2018). Poměrně výrazný útlum 

nastal v posledních deseti letech v oblasti výzkumu zavlažovacích soustav, a to zejména díky 

přechodnému snížení zájmu o využití závlah. V současné době se začíná instituce k tématu 

vracet, je však nucena řešit problémy vzniklé útlumem výzkumného směru (existence 

výzkumných týmů).  

 

Závěr 

Uvedené směry výzkumu realizované ve VÚMOP, v.v.i. nepochybně přinášejí cenné 

výsledky, které jsou standardně využívány ve státní správě a zemědělské praxi. Je to nutný 

proces, a to i navzdory faktu, že výzkum mnohdy přináší negativní zprávy o vlivu našeho 

hospodaření na půdě na stav naší krajiny. Bez těchto zjištění by však náprava stavu nebyla 

myslitelná.    
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