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Degradace půdy erozí v podmínkách jižní Moravy
Soil degradation caused by water erosion in the South Moravia region
Jana Podhrázská
Výzkumný ´ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., odděleníi pozemkových úprav a využití
krajiny Brno, Lidická 25/27, 602 00 Brno
Abstrakt
Erozní procesy způsobují vážné ekologické a ekonomické problémy vzhledem k jejich
negativním dopadům na degradaci půdy a zhoršení kvality vody , jakož i na životní prostředí
jako celek. Vodní eroze způsobuje , vyplavování jemných půdních částic, živin a organických
složek z půdy. Důsledkem toho je zkrácení půdního profilu , ochuzování o nejcennější složky
půdy a zhoršování její kvality . Pozemky se stávají nevhodnými pro zemědělské účely,
protože neposkytují dostatečný výnos plodin, nebo se stávají neobdělavatelnými. Všechny
tyto aspekty se odrážejí na trhu s půdou, protože cena pozemků zdevastovaných erozí se
snižuje. Předložený material se zabývá vyhodnocením změn půdních vlastností, vyjádřených
v kódu BPEJ, na modelových lokalitách jižní Moravy a potenciálními ekonomickými dopady
zrychlené eroze na zemědělské půdě.
Klíčová slova: cena půdy , vodní eroze , degradace půdy

Abstract
Erosion processes cause serious ecologic and economic problems because of their negative
consequences in terms of soil and water deterioration as well as for the environment as a
whole. Water erosion implicates that the fine soil particles, nutrients and organic components
are washed out. Then it causes the shortening of soil profile, its impoverishment of the most
valuable components of the soil and degradation of its quality. Land becomes unsuitable for
agricultural purposes, as it do not provide sufficient yield of crops, or it is uncultivable. All
these aspects are reflected in the land market, when the price of land devastated by the erosion
is decreasing. The presented paper deals with evaluating the potential economic impacts of
accelerated erosion processes on agricultural land in the Czech Republic
Keywords: price of land, water erosion, soil degradation, economy
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Úvod
Půda jako základní výrobní prostředek zemědělství ale I jako nositelka a regulátorka pochodů
v různých sférách životního prostředí vyžaduje nejen pozornost, ale zejména ochranu. Úbytek
kvalitních zemědělských půd je celsvětově vnímán jako velký problém, týkající se nejen
rozvojových zemí. Jako hlavní hrozbu pro životní prostředí a zemědělství uvádí Pimentel
vodní erozi (Pimentel et al., 1995). Tento fenomén je definován jako proces uvolňování,
transportu a depozice půdních částic proudící vodou. Eroze půdy zapřičiňuje ztráty půdní
úrodnosti, redukci hloubky kořenové zóny, odnos živin a úbytek vláhy (Lal, 2001). Důsledky
erozních procesů se projevují nejen přímo (on site) ztrátou na výnosech, ale I nepřímo (off
site) jako efekt sedimentace a eutrofizace vodních útvarů. Přímým důsledkem, majícím
konkrétní dopad na vlastníky půdy, byť ji třeba neobdělávají, pouze pronajímají, je však
snížení ceny půdy pro zemědělské využití z důvodů ztráty jrejí kvality a úrodnosti.
V České republice je vodní erozí potenciálně ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy., z toho
18% extrémně až silně; okolo 20% je ohroženo větrnou erozí, z toho téměř 5% extrémně až
silně. V současné době je maximální ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. tun
ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Podle
Situační a výhledové zprávy Mze z roku 2012 . je v ČR nadprůměrně úrodných půd zhruba
40%. Vlivem degradačních procesů v půdě, zejména pak vlivem erozních procesů, jsou však
tyto nejúrodnější oblasti znehodnocovány. Úrodnost půdy klesá, což vyžaduje vyšší přísuny
potřebných živin zejména ve formě chemikálií. Další eskalací erozních událostí jsou pak tyto
chemikálie spolu s odplavenou zeminou odnášeny do vodních recipientů, do kanalizačních
systémů obcí, dochází k usazování sedimentů na nežádoucích místech a nutnosti jejich
likvidace.Nepříznivé účinky zrychlené eroze, zvýrazněné industrializačními a urbanizačními
procesy, se tedy projevují nejen v ohrožení půdy, ale I v ohrožení dalšího základního
přírodního zdroje – vody.
Kvalita zemědělského půdního fondu v České republice je stanovována prostřednictvím
oceňovacího systému, který je založen na ekologicko- produkčním hodnocení půd. Tento
systém, ve světě poměrně ojedinělý, byl vybudován v 60.-80 letech 20. století na podkladě
komplexního průzkumu půd a poskytoval ucelené informace o kvalitě zemědělských půd a
ceně zemědělských pozemků z produkčního hlediska. Od 90. let jsou údaje v databázi
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ) průběžně aktualizovány. Zejména na
pozemcích o velké ploše a svažitosti dochází vlivem intenzivního pěstování širokořádkových
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plodin k poklesu kvality půdy vlivem eroze. Aktualizací BPEJ lze zjistit tyto rozdíly a
kvantifikovat je pomocí oceňovací vyhlášky (vyhl.441/2013). Tento systém byl využit při
hodnocení ekonomických dopadů eroze na modelových územích Hustopeče na Břeclavsku a
Malenovice na Zlínsku, v intenzivně zemědělsky využívaných územích na Moravě. Byla
přitom hodnocena cena 1m2 půdy podle původních bonitovaných půdněekologických
jednotek a cena po aktualizaci BPEJ. Rovněž byla v prostředí GIS vyhodnocena ztráta půdy
erozí na podkladě původních BPEJ a porovnána s vypočtenou ztrátou půdy na podkladě
aktualizovaných BPEJ. Vývoj poznání v problematice vodní eroze v ČR přispěl k postupné
aktualizaci metodik pro výpočet eroze a návrhy protierozních opatření. Bylo přikročeno
k revizi faktoru R, jednak s ohledem na využití novějších údajů z meteorologických stanic,
týkajících se srážkových situací, jednak došlo k úpravě a zpřesnění metodiky.
R faktor pro Českou republiku byl upraven z hodnoty 20 MJ.ha-1.cm.h-1 na hodnotu 40 MJ.ha1

.cm.h-1(Janeček2012). Rovněž byly upraveny limity pro přípustný smyv půdy. Pro půdy

mělké se doporučuje zatravnění, pro ostatní půdy (středně hluboké až hluboké) se doporučuje
přípustný smyv půdy 4 t ha-1.rok-1 .
Pro každou modelovou lokalitu byla proto určena intenzita

erozního smyvu za použití

variantních faktorů R a limitů eroze. Tyto výpočty byly provedeny na podkladě původních i
aktualizovaných BPEJ.

Materiál a metody
Výběr území
Pro

analýzy

temporálních

změn

půdních

charakteristik

způsobených

intenzivním

obhospodařováním a dopadu změn metodických doporučení na výpočet intenzity eroze bylo
vybráno modelové území v oblasit jižní Moravy, v lokalitě s výskytem černozemních půd
silně postihovnaých vodní erozí. Je to půdní blok na rozhraní katastrálních území Starovice a
Hustopeče v okrese Břeclav,
Území je součástí Hustopečské pahorkatiny. Klimaticky náleží do oblasti teplé, okrsku
teplého a suchého s mírnou zimou a relativně kratším slunečním svitem. Spraše tvoří mateční
substrát značné části zdejších půd. Na spraších i smíšených substrátech se vytvořily
černozemě modální, černozemě karbonátové a arenické. Vlivem nepříznivých přírodních
podmínek (členitý a poměrně svažitý terén, který má vysokou míru erozní ohroženosti) a
velkoplošného obdělávaní nedělených ploch orné půdy byl umožněn rozvoj vodní i větrné
eroze.
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Analýzy erozní ohroženosti a změn půdních vlastností na základě aktualizace BPEJ byly
provedeny na půdním bloku, který svojí charakteristikou (velikost bloku, jeho svažitost,
způsob obdělávání) patří k typickým lokalitám intenzivního zemědělství na jižní Moravě.
Blok leží v nadmořské výšce 228 m, má výměru 100,5 ha, jeho délka po spádnici je 1061 m a
průměrný sklon 6,66%.
Hodnocení změn půdních vlastností
V ČR se pro hodnocení zemědělských půd a jejich produkční schopnosti vyjádřené finančně
(v Kć) využívá tzv. Bonitační informační systém, který obsahuje základní informace o půdě,
vyjádřené pomocí pětimístného kódu, kterým je definovaná tzv. bonitovaná půdně ekologická
jednotka (BPEJ). Každé z čísel (nebo z dvojice čísel) vyjadřuje určitou půdní charakteristiku.
Systém bonitovaných půdně ekologických jednotek tedy odráží všechny znaky i odlišnosti
určité agronomické oblasti (půdní, klimatické a morfologické poměry). Regionalizace
jednotlivých BPEJ a jim příslušných kódů je provedena pomocí digitálního souboru map
BPEJ, tzn. pomocí hraničních linií kolem jednotlivých ploch BPEJ s jejich numerickým
označením.
Struktura kódu BPEJ je dána následovně:
A.BB.C.D.
A – kód klimatického regionu (0-9)
BB- kód hlavní půdní jednotky (0-78)
C – sdružený kód svažitosti a expozice
D – sdružený kód skeletovitosti a hloubky půdy
Pomocí identifikace kódu BPEJ na pozemku a jejího cenového vyjádření lze určit cenu
pozemku dle platné vyhlášky (vyhl.441/2013). Pokud na pozemku byla provedena revize
BPEJ (aktualizace), lze porovnávat půdní charakteristiky před a po aktualizaci.
K aktualizaci BPEJ po roce 1990 vedly jednak snahy o zpřesnění jejich vymezení a současně
bylo potřeba zmapovat a doplnit jevy vzniklé v souvislosti s degradací půd přírodního a
antropogenního původu.
Modelový půdní blok Hustopeče byl bonitován v roce 1978. V roce 2009 byla pozemkovou
úpravou vyvolána aktualizace části bloku, která byla poté dokončena v roce 2013 pro potřeby
prezentované studie.
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Obr.1 Přehledná mapa zkoumaného bloku orné půdy v lokalitě Hustopeče s vyznačenými
BPEJ před a po aktualizaci

Popis jednotlivých BPEJ:
00100, 00110: černozemě na rovině a mírném svahu. Půdy s mocným černickým humusovým
horizontem, s drobtovitou až zrnitou strukturou, vyvinuté ze sypkých karbonátových
substrátů, hluboké půdy
00401: černozemě arenické na rovině, lehčí výsušné půdy, hluboké až středně hluboké,
00810:černozemě smyté (erodované) s kultivovaným substrátem na ploše větší než 50%na
mírném sklonu,
00850: černozemě smyté (erodované) s kultivovaným substrátem, na svažitém terénu,
00511:černozemě modální karbonátové na velmi propustném podloží, středně těžké až lehčí,
00610: černozemě pelické, těžké až velmi těžké, na těžkém podloží,
01911:pararendziny modální, středně těžké až těžké,
02210. kambizemě arenické na lehkých, výsušných, nevododržných substrátech,
02252: kambizemě arenické na lehkých, výsušných, nevododržných substrátech, na svažitém
terénu.
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Hodnocení erozní ohroženosti
Hlavními činiteli způsobujícími erozi jsou klima, topografie, vegetace, půda a lidský faktor –
způsob hospodaření na půdě. Každý z těchto činitelů vykazuje určitou variabilitu, v podle
místních podmínek. Proto je určení erozní ohroženosti tím efektivnější čím detailněji plochu
šetříme.

Matematickým vyjádřením vlivu uvedených faktorů na erozní smyv je

tzv.

Univerzální rovnice ztráty půdy (Universal soil lost equation – USLE (Janeček, 2005). Tato
rovnice byla vyvinuta v tehdejší americké Službě pro ochranu půdy (Soil Conservation
Service) a je dlouhodobě používána nejen v USA a u nás, ale i v mnoha jiných zemích.
Jedná se o součin 6-ti faktorů, které nejvíce erozi ovlivňují a vychází z principu přípustné
ztráty půdy jednotkového pozemku, jehož délka je 22,13 m a sklon 9%. Povrch je bez
vegetace a vždy po přívalovém dešti kypřen.
Detailní analýza faktorů byla provedena Wishmeierem a Smithem [9]. Interpretace faktorů
universální rovnice na poměry CR byla provedena několika autory, nejrozsáhleji se aplikací
USLE na podmínky ČR zabývali Zdražil (1965), Holý (1978,1994) Pasák (1984), Toman
(2000), a Janeček a kol.(1992,2005,2007,2012).
Vypočtená hodnota udává množství půdy, které může být v dlouhodobém měřítku za daných
podmínek z pozemku uvolněno vodní erozí. Rovnici nelze použít pro kratší než roční období
a pro zjišťování ztráty půdy erozí z jednotlivé srážky nebo tání sněhu.

Výpočet erozního smyvu metodou GIS
Geografické informační systémy (GIS) jsou jedním z moderních způsobů pro projektování a
práce s mapami. Jejich výhodou jsou předdefinované funkce, příjemné rozhraní, rychlé a
jednoduché ovládání.
Rovnice USLE byla aplikována v rozhraní GIS - ArcGIS - ArcMap 9.3. Touto metodou je
možno řešit celou plochu půdního bloku. Pro přesnost výpočtu je velmi důležitá kvalita
vstupních dat.
Tab. 1 Zdrojové vrstvy pro výpočet vodní eroze
Název (shp.)

Zdroj

LPIS

eagri.cz

BPEJ

VÚMOP, v.v.i

Vrstevnice (ZABAGED)

ČÚZK

Ortofoto

ČÚZK
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Pro zkoumané území byly stanoveny hodnoty jednotlivých faktorů rovnice USLE:
R faktor byl počítán pro dvě alternativy: R= 20 podle metodiky Ochrana zemědělské půdy
před erozí [1] a R=40 podle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí [2].
Faktor K byl stanoven pro kódy BPEJ před a po aktualizaci podle metodických doporučení
(Janeček, 2012 ).
Faktor LS byl určen na základě délky a sklonu svahu v prostředí GIS metodou USLE2D.
Faktor C byl stanoven podle Kadlece a Tomana (2002) na hodnotu C=0,307.
Faktor P =1( na pozemku nejsou uvažována žádná protierozní opatření)

Výsledky
Výsledky aktualizace BPEJ
Aktualizace BPEJ v letech 2009 až 2013 byla prováděna s větší přesností a podrobností,
jednak vzhledem ke kvalitě podkladů a techniky, jednak proto, že původní BPEJ byly
vymezovány pro potřeby velkoplošného užívání půdy, tedy s větší mírou generalizace.
V původní bonitaci z roku 1978 byly vymezeny tyto BPEJ (tab.2):
Tab.2 BPEJ před aktualizací
BPEJ
00100
00110
00401
00810
00850

Plocha[m2]
99 668,14
687 698,24
96 804,53
101 692,59
18 908,37

Tab.3 BPEJ po aktualizaci
BPEJ
00110
00401
00511
00610
00810
00850
01911
02210
02252

Plocha[m2]
256 949,51
57 283,18
7 198,31
100 072,03
362 516,25
77 597,56
9 666,19
128 054,39
5 434,44
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Podle oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. byly ke každému kódu BPEJ přiřazeny ceny v Kč.m-2
(tab.4)
Tab.4 ceny BPEJ na půdním bloku
BPEJ
00100
00110
00401
00810
00850
00511
00610
01911
02210
02252

Cena za m2
[kč]
14,62
13,02
6,38
10,29
8,79
6,54
10,23
8,67
5,69
4,12

Celková plocha zkoumaného půdního bloku je 1 004 771,86 m2. Cena půdy v tomto bloku
před aktualizací byla 12 241 211,42 Kč. Po aktualizaci bylo zjištěno, že došlo ke značné ztrátě
ceny půdy, zejména vlivem dlouhodobého působení erozních procesů. Například plocha BPEJ
s půdním typem 08 (černozemě smyté, jsou degradační fází půdního typu 01) před aktualizací
byla necelých 12% plochy pozemku, po aktualizaci se zvýšila na téměř 44%. Zkoumaný
půdní blok, v případě ocenení podle aktualizovaných BPEJ, má cenu 10 028 967,29 Kč.
Rozdíl v ceně tedy představuje hodnotu 2 212 244,13 Kč.

Výsledky hodnocení erozní ohroženosti
Za použití Universální rovnice ztráty půdy (USLE) a metodami GIS byl vyhodnocen erozní
smyv na zkoumaném půdním bloku před aktualizací BPEJ a po jejich aktualizaci. Aktualizací
BPEJ dojde zejména ke změně faktoru K v USLE.
Jednotlivým BPEJ proto byly přiřazeny příslušné hodnoty K faktoru
Dalším krokem byl výpočet erozní ohroženosti provedený na základě variantních hodnot
faktoru erozní účinnosti deště R Výpočet byl proto proveden pro hodnoty R 20 MJ.ha-1.cm.h1

a R 40 MJ.ha-1.cm.h-1 pro zkoumaný půdní blok před a po aktualizaci BPEJ. Obrázky 2 až 5

prezentují rozdíly v intenzitě erozního smyvu při užití různých faktorů R před a po aktualizaci
BPEJ
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Tab.5 K faktor pro BPEJ na půdním bloku
BPEJ
00100
00110
00401
00810
00850
00511
00610
01911
02210
02252

Kfaktor
0,41
0,41
0,16
0,49
0,49
0,28
0,32
0,33
0,24
0,24

Obr.2 erozní smyv před aktualizací BPEJ, R20
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Obr.3 erozní smyv po aktualizaci BPEJ, R20

Obr.3 erozní smyv před aktualizací BPEJ, R40
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Obr.3 erozní smyv po aktualizaci BPEJ, R40

Vypočtené hodnoty ztráty půdy ukazuje tabulka 6.
Tab.6 Hodnoty ztráty půdy pro varianty výpočtu
Varianta
Před aktualizací
R20
Po aktualizaci R20
Před aktualizací
R40
Po aktualizaci R40

Průměrný smyv
(t/ha/rok)

Průměrný smyv
(t/rok)

12,60
7,91

1266,07
795,35

25,20
15,83

2532,14
1590,69

Vypočtené hodnoty ztráty půdy byly potom konfrontovány s limity erozního smyvu, rovněž
ve dvou variantách - 10 t.ha-1 rok-1 a 4 t.ha-1 rok-1
Z uvedeného přehledu vyplývá snížení intenzity erozního smyvu vypočteného na základě
aktualizace BPEJ. Tento fakt je dán mimo jiné i tím, že dlouhodobým působením eroze došlo
k odnosu nejcennějších, lehce erodovatelných půd. (obr.6) Se změnou půdních charakteristik
je spojeno stanovení výše K faktoru, tedy faktoru erodovatelnosti půdy.. Před aktualizací bylo
půd s vysokým faktorem K na bloku 90%, po aktualizaci pouze 69% .
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Obr. 6 Zkrácení půdního profilu jako výsledek erozních procesů na intenzivně obdělávaném
půdním bloku (Hustopeče 2012)

Pokud by bylo při hodnocení erozního smyvu postupováno podle metodických doporučení
platných do roku 2012 (Janeček, 2007) po aktualizaci BPEJ by intenzita eroze vyhovovala
limitům pro výši erozního smyvu, kdy pro R faktor byla stanovena hodnota 20 a limit pro
hluboké půdy byl stanoven do 10 t.ha-1.rok-1. Při přepočtu eroze podle nově platného R
faktoru a limitů eroze stanovených jednotně pro půdy středně hluboké i hluboké na 4 t.ha1

.rok-1 již ovšem musíme počítat s uplatněním poměrně rozsáhlých protierozních opatření.

Podle pravidel správné zemědělské praxe (GAEC) se v řešeném území vyskytují půdy mírně
erozně ohrožené a na půdním bloku by měly být pěstovány širokořádkové plodiny pouze při
uplatnění půdoochranných technologií (obr 7).
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Obr.7 vymezení mírně erozně ohrožených půd dle GAEC (žlutá)

V případě uplatnění půdoochranných technologií při pěstování kukuřice je možno uvažovat se
snížením hodnoty C faktoru na 0,2 na lokalitách vyznačených jako erozně ohrožené. Pro tuto
hodnotu byl vypočítán erozní smyv pro výše uvedené varianty R faktoru (obr.8 a 9)
s využitím hodnot k faktoru před aktualizací BPEJ.
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Obr.8 intenzita erozního smyvu při nastavení opatření dle GAEC a R 20

Obr.9: intenzita erozního smyvu při nastavení opatření dle GAEC a R 40
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Následující tabulka ukazuje rozdíly v intenzitě erozního smyvu při využití půdoochranných
technologií na části bloku vyznačené jako mírně erozně ohrožená.
Tabulka 7 průměrný smyv půdy při využití různých technologií a variantních R faktorů
Varianta
konvenční
technologie R20
GAEC R20
konvenční
technologie R40
GAEC R40

Průměrný smyv
(t/ha/rok)
12,60
9,271
25,20
9,271

Z uvedeného je patrné, že i když se na bloku uplatní protierozní opatření dle požadavků
GAEC, nedojde k snížení erozního smyvu na požadovaný limit 4 t.ha-1.rok-1 .
Závěr
Vyhodnocením temporálních změn půdních charakteristik byly zjištěny jak kvantitativní, tak
kvaĺitativní důsledky dlouhodobě zanedbávané péče o naše nejcennější půdy. Půda je
neobnovitelný přírodní zdroj, a pokud se informace o každoročních ztrátách půdy erozí jeví
jako nepřesvědčivý argument, vyjádření důsledků tohoto procesu prostřednictvím finančního
ocenění je konkrétním ukazatelem nenávratných ztrát na majetku, postihujícím zejména
vlastníky půdy. V současné době jsou koncipovány nové zásady společné zemědělské politiky
zemí Evropské unie pro roky 2014-2020 a ochrana půdy před erozí by měla být jedním
z rozhodujících opatření pro docílení udržitelného stavu zemědělských půd.
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