


Kdo je původcem těchto klimatických anomálií? Většina vědců však zůstává stále 
přesvědčena, že globální oteplování je skutečně způsobeno lidskou aktivitou a 

skleníkovými plyny. Je tomu skutečně tak, nebo se na tom podílí sluneční aktivita? 
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Jaké jsou vyhlídky klimatických změn českého/evropského území?  

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) 

 

Charakteristiky zemědělských půd z hlediska jejich retence a způsobu hospodaření 







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 



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 



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. 

 



Kalkulačka organické hmoty (www.organickahmota.cz) 



Výběr plodiny a hnojiva 



Jak mohou zemědělci reagovat na klimatické změny? 
Šlechtit odolnější plodiny? Měnit osevní plány? 

Obsah vody v půdě: konvenční versus ochranné 
hospodaření 

FAO. 2005. The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food and production. 
Soil Bulletin 80. Rome. 
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Obsah organické hmoty 





Českou republiku zužují v posledních letech extrémy – 
povodně či vysoké teploty a minimum srážek. Zimy beze 

sněhu. Chystají se nějaká opatření pro zemědělce 
hospodařící na nejvíce postižené oblasti? Dotace? 



Závlahy 

PRV 



Identifikační systém pro řešení problematiky odvodňovacích zařízení 
v České republice, 

Drenáže velký problém blízké budoucnosti 



Obnažené drény, jejichž působení bylo provedenou revitalizací 

ukončeno, při realizaci revitalizace vodního toku 

u obce Domašín okr. Benešov (AOPK, 2009-11). 
Foto: T.Just 



Podmínky pro výplatu dotací pro zemědělce Rakousko (cca 40% přímých plateb) 

 

Obhospodařovaná orná p. a TTP v souladu s ŽP 

Zřeknutí se použití výnos zvyšujících provozních prostředků na OP a TTP 

Zachování krajinných prvků 

Ozeleňování OP Přímé setí do mulče a bezorebné setí Preventivní ochrana půdy a vody 

Vedení evidence 

Optimální a bezztrátové zapravení kejdy a digestátu z bioplynových stanic 

Pěstování málo rozšířených zemědělských plodin 

 

+ podpora živočišné výroby – (počet VDJ/ha – vedení evidence, plánování 

           - TTP a krmné plodiny) 



Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období  

Budou se suchá období opakovat? Můžeme očekávat malé 
množství srážek? 



 
 

Vyhodnocení dynamiky podnebí výpočty klimatických charakteristik KR  
pro normálové období 1961 – 1990 a období  1961 - 2000    

 

 

 

Průměrná roční teplota (1961-1990) 

Suma teplot nad 10 °C (1961-1990) Suma teplot nad 10 °C (1961-2000) 

Průměrná roční teplota (1961-2000) 

 - významně se zvětšila plocha 

území se sumou nad 3000 °C 

resp. průměrnou roční teplotou 

nad 9 °C ( velmi teplý region). 

 

 - na Obr. 1 se oblasti s nejvyšší 

TS10 nad 3000 °C nacházejí 

pouze v okolí Prahy, na Obr. 2 se 

již v této kategorii objevuje i 

značná část území 

Jihomoravského kraje  

 

 - absolutně nejvyšší hodnota byla 

pro období 1961-1990 3081 °C a 

pro období 1961-2000 3134 °C 

v oblasti Prahy. 

 

 -  průměrně nejvyšší hodnoty 

dosahovala oblast Velké Pavlovice 

(přesněji Čejkovice, Vrbice) 

s hodnotou 2984 °C pro období 

1961-1990 a hodnotou 3034 °C 

pro období 1961-2000. 







Jaká opatření či legislativní změny by mohly minimalizovat negativní dopady počasí? 
Je nutné napomoci tomu, aby se půda nestávala předmětem různých spekulací.  

Půdní zákon? 

 Zařazení aridních oblastí do specifických v rámci LFA - Suchem postižené oblasti v ČR nespadají do méně příznivých oblastí, jelikož sucho se zde vyskytuje 

nahodile a nedosahuje takové intenzity. Biofyzikální kritéria nastavená Evropskou komisí jsou platná pro všechny státy EU. Nastavená kritéria týkající se klimatických podmínek 

Česká republika není schopná splnit, neboť pokrývají přírodní znevýhodnění především přímořských států jižní Evropy. Možností jak podpořit zemědělství v aridních oblastech 

v rámci ČR je jejich zařazení do specifických oblastí LFA-S.  

 Vytvoření fondu nepojistitelných rizik -Do fondu by přispívali zemědělci, pojišťovny a stát za předem dohodnutých pravidel. Správcem fondu by mohlo být MZe a 

představenstvo fondu by podle schválených pravidel likvidovalo nepojistitelné škody vzniklé v zemědělské výrobě (vzniklé suchem a jinými nahodilými nepříznivými událostmi). 

  Zařazení aridních oblastí do podpory z národních zdrojů (Program rozvoje venkova apod.) podpora v rámci PRV investic na vybudování závlah, příspěvek na 

provozování závlahových soustav (údržba, závlahová voda apod.), podpora na dotaci úroků z poskytnutých úvěrů                                                                                                          

 Zemědělské pojištění proti suchu - Zemědělské pojištění je důmyslným nástrojem eliminace některých rizik v zemědělské prvovýrobě. Přestože je jeho role 

významná, jeho úroveň je stále nedostačující. Je zapotřebí zvýšit příspěvek ze strany státu v rizikových oblastech. 

 Pozemkové úpravy - Podpora budování úprav krajiny tak, aby maximálně zadržovala vodu, podpora výsadby větrolamů proti větrné erozi, protierozní ochrana 

apod.). 

 Dotační podpora živočišné výroby - Podpora zvýšení stavů hospodářských zvířat a s tím související zlepšení struktury osevních postupů a zvýšení produkce 

statkových hnojiv pro zvýšení půdní úrodnosti a zvýšení obsahu organické hmoty v půdě.       

 Využití agroenvironmentálních opatření - Agroenvironmentální opatření mají za cíl zamezit rychlému odtoku vody z krajiny, snížit erozi půdy, podpořit ekologickou 

stabilitu krajiny, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělské půdě. Jedná se např. o ekologické zemědělství, integrovanou produkci (pěstování ovoce, zeleniny a 
vinohradnictví), travní porosty, zatravnění orné půdy, pěstování meziplodin a biopásů.   

Prevence negativních dopadů klimatické změny a zejména sucha v projektech pozemkových úprav a účelových studiích  
V rámci pozemkových úprav a studií odtokových poměrů jsou navrhovány komplexní protierozní a vodohospodářské opatření s přímým efektem na zvýšení retence vody 

v povodí (zasakovací pásy, retenční nádrže, záchytné a zasakovací průlehy, protierozní agrotechnologie, ochranné zatravnění, aj.). 

 



Eroze je jedním z nejvýznamnějších problémů české krajiny. 
Dá se proti ní nějak bojovat? Jak ji ovlivňuje sucho? 

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 



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 



1 
2 

1 

2 

 

 

K.ú. HUBENOV 

Opatření ochrany 

půdy a vody 

realizovaná v rámci 
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Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy 

ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny 

Zalesňování zemědělské půdy 



Umíme hospodařit s vodou? Jak zamezit plýtvání? Používat vodu dešťovou? 

Mám tě ráda jako 

vodu 

Jako vodu? Vždyť vody 

je všude habaděj………. 





Typický vývoj území za deset let 





vopravil.jan@vumop.cz 





Skutečně mohou zemědělci za zvyšování CO2 v ovzduší a tím se podílí na suchém počasí? 
Jakou mírou? Není to spíše problém více oborů? 

Metan 

CO 2 

Elektrárna Chvaletice 

    - vs-  

NOx – CO 2 - SO x  - PAU 

COx, NOx  1 letadlo = 50 fabií 1,2 HTP 

42 kilogramů CO2 na  

osobu a letovou  

hodinu.  

COx, NOx  



Jak dlouho by sucha musela trvat, abychom měli nějaké vážnější problémy s nedostatkem vody? 



Je dostačující opatření ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí ohledně sucha? Doporučuje 
například obnovu a výstavbu rybníků a nádrží nebo zavádění úsporných technologií na stavbách. 

Závěr: Je třeba začít se všemi opatřeními pro zlepšení  

retence a celkových odtokových poměrů krajiny. 

• Zlepšit kvalitu půdy a obsah OH v půdě pro zlepšení 

     retence a infiltrace vody 

• Obnovit krajinné a hydrografické prvky 

• Obnovit a vybudovat vodní útvary od malých  

     vodních ploch až po přehrady 

• Opravit, zrušit, regulovat a zlepšit funkčnost drenáží 

• Vybudovat funkční závlahy 



Děkuji za pozornost 


