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= je schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu

• 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

Infiltrační schopnost půdy

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 350 l/m2 půdy

• význam pro omezení výskytu povodní i sucha





Vlastnosti půdy ovlivňující 
hospodaření s vodou 

• hloubka půdního profilu,

• pórovitost půdy,

• utužení půdy,

• obsah organické hmoty,• obsah organické hmoty,

• struktura půdy a stabilita půdních agregátů,

• poškození půdy erozí, půdní pokryv aj.

Tyto vlastnosti ovlivňují:

• infiltraci vody do půdy

• akumulaci a retenci vody v půdě



Hloubka půdního profilu

Hloubka půdy je ovlivněna:
• půdním typem
• stupněm degradace půdy (např. erozí)

litozem černozem



Pórovitost půdy

Pórovitost

Nekapilární

Semikapilární

infiltrace vody do půdy, doplňování 
zásob podzemní vody

Má zásadní význam pro infiltraci vody do půdy i 
akumulaci vody v půdě.

Pórovitost Semikapilární

Kapilární
zadržení vody v půdě, zásobování 
rostlin vodou

Celková pórovitost je obvykle kolem 50 % pokud není 
půda utužena. 



Utužení půdy

= zvýšení penetrometrického odporu půdy

= snížení pórovitosti

= zvýšení objemové hmotnosti půdy

zmenšení využitelné hloubky půdy

zhoršení infiltrační i akumulační schopnosti půdy

Utužené podorničí (zdroj: Brtnický a kol. 2008) Projev utužení půdy 



Obsah organické hmoty

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

Bez ponechání organické hmoty S ponecháním organické hmoty



www.organickahmota.cz



Příklad 1:



Příklad 2:





Struktura půdy
Významně ovlivňuje pórovitost půdy i infiltrační 

a akumulační schopnosti půdy.

Zásady zachování optimální struktury půdy:

• dostatečné organické hnojení

• udržování optimálních hodnot pH

• prevence utužení půdy těžkými mechanismy

• zastoupení víceletých pícnin v osevním postupu, aj.• zastoupení víceletých pícnin v osevním postupu, aj.

Příklady půdní struktury:



Eroze půdy

• snížení mocnosti profilu
• zhoršení hydrofyzikálních 

vlastností
• snížení retenční 

schopnosti půdy
• riziko sucha i povodní

3 500  m3/ha 600  m3/ha3 500  m3/ha 600  m3/ha





Ověřování půdoochranných technologií

Plodiny: kukuřice, čirok, brambory, cukrovka
Varianty: 
• konvenční zpracování, řádek 75 cm
• konvenční zpracování, řádek 37,5 cm
• strip-till
• bezorebné setí
• plečkování
• aplikace organické hmoty…



Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění 
změnou klimatu na příkladu aridních oblastí

Okresy:
Kladno
Břeclav

Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním
období (míra ohrožení na základě analýzy
aktuální vláhové bilance za období 1961–
2000). Zdroj: ČHMÚ

Břeclav



Půdní pokryv modelových lokalit



Vliv sucha na zemědělskou produkci

Hlavní problémy suchých oblastí

• snížení výnosu z důvodu nedostatku srážek,

• nutnost závlahy u trvalých kultur (vyšší náklady na produkci),

• obtížné zpracování půdy (vyšší spotřeba nafty, prašnost, 

tvorba hrud půdy),

• obtížné zaorání organických hnojiv,• 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…



Výsledky Výsledky –– porovnání výnosůporovnání výnosů

Odhady výnosů zemědělských plodin (t/ha) pro okresy Břeclav a 
Kladno, kraje Jihomoravský a Středočeský a celou ČR v roce 2012.



Ekonomická újma sledovaných oblastí (v %)Ekonomická újma sledovaných oblastí (v %)

Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR

pšenice ozimá % 55,9 42,1 103,7 108,6

pšenice jarní % 59,5 48,9 91,0 93,4

ječmen ozimý % 43,4 36,9 101,7 101,5

ječmen jarní % 57,1 49,7 92,8 95,5

žito % 64,1 52,2 72,4 73,5

Suchem způsobená ekonomická újma (%) okresů Břeclav a Kladno
ve srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR
v roce 2012.

žito % 64,1 52,2 72,4 73,5

oves % 64,5 57,3 78,8 77,1

triticale % 60,2 44,8 82,0 80,7

průměr obilovin % 54,9 43,7 100,9 104,8

řepka % 60,6 49,8 97,2 98,6



Plodina Jednotka
BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR

2012/2011 2012/2011 2012/2011 2012/2011

pšenice ozimá Kč/ha 21 560 21 560 6 160 5 390

pšenice jarní Kč/ha 13 915 13 255 3 630 3 245

ječmen ozimý Kč/ha 18 700 17 270 3 080 2 805

ječmen jarní Kč/ha 15 015 15 125 4 565 3 960

žito Kč/ha 10 450 12 320 6 050 6 710

Ekonomická újma sledovaných oblastí (v Kč/ha)Ekonomická újma sledovaných oblastí (v Kč/ha)

Ekonomická újma (Kč/ha) okresů Břeclav (BV) a Kladno (KL) ve
srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v
porovnání s rokem 2011.

žito Kč/ha 10 450 12 320 6 050 6 710

oves Kč/ha 7 700 8 965 4 565 5 170

triticale Kč/ha 12 925 13 860 4 895 5 060

průměr obilovin Kč/ha 23 100 23 350 6 270 5 720

řepka Kč/ha 16 120 15 400 770 330



Návrhy a doporučení

Organizační a agrotechnická opatření

• organické hnojení půdy (min. 1x za 5 let)

• osevní postupy s odolnými odrůdami

• pěstování meziplodin (např. luskoobilné směsky)

• organizace agrotechnických zásahů (využití podzimní vláhy)• organizace agrotechnických zásahů (využití podzimní vláhy)

• mulčování z plodin a meziplodin (omezení výparu)

• podrývání půdy (zlepšení akumulace vody)

• větrolamy (omezení vysušování půdy a větrné eroze)

• úpravy krajiny pro zvýšení retenčních schopností



Legislativa ochrany půdy

Novela zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (41/2015 Sb.)

• restrukturalizace orgánů ochrany ZPF (nově ČIŽP)

• kvalitativní ochrana půdy (kontaminace, eroze)

• zavedení systému evidence informací o kvalitě půdy

• změna odvodů za vynětí ze ZPF• změna odvodů za vynětí ze ZPF

(změna výjimek, výpočtu odvodů, předkládané podklady)



Legislativa ochrany půdy

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o zřízení rámce pro ochranu půdy (2006)

Definování oblastí ohrožených:

• vodní či větrnou erozí

• úbytkem organické hmoty 

• utužením

• zasolením

• sesuvy

Další řešené oblasti:

• kontaminace půdy

• zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně půdy



DěkujDěkuj za pozornost!za pozornost!DěkujDěkujii za pozornost!za pozornost!


