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2.7. 2019

Yýzva k hlášeníerozních událostí
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PŮda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každéhostátu a neobnovitelným přírodním zdrojem.
Představuje významnou složku životníhoprostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním uj,robním
prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z většíčásti však

vyvolaných čin ností člověka.

Eroze půdy je závažným problémem, o kterém se mluví čímdál více. Eroze ohrožuje produkční schopnost
zemědělské půdy, ale také dále způsobuje mnoho negativních jevů, které vznikají odnosem půdního
materiálu, čímžtak dochází ke škodám na majetku, zanášení vodních toků a nádňí a zhoršování jakosti
povrchových vod. Půda je u/tvorem půdotvorných procesů, které trvají stovky až tisíce let. Přitom během
jedné erozní události můžebýt spláchnuto až několik cm půdy a tím dochází k nenávratné ztrátě.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkorným
úřadem spustil mapovou prohlížecíslužbu (WMS) k monitoringu eroze zemědělské půdy, Mapová služba
nabízínáhled na lokaIizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi. Účelem projektu Monitoring eroze
zemědělské půdy je získat informace o místech postihovaných erozí, doplnit je do mapového portálu a po
analýze příčinzajistit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím a Státním zemědělským intervenčním
fondem ochranu opakovaně postižených míst.
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Státní pozemkový úřad plní v tomto projektu funkci sběru informací o erozních událostech a zaznamenávání
i
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do webového portálu. Následně tyto informace bude využívatpři řešení komplexních pozemkových úprav.

ŽádámeVás,zaznamenáte- live Vašem územíudálosti spojené serozí půdy, ať se jedná o vodníčivětrnou
erozi, abyste je neprodleně nahlásili na Pobočku Kutná Hora. Do hlášeníuvedte, kde se postiženémísto
nachází, můžetedoplnit mapovým podkladem, případně fotografiemi z postiženého místa. Dále uved'te, došlo
- li ke škodám na objektech. Nahlášení erozní události mohou provést místníobecní či městské úřady ale
íyzickéosoby, které událostzaznamenqí, na adresu poboěky nebo na e-mail !,i:p1a.pk€,spu.;-ez. Prosíme
Vás, abyste s možnostíhlášení erozních událostí seznámili i Vaše občany (prostřednictvím Vašeho webu,
i

vývěsní desky a pod).

S pozdravem

lng, Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad

Příloha: leták
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Monitoring eroze zemědělské půdy
Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel
však neobnovitelným. Jedním z nejrozšířenějšíchdegradačníchfaktorů znehodnocujících
zemědělskou půdu v Českérepublice, je eroze, především ta vodní. Následkem erozních

událostídochází ke škodám na veřejném isoukromém majetku včetně pozemků samých.
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Zdroj: Monitoring eroze zemědělské půdy -- Závěrečná zpráva 201 B

Nejzásadnější roli v tomto ohledu hraje zemědělská praxe, která je ovlivňována pravidly
dotačnípolitiky (DZES). V případě, kdy existuje takovýto systém, je také vhodné sledovat
účinnosttohoto systému v praxi. V oblasti eroze půdy byl za tímto účelemzřízen Monitoring
eroze zemědělské půdy.
Monitoring eroze zemědělské půdy
Monitoring erlze zemědělské půdy byl spuštěn v roce 2012 na základě příkazu é.512012
ministra zemědělství pro monitoring eroze zemědělské půdy, Jedná se o společný projekt
Státního pozemkového úřadu (dále SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy,
v.v.i, (dále VÚMOP), sloužícík hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí.
Prostřednictvím tohoto nástroje jsou zajišťovány informace a relevantní podklady o rozsahu
problému s erozí zemědělské půdy, příčinách tohoto stavu, správnosti zacíleni stávajících
politik v oblasti ochrany půdy a účinnostiněkteriých protierozních opatření. Následně jsou
takto získanépodklady prezentovány formou webového poňálu (http://me.vumop.cz) a dále
využíványpři návrzích účinnýchprotierozních opatření v procesu pozemkových úprav čijako
informativní zpětná vazba při nastavování nových politik a optimalizaci nových opatření v této
oblasti.

Za celé období provozu Monitoringu eroze zemědělské půdy bylo na územíČeskérepubliky

nahlášeno a zaevidováno celkem 1206 erozních události (k 18. 3. 2019), pouze za loňský rok
20í8 se počet zaznamenaných událostívyšplhal na264.

Rozmí§tění erozních událo§tí zaznaménaných v Monitoringu eroze zemědělské plidy do roku 20{8
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Jak to funguje v praxi?

Monitoring eroze zemědělské půdy se řídísvým vlastním metodickým postupem z roku 2016

(ke staženína me.vumop.cz).

Prvním zásadním krokem je to, aby si erozní události v krajině někdo všiml a její existenci
nahlásil na příslušnou pobočkou SPÚ. Nahlásit erozni událost můžekdokoliv (státní správa
samospráva, tyzické osoby
další).Pověřený pracovník SPÚ provede terénní
poté
rekognoskaci a
neprodleně zaznamená zjištěné informace do databáze, Ve spolupráci
s VÚUOP jsou dále doplněny dalšíchybějící informace nezbytné pro pozdější
vyhodnocování. V případě požadavků můženechat SPU u vybraných erozních událostí
zpracovat ze strany VÚMOP podrobné analýzy, Ty danou situaci podrobně analyzují jak
z pohledu přírodních poměrů, tak z pohledu způsobu hospodaření, a také navrhují možná
protierozní opatření.
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Dopady Monitoringu eroze zemědělské půdy
Poměrně nově (od roku 2017) existuje možnost na podkladu Monitoringu eroze měnit
způsob hospodaření. Po dohodě s Ministerstvem zemědělství se u vybraných erozních
událostí (opakované a s vážným ohrožením)zavedla možnost přeřazení do vyššíhostupně
ochrany v rámci pravidel DZES 5.
Opakovaná erozní událost je taková událost, ke které dojde na stejném místě minimálně
dvakrát, avšak mimo rámec jednoho osevu, ke smyvu zemědělské půdy. Erozní událost
s vážným ohrožením je událost, v rámci které byl vážně ohrožen intravilán měst a obcí, a
byla prokazatelně způsobena škoda na komunikacích, útvarech povrchových vod a dalším
majetku tyzických a právnických osob,

V prvním období (za roky 2017 a 2018) došlo ke zpřísnění hospodaření na cca 1440 ha
zemědělské půdy (za rok 2017 360 ha, za rok 2018 1080 ha). Toto zpřísnění je účinné

od 1. 1 . 2019 a aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti je k nahlédnutív Registru půdních
bloků LPIS.

Jak můžetepomocivy?
Pokud tedy při své aktivitě v krajině narazíte na místo, kde došlo k erozní události, budeme
velice rádi, když tuto skutečnost nahlásíte na příslušnou pobočku SPÚ a případně i vyfotíte.
Erozní událost bude poté zmonitorována, posouzena a popř. můžedojít i ke zpřísnění
podmínek hospodaření. Pravidelně aktualizovaný seznam pověřených pracovníků SPÚ, na
které se můžeteobrátit, naleznete na webu Monitoringu erQze zemědělské půdy
(https://me.vumop. czlmapserv/monitor/tabulka. php).
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Seznam pověřených pracovnikŮ §tátního pozemkového úřadu pro monitoring eroze zemědělských
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