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Dle rozdělovníku

Monitoring eroze zemědělské půdy
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
již 2 roky uplynuly od doby, kdy jsme Vám zasílali informace o společném projektu Státního
pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. o monitoringu eroze
zemědělské půdy (e-mail ze dne 19.6.2017). Dovolujeme si proto znovu se připomenout s tímto
projektem. Monitoring eroze zemědělské půdy probíhá od roku 2011. Dává příležitost vlastníkům,
hospodařícím subjektům, obyvatelům obcí a každému, komu není lhostejné, že dochází k úbytku
ornice na zemědělských půdách, nahlásit správnímu orgánu případ vodní nebo větrné eroze, kterou
objeví při svých pochůzkách krajem.
Půda je v podstatě neobnovitelným přírodním zdrojem. Dříve byla vnímána hlavně její produkční
funkce, v současnosti je také vnímána její funkce ekologická – je základní součástí přírody, ovlivňuje
koloběh látek v systému, má funkci hydrogeologickou, hydropedologickou, transportní a
transformační, je důležitá z pohledu k vegetaci a živým organismům. Z důvodu nesprávného
hospodaření na zemědělských půdách, dlouhých suchých období a následných přívalových srážek
na základě změn klimatu, dochází k častým erozním událostem, při kterých je nejcennější část půdy
– ornice, splavována z polí a následně transportována do vodních toků a nádrží, které zanáší.
Zhoršují se tak životní podmínky pro vodní živočichy, dochází k usazování na dnech vodních toků a
nádrží, až následně zanesené koryto vodního toku způsobí rozliv vody a záplavy podél těchto toků.
Jeden centimetr ornice se tvoří více jak 100 let. Z tohoto důvodu je nutné půdu, a zvláště ornici
chránit různými opatřeními jak z pohledu hospodařících subjektů, tak z pohledu státu a vlastníků
pozemků. Vodní erozí je v České republice ohroženo 40 % zemědělských půd, větrnou erozí 15 %
zemědělských půd.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim (dále jen
„Pobočka Chrudim“) zaznamenává většinu erozních událostí na základě poskytnutých informací a
hlášení. Abychom v maximální míře přispěli k cíli projektu je třeba, abychom o erozních událostech
dostávali včasné informace a mohli provést vlastní monitoring. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme
s žádostí o spolupráci a oznamování případných vzniklých erozních událostí.
Pokud občané ve Vašem katastrálním území (či katastrálních územích, která spadají pod Vaši
obec) zaznamenají projev vodní či větrné eroze doporučujeme, aby její výskyt oznámili na emailovou adresu Pobočky Chrudim (chrudim.pk@spucr.cz), případně na telefonním čísle
727 966 728. Pověření pracovníci Pobočky Chrudim s nimi naváží kontakt a provedou potřebné
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kroky k zanesení erozní události do databáze, kterou spravuje a vede Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy, v.v.i. (VUMOP) na webové adrese https://me.vumop.cz. Na této adrese probíhá
evidence, správa i prohlížení monitorovaných erozních událostí. Cílem monitoringu eroze
zemědělské půdy je zajistit dostatečné a náležité informace o rozsahu erozních událostí. Data
uvedená v této evidenci jsou podkladem pro navrhování protierozních opatření v rámci
pozemkových úprav, pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půdy a k využití jak v soukromé,
tak ve veřejné sféře.

S pozdravem

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
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