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Projekt TOPPS započal v roce 2015 jako 3letý projekt financovaný z EU-Life a CropLife Europe s cílem snížit ztráty přípravků na ochranu rostlin 
jejich únikem do vod z bodových zdrojů. TOPPS-EOS (2010) hodnotil technologie z hlediska jejich příspěvku k optimalizaci přijatelnosti postřiko-
vačů pro životní prostředí.

Následný projekt TOPPS Prowadis (2011–2014) se zaměřil na snižování úniku z rozptýlených zdrojů. TOPPS Prowadis je financován CropLife Europe, 
je do něj zapojeno 14 partnerů a vykonává se v 7 zemích EU.

Projekty TOPPS vypracovávají a evropským odborníkům a dotčeným osobám doporučují zásady dobré praxe v ochraně rostlin (BMP). V evrop-
ských zemích probíhá jejich intenzivní šíření prostřednictvím informací, výcviku a ukázek, aby se zvýšilo povědomí a napomohlo se zavedení lepší 
ochrany vod.

TOPPS je akronymem pro „Train Operators to Promote Practices & Sustainability“ (www.TOPPS-life.org) s významem výcviku obsluhy postřikovačů 
k podpoře správné praxe v ochraně rostlin a její udržitelnosti.
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PŘEDMLUVA

CropLife Česká republika (dále jen „CropLife ČR“) a Česká společnost rostlinolékařská, z.s. (dále jen „ČSR“) pova-
žují ochranu vody za jeden z klíčových pilířů své práce a uvědomují si potřebu neustále pracovat na podpoře správ-
ného používání přípravků na ochranu rostlin jako součásti trvale udržitelného a výkonného zemědělství. Na základě 
této skutečnosti si CropLife ČR a ČSR daly za úkol vypracovat a rozšiřovat, společně s ostatními národními asocia-
cemi ochrany rostlin sdruženými v CropLife Europe a širokou skupinou mezinárodních partnerů, vhodná opatření, 
doporučení a vzdělávací materiály. Jejich společným cílem je ochrana vody prostřednictvím dobré praxe v ochraně 
rostlin (Best Management Practice, BMP).

Toto naše společné úsilí v budování a zlepšování dostupných nástrojů se překrývá s cíli, které obsahuje příslušná 
evropská legislativa, jako je například Rámcová směrnice o vodách (Water Framework Directive, WFD) a Směrnice 
o trvale udržitelném používání pesticidů (Sustainable Use of Pesticides Directive, SUD). Výsledkem naší práce jsou 
konkrétní projekty TOPPS1 se zapojením se mnoha dotčených stran, které s podporou CropLife Europe probíhají 
od roku 2005 v mnoha evropských zemích včetně České republiky. Je potřebné připomenout, že tyto projekty se 
po dobu svých prvních tří let těšily i podpoře od Evropské komise (projekt EU Life).

Projekty TOPPS se zpočátku zaměřovaly na zmírňování znečišťování přípravky na ochranu rostlin z bodových zdrojů, 
ke kterému může docházet při čištění či vyprazdňování postřikovačů anebo v důsledku úniku přípravků. Od roku 
2011 se snažíme soustředit na zmírňování poměrně složitějšího znečišťování vstupy z rozptýlených zdrojů (přede-
vším v důsledku splachu a úletu) tak, abychom nabídli širší řadu doporučení BMP zaměřených na ochranu vody. 
Tuto novou fázi projektů TOPPS označujeme jako TOPPS Prowadis2. Věříme, že tato výsledná doporučení BMP se 
různými cestami - v učebnách, na poli a při ukázkách - stanou základem pro informování, vzdělávání a výcvik obsluhy 
postřikovačů, poradců a dalších dotčených osob. Závazkem evropského průmyslu ochrany rostlin, reprezentovaným 
CropLife Europe, zůstává podpora zavádění těchto doporučení BMP.

Rádi bychom poděkovali všem našim partnerům a ostatním odborníkům, doma i v zahraničí, za  jejich velké úsilí 
a příspěvek k projektům TOPPS v podobě odborných poznatků a ochoty spolupracovat na dosažení shody u našich 
společných cílů. Pevně věříme, že se tato doporučení BMP stanou vyhledávaným nástrojem pro zavádění těchto 
myšlenek do praxe, a která napomohou vybudování povědomí a rozšiřování znalostí, nezbytných pro trvale udrži-
telné používání přípravků na ochranu rostlin a pro vysokou úroveň ochrany vody.

 

1www.TOPPS-life.org 2TOPPS Prowadis - Protecting Water from Diffuse Sources
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ÚVOD

Zdroje znečišťování vody
Je potřeba rozlišovat dvě hlavní cesty vstupu přípravků na  ochranu rostlin 
do povrchových vod.

Bodové zdroje
Bodové zdroje jsou spojovány s  nakládáním s  přípravky na  ochranu rostlin 
na farmách. Hlavními rizikovými činnostmi jsou čištění a plnění postřikovačů 
a nakládání se zředěnými kapalinami pocházejícími z čištění a oplachování po-
střikovačů na farmách.

Rozptýlené/difuzní zdroje
Hlavní nebezpečí vstupu přípravků na ochranu rostlin z difúzních zdrojů jsou 
spojována se splachem v důsledku povrchového odtoku a půdní erozí (v dů-
sledku nepřiznivých povětrnostních podmí nek panujících během anebo těsně 
po jejich aplikaci) a s úletem postřikové mlhy (ukládání malých kapek postřiku 
v důsledku větru mimo cílový prostor).

Nejvýznamnějšími jsou vstupy z bodových zdrojů, poté následuje splach z polí 
v důsledku povrchového odtoku a půdní eroze.

Je potřeba brát v úvahu klíčové rozdíly ve zmírňování nepřiznivého znečišťová-
ní z bodových a rozptýlených zdrojů. Zmírňování znečištění z bodových zdrojů 
je specifické podle podmínek místa aplikace, přímo ho ovlivňuje chování ob-
sluhy a cílem je optimalizovat vybavení a infrastrukturu, aby se předcházelo 
chybám. Zvládat je tedy možné všechny důležité činitele. Znečišťování z bodo-
vých zdrojů je tedy možné se do značné míry vyhnout.

Znečišťování z  difúzních zdrojů je specifické pro místo aplikace a  též závisí 
na lidmi nekontrolovatelných povětrnostních podmínkách a jejich spolupůso-
bení s půdními a krajinnými činiteli. Spojuje se s povodím a jednotlivými poli. 
Zmírňující opatření je potřeba zavádět na úrovni jednotlivce (tedy farma, pěs-
titel) a úrovni kolektivní (v rámci sdružení anebo povodí). Vstupy z difuzních 
zdrojů je možné do vysoké míry omezit, ale povětrnostní podmínky mohou 
způsobit, že alespoň někdy je nebezpečí vstupu nad rámec našich možností.

Výzvou pro nás je stanovit míru nutnosti zmírňujících opatření odpovídající 
reprezentativnímu vzorku počasí. Extrémní projevy počasí (například pravdě-
podobnost výskytu od 1 do 50 let) za základ doporučení a zavádění správné 
praxe v ochraně rostlin určitě vzít nemůžeme.



 
 

 

9

Malé nebezpečí
odtokuMálo intenzívní srážky

(objem za delší dobu)

Velké nebezpečí
odtoku

Větší problém intenzity srážek (jaro/léto)

Intenzívní srážky
(velký objem za krátkou
dobu)

Půda bez půdního přísušku
vysoká propustnost

povrchu půdy

Půda s půdním přísuškem
nízká propustnost

povrchu půdy
 

Méně (–)

Větší problém nasávací schopnosti půdy (zima)

Více (+)

- Mělká půda
- Nepropustná vrstva
- Konkávní svahy
- Široké údolí 

(–)
(+)
(+)

(+)
(-)
(-)

Intenzita srážek
Rostlinný kryt

Zadržovací schopnost půdy

Velké nebezpečí
odtoku

Malé nebezpečí
odtoku

Typy splachu/eroze

1) Omezení splachu v důsledku vsakování do půdy
Intenzita srážek přesahuje vsakovací kapacitu půdy, což 
je známé jako splach v  důsledku omezeného vsakování 
do půdy. Zvláštním případem je tání ledu na zmrzlé půdě. 
V  tomto případě je přítomna nepropustná vrstva zmrzlé 
půdy, přičemž se zároveň uvolňuje nadbytek vody, což 
může vést jak ke splachu, tak i k erozi.

 

 

Schéma 1: Spojení mezi vsakováním a nebezpečím splachu.

2) Splach saturací půdní vody
Ke  splachu dochází při nasycenosti půdy vodou, a proto 
již další voda do půdy vsakovat nemůže, přebytečná voda 
z půdy odteče jako důsledek hromadění se v orniční vrstvě 
anebo na nepropustné vrstvě podorničí. Jednoduše řeče-
no: „džbán se již naplnil.“
Splach v  důsledku saturace je tedy spíše otázkou půdní 
vodní kapacity v případě, že celkový úhrn srážek přesáhne 
absolutní nasákavost půdy.

Schéma 2: Spojení mezi kapacitou a nebezpečím splachu.
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a) Laterální prosakování / vnitropůdní odtok
Pokud se voda vsakuje do ornice na svahu a narazí na nepropustnou vrstvu 
(například skálu nebo jíl), začne se v půdě pohybovat a odtékat směrem 
do strany a ze svahu. V porovnání se splachem v důsledku povrchového od-
toku, tyto situace představují menší nebezpečí vstupu přípravků na ochra-
nu rostlin do povrchových vod, a to vzhledem k poměrně slabšímu pohybu 
vody půdou a  tím i  vyšším potenciálem degradace a adsorpce. Laterální 
prosakování můžeme často pozorovat na březích řek anebo přímo na expo-
novaných místech (terasách) v povodí.

b) Drenáž
Zvláštním případem podpovrchového splachu je umělá drenáž. Umělý od-
vodňovací systém odvádí přebytečnou vodu z půdy a transportuje ji přes 
drenážní sběrače do nejbližšího povrchového vodního útvaru, čímž se povr-
chový splach na odvodňovaných pozemcích všeobecně snižuje. V drenážní 
vodě z  cihlových drénů je možné taktéž občas najít významné množství 
přípravků na ochranu rostlin tehdy, pokud se aplikují na odvodněné půdy, 
které jsou v době aplikace popraskané anebo nasycené vodou.

 
3) Splach kumulovaným odtokem
Kumulovaný odtok vzniká tehdy, když se voda hromadí do malých toků v dů-
sledku struktur spojených s obděláváním polí (například velké výměry, koleje 
ve směru svahu) anebo krajinou samotnou (svah, údolnice, půdní charakteris-
tiky). Kumulovaný odtok je možné snadno pozorovat, jak teče podél erozních 
jevů, což je nejnepříznivější podoba vysoce intenzivního povrchového splachu. 
Eroze podporuje přenos půdních částeček odtokovou vodou a především lá-
tek navázaných na prvotní půdu, jako jsou fosforečnany a některé přípravky 
na ochranu rostlin.

Příznaky existujícího kumulovaného odtoku mohou být usazeniny ve spodních 
rozích pole. Dobrými včasnými ukazateli jsou vodou vytvořené stružky na poli. 
Takové stružky obyčejně shromažďují vodu v  malých údolích (v  údolnicích) 
a mohou poté vést k ještě závažnějšímu splachu (v údolnicích a stržích). V ná-
strojích zmírňujících opatření je možné přijmout opatření podle závažnosti 
problému.
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ČINITELE OVLIVŇUJÍCÍ PŘENOS PŘÍPRAVKŮ  
NA OCHRANU ROSTLIN SPLACHEM

Při registraci a  schvalování přípravků na  ochranu rostlin 
v členských státech EU je brán v úvahu potenciál příprav-
ků na ochranu rostlin mít vliv na vodní organismy a kvalitu 
vody. Posuzují se nebezpečí spojená s používáním příprav-
ků na ochranu rostlin a mohou vyústit v odmítnutí schválení 
anebo omezení používání uvedených na etiketě přípravku 
na ochranu rostlin. Povinná omezení uváděná na etiketě 
přípravků musí být zvažována jako základní část komplex-
ní strategie ke snížení znečištění povrchové vody, která též 
zahrnuje přijetí zásad BMP na  základě přesné diagnózy 
povodí/pole. Ve velmi zranitelných situacích identifikova-
ných během diagnostiky povodí/pole může být při výběru 
přípravku nezbytné zvážit dodatečné činitele.

Vrozený pohybový potenciál účinných látek přípravků 
na ochranu rostlin
Ne všechny přípravky se při splachu z pole pohybují stej-
ně. Polárnější sloučeniny se většinou přenášejí v rozpuště-
ném stavu v odtokové vodě, zatímco hydrofobnější látky 
jsou přítomné hlavně v  absorbovaném stavu a přenášejí 
se tedy na erodovaných půdních částicích. Vlastnosti POR 
ovlivňují způsob a rozsah jeho přenosu vodou.
Z  hlediska chování se účinné látky v  půdě charakterizují 
dvěma hlavními typy jejich vlastností.

a) Přetrvávání v půdě
Přetrvávání v půdě závisí na míře jeho rozptýlení v pol-
ních podmínkách a  obvykle se vyjadřuje jako poločas 
rozkladu (DT50). Ten vyjadřuje časové období, za které 
se rozloží 50 % účinné látky POR. Míru rozptýlení ovliv-
ňuje obsah organické hmoty v půdě, obsah jílu, hodno-
ta pH a povětrnostní podmínky (teplota, vlhkost). Látky 
s delším setrváváním se v půdě uchovávají delší dobu 
v  poměrně vyšších koncentracích, v  důsledku čehož 
jsou ve  větším rozsahu dostupné pro přenos do  vod-
ních útvarů odtokovou vodou.

b) Pohyblivost v půdě
Pohyb přípravků splachem závisí na jejich osudu a roz-
dělení v  půdě, zejména jejich adsorpci a  rozkladu 
v  půdě. Přípravky silně adsorbované do  půdy mohou 
vstupovat do povrchových vod ve  významných množ-
stvích pouze tehdy, když splach provází vysoké úrov-
ně půdní eroze, protože tyto se většinou váží na půdu 
adsorpcí. Jako druhý extrém mohou do půdy adsorbo-
vané přípravky vstupovat do  povrchových vod ve  vý-
znamných množstvích, protože se většinou nacházejí 
v odtokové vodě a nejsou vázány na žádné erodované 
půdní částice. U všech přípravků však množství, které 
se může dostat do povrchové vody závisí na tom, kolik 
splachu povrchovým odtokem a/anebo půdní erozí pro-
bíhá, zejména tehdy, když se tak děje v úzkém spojení 
s  dobou jejich aplikace. Čím delší doba mezi aplikací 
a prvním významným případem splachu (velkým povr-
chovým odtokem a/anebo půdní erozí) ve zranitelné lo-
kalitě uplyne, tím hrozí menší nebezpečí přenosu POR 
odtokovou vodou.

Zmírňující opatření zaměřená ke snížení ztrát POR úni-
kem do vod se též týkají i zmírňování vstupů živin, jako 
je vodorozpustný dusík a fosforečnany (hlavně naváza-
né na půdu) do vod.
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VŠEOBECNÉ KLÍČOVÉ ČINITELE URČUJÍCÍ RIZIKO  
PŘENOSU POR VODOU

Nezbytně musí být provedena pečlivá diagnostika na úrov-
ni povodí a pole, aby se určila míra nebezpečí a aby se pro 
vyřešení situace přijala ta nejvhodnější opatření.
Je potřeba vyhodnotit níže uvedené činitele.

Spojení s povrchovou vodou
Čím větší je vzdálenost ošetřeného pole od útvaru povr-
chové vody, tím menší je nebezpečí splachu odtokem a/
anebo erozí. Není to jen vzdálenost [m] k povrchové vodě, 
kterou je zapotřebí vzít v úvahu, ale též rychlost pohybu 
odtokové vody, která pole opouští směrem k  vodnímu 
útvaru, jako i možné cesty kumulovaného odtoku pochá-
zejícího z pole (například cesty, údolnice, zkratky přes dre-
nážní trubky).

Půdní charakteristiky
Vlastnosti půdy ovlivňují vsakování vody a adsorpci a/ane-
bo rozptylování POR. Vsakování vody do půdy zmenšuje 
anebo odstraňuje nebezpečí splachu odtokem a erozí už 
u zdroje. Čím déle je POR v přímém styku s půdou a mi-
kroorganismy, tím větší je možnost jeho rozložení, rozkla-
du. Proto se nebezpečí přenosu zmenšuje. Všeobecně se 
voda půdou pohybuje pomaleji než po povrchu.

Povětrnostní podmínky a podnebí
Při navrhování a přípravě vhodných zmírňujících opatření 
je potřebné nadefinovat srážkové poměry lokality.

Tvar a délka svahu - přitěžující okolnosti
Pole na strmých a dlouhých svazích jsou k odtoku a erozi 
náchylnější. Vzhledem ke své velikosti mohou velká pole 
vyžadovat rozdělení ochrannými pásy anebo hrázemi, 
aby se zmenšilo nebezpečí nahromadění vody (kumulo-
vaný odtok), který je příznivý pro erozi. Z tohoto důvodu 
se ke zvýšení vsakování vody do půdy vyžadují zmírňující 
opatření. Nejprve je potřebné se zaměřit na udržení odto-
kové vody na poli (zmírnění splachu u zdroje).

Půdní kryt
Pokud se na půdě nachází rostlinný kryt (trvalý travní po-
rost), nebezpečí splachu odtokem/erozí je malé. Orná 
půda v časných vývojových stádiích plodiny je do vysoké 
míry vystavena vlivu dešťových srážek. Dešťové kapky na-
rážejí na  povrch půdy celou svou silou, a  proto zvětšují 
nebezpečí odtoku a eroze. V závislosti na textuře půdy je 
třeba zvážit dva hlavní vlivy.

a.  Kapky účinkují zejména na  půdy s  vysokým obsahem 
jemných hlinitých částic (prachu), což vede k vytváření 
méně propustné vrstvy půdy (půdního přísušku). To způ-
sobuje situace s velkým nebezpečím odtoku a eroze.

b.  Energie dešťových kapek ničí půdní agregáty a podpo-
ruje odplavování malých částeček půdy.

Zejména občasné zakrývání půdy může zmírňovat tyto 
účinky v době, kdy porost plodiny nemůže půdu úplně za-
krýt. Dobré zmírňující účinky vykazuje zejména mulčování, 
což je vlastně ponechání rostlinných zbytků meziplodiny 
na  půdě. Ty chrání povrch půdy před přímým zásahem 
dešťových kapek a zpomalují odtok vody, čímž se zvyšuje 
vsakovací kapacita půdy. Už dlouho známým postupem 
na  strmých vinicích, kde vzhledem ke  konkurenci mezi 
rostlinami není možné tolerovat trvalý rostlinný kryt, je po-
krývání půdy mezi řadami révy slámou a jiným organickým 
materiálem.
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Diagnóza
Kategorizuje úrovně

nebezpečí odtoku:
velmi nízká, nízká, střední,

vysoká a velmi vysoká

Určuje situaci odtoku
pro krajinu + určité pole

DIAGNOSTIKA/AUDITNÍ PŘÍSTUP

Důkladná diagnostika je základem pro navrhování vhodných a specifických zmírňujících zásahů. 
Cílem je pochopit cesty vody na polích a v povodí, aby se určily úrovně nebezpečí odtoku/
eroze.

Poznámka: Základem této diagnostické a auditní metodologie je práce Ústavu Arvalis pro 
výzkum rostlin a  IRSTEA ve Francii; metodologie se přizpůsobí místní situaci partnerů 
projektu TOPPS Prowadis. Zvláštními hledisky se zabývají příručky pro místní polní praxi, 
vypracované pro poradce v zemědělství.

Diagnostika povodí
Diagnostika na  úrovni povodí začíná shromažďováním 
všech dostupných údajů, tedy katastrálních map, půd-
ních map, geologických map, vodohospodářských map, 
klimatických informací a  informací o struktuře zeměděl-
ského využití území. Čím více údajů je dostupných, tím 
méně práce vyžaduje zjištění skutkového stavu na polích. 
Pokud údaje chybí, nezbytné informace je potřebné zís-
kat v terénu. 

Příklad mapy povodí: Francie
• Katastrální mapa
• Hydrologická síť
•  Mapa zemědělského využití území  

(zelené plochy označují trvalé travní porosty)
• Topografie území
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Údaje Informace

Půda:
textura, propustnost 
povrchového horizontu,

Povětrnostní údaje: 
rozdělení srážek srážkové 
události, statistické údaje

OBDOBÍ NASYCOVÁNÍ 
VODOU

SMĚR PROUDĚNÍ VODY

INTENZITA PROUDĚNÍ
VODY

PROPUSTNOST PŮDY

SCHOPNOST 
ZADRŽOVAT VODU

ÚČINEK 
ZEMĚDĚLSKÉ 
PRAXE NA TOK 
VODY 

Cesty pohybu
vody na poli
a v povodí

Agronomická praxe:
plodiny, osevní postup,
agrotechnika, ochrana rostlin,
(společně s farmářem)

Půdotvorný substrát: 
hloubka, přelom 
v propustnosti, inklinace

Infrastruktura:
odvodňování a výkonnost 
odvodňovací soustavy, 
ochranné pásy, mokřady

Krajinný reliéf:
svah, závrty

Diagnostika na úrovni pole
Diagnostika na úrovni pole je nezbytná pro ověření dostupných údajů, pro zaplnění mezer 
v údajích, zejména co se týče propustnosti, aby se pro určitá pole mohla navrhnout opatření 
BMP. Nezbytné je navštívit pole, protože vlastnosti půdy a krajiny se i na krátké vzdálenosti 
mohou měnit, což se však nemusí odrazit v mapových informacích. Schéma 3 ukazuje souhrn 
klíčových kroků diagnostiky na úrovni pole.

Schéma 3:  Potřeba údajů z pole k vypracování informací potřebných k určení míry nebezpečí splachu.  
(Zdroj: Ústav Arvalis pro výzkum rostlin)
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Rozhodovací diagram / Rozhodovací strom
Pro zmenšení složitosti a na podporu správného rozhodování byly vypraco-
vány polní metody a techniky rozhodovacího stromu. Tyto nástroje by měly 
pomoci při určování míry nebezpečí splachu z určitého pole. K určování míry 
nebezpečí splachu byly vypracovány dva rozhodovací diagramy.

Pro kumulovaný odtok, spojený s omezeným vsakováním vody a nasycením 
půdy vodou (obr. 4, obr. 5) se dodatečně vypracoval rozhodovací diagram. 
Pokud je na poli pozorován kumulovaný odtok, zjevně je nutné přijmout zmír-
ňující opatření, protože hrozí velké nebezpečí splachu. Účelem použití rozho-
dovacích diagramů je podpora diagnostiky na úrovni pole.

K určení úrovně nebezpečí splachu je potřebné se zaměřit na tři úrovně rozho-
dování: velmi malé nebezpečí (zelená), malé nebezpečí (šedivá), středně velké 
nebezpečí (oranžová) a velké nebezpečí (červená).

Pro různé situace spojené se stanovenou úrovní nebezpečí splachu se popisují 
dané scénáře. Předložený materiál popisuje uvedené scénáře ve všeobecné 
rovině a ty je možné přizpůsobit místní situaci (pěstitelská praxe, klimatické 
podmínky a  ostatní činitele). V  závislosti na  místní situaci poradce navrhne 
zmírňující opatření uvedená v nástrojích zmírňujících opatření (viz strana 30) 
pro dosažení různých cílů zmírňování současného stavu.

Na poli doporučujeme použít oba rozhodovací diagramy, protože v zásadě 
se mohou vyskytnout oba typy splachu. Ke splachu v důsledku omezeného 
vsakování typicky dochází při intenzivních jarních a časných letních srážkách 
a  slabém rostlinném krytu půdy. K  splachu způsobenému nasycením půdy 
dochází po dlouhých obdobích dešťů a slabé zimní evapotranspiraci.
V takových situacích se půda nasytí vodou, k čemuž v evropských podmínkách 
dochází zejména od pozdního podzimu do časného jara.
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OBR. 4: DIAGNÓZA ODTOKU A EROZE V DŮSLEDKU OMEZENÉHO VSAKOVÁNÍ (D1)
Vývojový diagram při rozhodování rozdělujeme mezi dvě možnosti, a to v závislosti na rozhod-
nutí v prvním sloupci. Připomínky ke specifickému případu splachu po zmrzlé půdě se uvádějí 
v popisu scénáře. (Odkaz: Vývojové diagramy se zakládají na rozhodovacím stromě od Arvali-
su, poradenské sítě Syngenty a příspěvků partnerů projektu TOPPS.)

Příklad: Pro rozhodovací diagram použijte 
D1 - omezení vsakování

Rozhodovací diagram při rozhodování roz-
děluje mezi dvě možnosti, a to v závislosti 
na rozhodnutí v prvním sloupci.

a) Pole je přilehlé k vodnímu útvaru
b) Pole není přilehlé k vodnímu útvaru

Každý sloupec představuje rozhodovací úro-
veň, kterou je třeba postupně přijmout pro 
dosažení klasifikace nebezpečí (zleva dopra-
va). Poslední sloupec vpravo ukazuje katego-
rii nebezpečí (barva) a číslo scénáře.

„T“ znamená přenos,
„I“ znamená omezení vsakování. Očíslované 
scénáře jsou popisovány zvlášť.
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SCENÁŘE ODTOKU V DŮSLEDKU OMEZENÉHO VSAKOVÁNÍ (D1)

Pole je přilehlé k vodnímu útvaru
Minimalizujte nebezpečí odtoku a eroze vhodnými opatřeními přímo na polích, 
ochrannými pásy po okrajích polí a opatřeními v  rámci povodí (ochranné pásy, 
záchytné struktury). K  dosažení co největšího účinku všechna účinná opatření 
kombinujte.
U zmrzlé půdy: Pokud je zmrzlá ornice středně anebo málo propustná, je doda-
tečné nebezpečí spojeno se zmrzlou půdou poměrně malé. Doporučujeme při-
jmout opatření ke zvýšení vsakovací kapacity.

Všemi vhodnými opatřeními přímo na polích, ochrannými pásy / pásy po okrajích 
polí a opatřeními na úrovni povodí (ochranné pásy, záchytné struktury) minima-
lizujte nebezpečí odtoku a eroze. Aby se dosáhlo co největšího účinku, všechna 
účinná opatření kombinujte.

Vhodnými opatřeními na poli snižte odtok už u zdroje. Dále na úrovni krajiny zaklá-
dejte ochranné pásy (na polích, okrajích polí) anebo jiná vhodná opatření (napří-
klad ochranné pásy v údolnicích, záchytné struktury), zejména u jařin anebo když 
se opatření na úrovni pole ukázala jako málo účinná.
U  zmrzlé půdy: všechny tři situace (I1, I2, I3) se považují za  velmi nebezpečné. 
Na zmrzlou půdu se musíme dívat jako na velkou překážku pro vsakování, zejména 
v období tání sněhu. Zkracujte délku svahů, například střídáním pásů s pěstová-
ním plodin a ochranných vegetačních pásů / živých plotů. Základní doporučení 
pro předcházení odtoku a zakládání ochranných pásů.

Vhodnými opatřeními na poli snižujte odtok u zdroje. Pokud to není možné, zvažte 
zakládání ochranných pásů (na okrajích polí anebo na polích samotných).

Pokud je to pro vlastníka pole přijatelné, zastavte odtok opatřeními na polích a/ane-
bo na okrajích polí ANEBO vhodnými opatřeními na svažitých parcelách (ochran-
nými pásy, záchytnými strukturami). Abyste při velkých objemech odtoku z důvodu 
ochrany podzemní vody předešli splachu a přenosu POR na parcely na úpatí svahů, 
zastavte odtok už u zdroje. U zmrzlé půdy: napříč svahu zakládejte ochranné pásy 
(živé ploty, remízky) a/anebo podél vodních toků mokřady.

Na polích dodržujte zásady správné pěstitelské praxe, abyste minimalizovali odtok 
a erozi. Abyste u velkých objemů splachu z důvodu ochrany podzemní vody přede-
šli přenosu POR na parcely na úpatí svahů, zastavte odtok už u zdroje, tedy na poli. 
Pokud je splach odtokem na níže ležící parcelu nepřijatelný, pole obdělávejte tak, 
jakoby bylo podle rozhodovacího diagramu přilehlé k vodě.

Na polích dodržujte zásady správné pěstitelské praxe, abyste minimalizovali od-
tok a erozi.
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Příklad: K používání rozhodovacího diagramu D2 – přesycení půdy
Rozhodovací diagram při rozhodování rozděluje mezi dvě 
možnosti, a to v závislosti na rozhodnutí v prvním sloupci.

a) Pole je přilehlé k vodnímu útvaru
b) Pole není přilehlé k vodnímu útvaru

Každý sloupec představuje tu rozhodovací úroveň, na kte-
rou je potřeba se dostat k dosažení klasifikace nebezpečí 
(zleva doprava).

Poslední sloupec vpravo ukazuje kategorii nebezpečí (bar-
va) a číslo scénáře.
„T“ znamená přenos, „S“ znamená přesycení. Očíslované 
scénáře jsou popisovány zvlášť.

Usměrnění o  způsobu odhadu textury půdy, WHC 
a příznacích narušení propustnosti se uvádějí v příruč-
ce polní diagnostiky.

* WHC = 
zadržovací  
schopnost půdy

Blízkost  
k povrchovému 
vodnímu útvaru

Stav  
odvodňování

Topografická 
poloha

Propustnost  
podorničí

WHC*
Třída nebezpečí 
& Scénář

Pole přilehlé 
k povrchovému 
vodnímu útvaru

Bez umělé 
drenáže

Pata svahu 
(konkávního) 
/ Dno údolí 
(viz scénář A)

Podbrázdí A narušení 
propustnosti

VŠECHNY 
WHCS

Podbrázdí ANEBO 
narušení propustnosti

Bez podbrázdí 
A narušení propustnosti

Svahem 
vzhůru / 
Pokračující 
svah

Podbrázdí A narušení 
propustnosti

VŠECHNY 
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Podbrázdí ANEBO 
narušení propustnosti
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OBR. 5: ROZHODOVACÍ DIAGRAM PRO HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ SPLACHU  
V DŮSLEDKU PŘESYCENÍ PŮDY (D2)
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SCENÁŘE ODTOKU V DŮSLEDKU OMEZENÉHO VSAKOVÁNÍ (D1)

Minimalizujte nebezpečí odtoku a eroze vhodnými opatřeními přímo na polích, 
ochrannými pásy po okrajích polí a opatřeními v  rámci povodí (ochranné pásy, 
záchytné struktury). K dosažení co nejvyššího účinku účinná opatření kombinujte.

Všemi vhodnými opatřeními na poli snižte odtok u zdroje. Dále zakládejte ochran-
né pásy (na polích, okrajích polí) anebo přijměte vhodná opatření na úrovni kraji-
ny (například ochranné pásy podél údolnic, záchytné struktury), když se opatření 
na úrovni pole ukázala jako neživotaschopná.

Vhodnými opatřeními na poli snižujte odtok u zdroje. Pokud to není možné, 
zvažte zakládání ochranných pásů (na okrajích polí anebo na polích samot-
ných).

Na polích dodržujte zásady dobré pěstitelské praxe, abyste minimalizovali od-
tok a erozi.

*U všech scénářů SD zvažte, zda nehrozí nebezpečí odtoku drenážní vodou, 
v obdobích bohatých na srážky (pozdní podzim až časné jaro) a na popraska-
nou půdu (jaro/ léto). Pokud je to možné, s  pomocí zadržovacích struktur 
(mokřady, rybníky) zadržujte srážkovou vodu.

Pole není přilehlé k vodnímu útvaru

Pokud je to pro vlastníka pole přijatelné, zastavte odtok opatřeními na polích 
a/anebo na okrajích polí ANEBO vhodnými opatřeními na svažitých parcelách 
(ochrannými pásy, záchytnými strukturami). Abyste u velkých objemů odtoku 
z důvodu ochrany podzemní vody předešli splachu a přenosu POR na parcely 
na úpatí svahů, zastavte odtok už u zdroje.
U zmrzlé půdy: napříč svahu zakládejte ochranné pásy (živé ploty, remízky) a/
anebo podél vodních toků mokřady.

Na polích dodržujte zásady správné pěstitelské praxe, abyste minimalizovali 
odtok a erozi. Abyste u velkých objemů splachu z důvodu ochrany podzem-
ní vody předešli přenosu POR na parcely na úpatí svahů, zastavte odtok už 
u  zdroje, tedy na  poli. Pokud je splach odtokem na  níže ležící parcelu ne-
přijatelný, pole obdělávejte tak, jakoby bylo podle rozhodovacího diagramu 
přilehlé k vodě.

Na polích dodržujte zásady správné pěstitelské praxe, abyste minimalizovali 
odtok a erozi.
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OBR. 6: DIAGNÓZA KUMULOVANÉHO ODTOKU A EROZE (D3)

Pokud je kumulovaný odtok na poli viditelný, 
hrozí velké nebezpečí splachu a jsou vyžado-
vána zmírňující opatření.

Vyhodnocení podle rozhodovacího diagramu 
začíná rozhodnutím o  tom, zda odtok vzniká 
na auditovaném poli nebo ne a následující kla-
sifikací podle podoby pozorovaného splachu.

Pozorování na existujících zmírňujících opatře-
ních a  jejich účinnosti vedou k návrhu zvažo-
vaných opatření, zda mohou pomoci vyhnout 
se odtoku.

Koncentrovaný odtok se často spojuje s erozí, 
která je jedním z  kritických problémů země-
dělství na celém světě.

Třída nebezpečí & Scénář

Na auditovaném poli 
k odtoku nedochází. V povodí odtok přechází z prostoru horní části svahu.

Na auditovaném poli 
k odtoku dochází. Splach se soustřeďuje do kolejí.

Odtok se soustřeďuje do rohu pozemku.

Odtok se soustřeďuje do prostoru vstupu na pozemek.

Odtok se mírně soustřeďuje 
do stružek.

Půda není hydromorfní.

Půda je hydromorfní.

Odtok se mírně soustřeďuje 
do údolnic.

Půda není hydromorfní.

Půda je hydromorfní.

Odtok se silně 
kumuluje.

Výmol není v údolnici

Výmol 
v údolnici

Velké vsakování do půdy 
v ochranném pásu.

Malé vsakování do půdy 
v ochranném pásu.
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SPLACH V DŮSLEDKU KUMULOVANÉHO ODTOKU (D3):  
OPATŘENÍ NA ZMÍRNĚNÍ RIZIKA

Přítomnost kumulovaného odtoku na poli identifikuje velké nebezpečí přenosu 
přípravků, takže je potřebné přijmout vhodná zmírňující opatření. Příkladem 
jsou omezené obdělávání půdy, obdělávání po vrstevnicích, střídavé pěsto-
vání plodin v pásech, zakládání ochranných pásů po údolnicích / zalesněných 
ochranných pásech, budování hatí, zakládání příkopů s  vegetací a  umělých 
mokřadů/ rybníčků.

Zejména je potřebné vykonat potřebné kroky v souvislosti s typem odtoku.

Předcházejte vzniku kumulovaného odtoku u zdroje, v horních částech svahů 
povodí. Vykonejte audit nebezpečí odtoku tam, kde k odtoku dochází. Zaklá-
dejte ochranné a záchytné struktury na zachycení jakéhokoliv kumulovaného 
odtoku směrem dolů.

Kolejové řádky udržujte napříč orientace svahu. Úvratě osívejte s dvojnásob-
nou hustotou. Zvětšujte plochu úvratí.

Pokud půda není hydromorfní, v  rozích pole zakládejte vegetační ochranné 
pásy. Pokud půda je hydromorfní, na okrajích pole budujte hrázky a záchytné 
rybníčky.

Omezujte utlačování půdy a  u  vstupu na  pole zakládejte vegetační pásy 
ke zvýšení vsakování vody do půdy.

Zakládejte anebo rozšiřujte ochranné pásy na okrajích pole, budujte záchytné 
struktury (hatě, živé ploty), pole rozdělte ochranným pásmem po svahu.

Na okraji pole založte široký ochranný pás (vlhkou louku) a/anebo mokřad. 
Rozdělte pole ochranným pásem po svahu.
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C 7
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C 9
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C 11

Vysévejte s dvojnásobnou hustotou a (v dolní části pole) po údolnici založte/ rozšiřte 
ochranný pás anebo vybudujte vegetační příkop. Vybudujte zadržovací strukturu (zá-
chytný rybníček anebo mokřad). Na místě vznikajícího kumulovaného odtoku zkraťte 
svah pěstováním plodin v pásech a ochranným pásem.

Vsakovací kapacitu půdy zvyšte omezením obdělávání a  opatřeními na  zpomalení 
toku vody. Založte ochranné pásy po údolnici, záchytné struktury a vlhké louky.

Uzavírejte stružky, zakládejte/rozšiřujte vegetační ochranné pásy, zdvojnásobte hus-
totu výsevu, budujte záchytné struktury jako jsou hatě a živé ploty. Zkraťte délku pole 
ochrannými pásy uvnitř pole. Proveďte audit polí tokem vzhůru a případně přijměte 
zmírňující opatření. Revidujte svou pěstitelskou praxi a zvažte jiné využití půdy.

Uzavřete výmoly, založte anebo rozšiřte ochranný pás po údolnici, založte vegetační 
příkop anebo vsakovací záchytné rybníčky. Zkraťte délku pole ochrannými pásy uvnitř 
pole. Proveďte audit prostorů v horní části svahu, ve kterém proveďte zmírňující opat-
ření.

Uzavřete výmol, založte anebo rozšiřte ochranný pás po údolnici (například vlhkou 
louku), založte mokřad anebo záchytný rybníček. Vybudujte hatě k rozptýlení vody 
a zpomalte rychlost vodního toku.
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BMP = diagnóza + opatření přizpůsobená míře nebezpečí

Krok první: Diagnóza

Krok druhý:
Zmirňující opatření

Krok třetí: BMP

Určete situaci
v povodí / na poli

Vyhodnoťte vhodná
opatření

Prodiskutujte navržená
opatření s farmářem

Určete míru
nebezpečí odtoku

Připravte návrh
opatření

Vypracujte plán
na zavedení BMP

 

OPATŘENÍ SPRÁVNÉ PRAXE (BMP) OCHRANY ROSTLIN

Zmírňování odtoku je složité a je těžké dávat všeobecná doporučení, protože je třeba zvažo-
vat mnoho vlivných činitelů. Navrhujeme proto koncepci, která místní poradce aktivně zapojí 
do optimalizace souboru různých opatření potřebných ke zmírnění splachu.

Postup při vypracovávání BMP



25

Zaváděcí plán
Přehled zaváděcích opatření

Po dokončení diagnózy/auditu by se mělo zmapovat nebezpečí od-
toku v povodí a na polích. Je potřeba zvolit zmírňující opatření, která 
se do povodí do určitého zemědělského kontextu budou hodit (ori-
entace na hlavní produkci, praxi). Zvolená zmírňující opatření je nutné 
prodiskutovat s farmáři v povodí a jednotlivě pro určitá pole. Je po-
třeba přezkoumat možnosti financování opatření vyžadující investice 
do speciální infrastruktury.

Komunikace o opatřeních se dá snáze pochopit a zviditelnit zobraze-
ním na mapách (například ochranné pásy, záchytné struktury, již exis-
tující zmírňující struktury, přenos vody v povodí, a podobně). Na konci 
by farmář a poradce měli odsouhlasit konkrétní plán uvádějící seznam 
zavádějících opatření (obr. 7 a obr. 8).

Příkaz různých zavedených  
zmírňujících opatření
•  Břehové ochranné pásy  

(travnaté a dřevinné struktury)
• Mokřady k udržení vody v povodí
•  Filtrační pásy na poli 

na předcházení splachu
•  Větrolamy ke zmírnění větrné 

eroze

Příklad: Mapa povodí pro  
Fontaine du Theil, Bretaň  
(Francie) (Zdroj: IRSTEA)

•  Modré šipky: Proudění vody 
v povodí

•  Modré: malé vodní toky/vodní 
útvary

•  Zelené: existující trvalé travní 
porosty

• Mapa polí, topografie
•  Červené: navržené záchytné 

struktury, které je třeba založit
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PŘEHLED ZMÍRŇUJÍCÍCH OPATŘENÍ A PŘÍKLAD, JAK VYPRACOVAT ZÁSADY SPRÁVNÉ 
PĚSTITELSKÉ PRAXE

Přehled zmírňujících opatření

Obdělávání půdy •  Snižte intenzitu obdělávání půdy.
•  Zvládněte problém kolejí.
•  Připravujte silnější osivové lůžko.
•  Budujte na poli hrázky.

•  Zvládněte problém utužování půdy.
•   Zvládněte problém utužování 

podorniční vrstvy.
•  Půdu obdělávejte po vrstevnicích.
•   Zvyšujte obsah organické hmoty 

v půdě.

Osevní postupy • Využívejte osevní postupy.
•  Pěstujte plodiny v pásech.
•  Zvětšujte rozlohu úvratí.

•  Využívejte jednoleté meziplodiny.
•  Využívejte víceleté meziplodiny.
•  Využívejte dvojnásobnou hustotu 

výsevu.

Vegetační  
ochranné pásy

•  Využívejte ochranné pásy na polích.
•  Zakládejte ochranné pásy 

v údolnicích.
•  Využívejte břehové ochranné pásy.
•  Využívejte ochranné pásy podél 

okrajů polí.

•  Starejte se o přístupové prostory 
k polím.

•  Zakládejte živé ploty.
•  Zakládejte a udržujte remízky

Záchytné struktury •  Využívejte hrázky podél okrajů polí.
•  Zakládejte vegetační příkopy.

•  Zakládejte umělé mokřady a rybníčky.
•  Budujte hatě.

Přizpůsobené  
k používání  
přípravků a hnojiv

•  Přizpůsobujte dobu aplikace.
•  Optimalizujte načasování aplikace 

během sezóny.

•  Přizpůsobujte výběr přípravků 
a aplikační dávku.

Optimalizovaná 
závlaha

•  Přizpůsobujte techniku zavlažování •  Optimalizujte dobu závlahy 
a závlahovou dávku.
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Velmi malé
nebezpečí

Malé
nebezpečí

Středné velké
nebezpečí

Velké
nebezpečí

Všeobecná opatření

	 	

	

	 	

	

	

Příklad: Jak vypracovat zásady správné pěstitelské praxe

Účinnost o patření není možné všeobecně odhadnout a do vysoké míry závisí 
na zvláštní situaci povodí a pole. Voda by se v zásadě měla co nejvíce udržovat 
na poli, kde se zachytila a tato zásada určuje volbu opatření.
Ucelená zmírňující strategie vyžaduje výběr opatření podle nebezpečí iden-
tifikovaného při diagnostice. V  situacích malého nebezpečí může být vyža-
dováno málo opatření, ve  vysoce rizikových situacích bude možná potřeba 
zavést všechna dostupná opatření. Též potřebujeme mít na zřeteli, že spojená 
opatření, například (mulčování a agrotechnika) mohou mít synergický účinek. 
Tyto účinky se neodhadují snadno, ale odborné posouzení přímo na místě nás 
může přivést k závěrům o možných interakcích.

BMP by se měly vypracovávat ve spolupráci s pěstitelem a poradcem, a  to 
na základě diagnostiky provedené na poli a specifické situace. Následující obr. 
7 a obr. 8 ukazují příklad, jak je možné zvolit soubor opatření k poskytování 
nebezpečí přizpůsobených doporučení o správné pěstitelské praxi za speci-
fických situací. Výsledkem vypracování BMP by měla být diskuse o opatřeních 
a jejich zdokumentování ve zprávě s cílem sledovat jejich úspěšnost.

Obr. 7:  Vizuální koncepce o způsobu vypracování nebezpečí přizpůsobených BMP výběrem 
vhodných zmírňujících opatření
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Kategorie opatření Všeobecná opatření
Opatření při velmi nízké míře 
nebezpečí

Agrotechnika Zvládněte problém zhutňování půdy.
Zvládněte problém zhutňování 
podorniční vrstvy.
Zvyšujte obsah organické hmoty v půdě.

Připravujte silnější osivové lůžko.

Pěstitelské postupy Využívání osevních postupů (jařiny/
ozimy).

Využívejte meziplodiny. Více mulčujte 
půdu.

Vegetační ochranné pásy Starejte se o přístupové prostory 
na pole.
Využívejte břehové ochranné pásy.

Záchytné struktury

Přizpůsobení používání POR

Optimalizovaná závlaha Používejte moderní zavlažovací postupy, 
upravte načasování zavlažování 
a závlahové dávky.

Obr. 8: Příklad definování BMP spojených s odhadnutým odtokem a účinností opatření

Nízká míra nebezpečí si vyžaduje málo opatření, vysoká míra nebezpečí zavedení většiny navrhovaných opatření.
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Nízka miera nebezpečenstva si vyžaduje málo opatrení, vysoká miera nebezpečenstva zavedenie väčšiny navrhovaných opatrení.

 

Opatření při nízké míře nebezpečí
Opatření při střední míře  
nebezpečí

Opatření při vysoké míře  
nebezpečí

Zvládněte problém kolejí.  
Obdělávejte půdu po vrstevnicích.

Využívejte na polích hrázky. Snižte 
intenzitu obdělávání půdy.

Omezte obdělávání půdy (zaveďte 
bezorebné obdělávání).

Vysévejte mohutně rostoucí  
meziplodiny.

Zvětšete rozlohu úvratí. Zdvojnásobte 
hustotu výsevu na plochách s větším 
nebezpečím.

Pěstujte plodiny v pásech.

Využívejte ochranné pásy podél okrajů 
polí.
Zkracujte délku polí vybudováním 
ochranných pásů uvnitř pole.

Zakládejte ochranné pásy v údolnicích.
Zakládejte ochranné živé ploty/remízky.

Využívejte hrázky podél okrajů polí. Budujte hatě.
Zakládejte vegetační příkopy. 
Zakládejte umělé mokřady a rybníčky.

Přizpůsobte dobu aplikace. Přizpůsobte výběr přípravků a volbu 
aplikační dávky.
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Agrotechnika

Pěstitelské postupy

Pěstování plodin v pásech

Záchytné a rozptylovací struktury

Správné používání POR

Závlahy

Velmi účinné Středně
účinné

Málo účinné

F/C

F/C

 

  

 

 

Velmi účinné Středně 
účinné

Málo 
účinné

SOUBOR ZMÍRŇUJÍCÍCH OPATŘENÍ

V tomto dokumentu jsou uvedena zmírňující opatření po-
dle kategorií:

Před navržením anebo zavedením zmírňujících opatření 
vždy prozkoumejte, zda jsou pro ochranu rostlin a  agro-
techniku farmáře vhodné. Úprava agrotechniky a osevních 
postupů by měla vzít v úvahu všechny činitele, kterým bude 
čelit, tedy půdu, podnebí, materiály, technologie, plevel, 
škůdce, výnosy plodin, kvalitu úrody a komerční činitele.

Aby se pomohlo při výběru vhodných opatření, každé opat-
ření by se mělo vyhodnotit, berouc při tom v úvahu:

Odtok v důsledku omezeného vsakování

Odtok v důsledku nasycení

Kumulovaný odtok

Zavedení
Na úrovni pole (F)
Na úrovni povodí (C)

Definovala se jeho účinnost po zvážení dostupného výzku-
mu a „odborných poznatků/hodnocení“.
Definovala se barevným Kódem.
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F

Agrotechnika

Agrotechnika má vliv na vsakovací schopnost půdy. Klíčo-
vé prvky zvyšující vsakovací schopnost půdy zahrnují:

• rozbíjení půdního přísušku (zhutnění půdy a podorničí)
•  zvýšení pórovitosti půdy (póry zadržující vodu, agregace)

Cílem těchto opatření je udržení vody na poli a předchá-
zení splachu u zdroje.

Omezené agrotechnické zásahy, spolu s  osevním postu-
pem a meziplodinami jsou třemi klíčovými praktikami kon-
zervativního zemědělství. V  situacích, kdy je bezorebné 
obdělávání těžké až nemožné, se mohou stát nezbytnými 
všechna opatření zaměřená na snížení zhutnění půdy. 

Je potřeba co nejvíce omezit přejezdy mechanizace 
po polích, aby se co nejvíce předešlo zhutňování půdy.

Diagnóza půdy a  povodí napomůže nasměrování agro-
technických opatření na citlivá pole.

Co je třeba vykonat
Snížením intenzity obdělávání půdy se zlepší kontinuita 
půdních pórů, a tak se podpoří vsakování vody. Omeze-
né obdělávání taktéž zvyšuje množství rostlinných zbytků 
na povrchu půdy a snižuje účinek dopadu dešťových ka-
pek na nepokrytý povrch půdy a (vytváření půdního pří-
sušku). Snížení intenzity obdělávání půdy zvyšuje biologic-
kou aktivitu v orniční vrstvě. Zejména zvýšený počet žížal 
(tedy půdních makropórů) a mikrobiální činnosti (stabilní 
agregáty) mají kladný vliv na vsakování půdy. Vápnění půd 
má též kladný dosah jak na strukturu půdy, tak i na půdní 
pH. Proto se na začátku následujícího vegetačního období 
vyžaduje menší obdělávání půdy.

Jak je to třeba vykonat
Omezenou intenzitu obdělávání půdy můžeme chápat tře-
mi různými způsoby:

•  Změna v  systému obdělávání půdy z  klasické orby 
na omezené až bezorebné obdělávání.

•  Snižuje se množství energie spotřebované kultivační me-
chanizací.

• Sníží se počet přejezdů.
• Snižuje se rychlost jízdy.
•  Vývodovým hřídelem poháněné kultivační stroje vyměň-

te za nepoháněné.

1. Snižujte intenzitu obdělávání půdy.
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Omezení
Na  jílovitých půdách může být nutné lehké obdělávání 
půdy, aby se zmenšilo množství v létě se vytvořivších půd-
ních puklin a aby se vyhnulo zhutňování půdy.

V případě jílovitých půd, které zvětšují svůj objem, může 
vést bezorebné obdělávání k ještě menší vsakovací schop-
nosti. Na polích s umělou odvodňovací sítí jsou některé 
způsoby obdělávání nezbytné ke zmenšení preferenčního 
vodního proudu přes ornici směrem k drénům, přes mak-
ropóry a pukliny vytvořivší se během letního vysušování 
půdy. Při zavádění je třeba zvážit odborné a hospodářské 
otázky (čas a náklady) bezorebné technologie. Protože se 
obděláváním půdy mění mnohé její parametry, jakékoliv 
změny vykonané při zakládání porostů musí provázet další 
úpravy určené k optimalizaci osevního postupu.

Účinnost
Mnohé studie ukazují, že trvá určitou dobu, aby změna ag-
rotechniky měla významný dosah na pohyb a udržení vody 
v půdě. K dosažení úplně příznivého účinku na půdní vodu 
v  systému může být vyžadováno zhruba 3 až 5 let mini-
málního anebo bezorebného obdělávání půdy. Účinnost 
přizpůsobeného obdělávání ke  zmírňování odtoku/eroze 
je vysoká tehdy, pokud je toto nebezpečí způsobeno špat-
ným obděláváním půdy (například půdní přísušek). Zlepše-
ním agrotechniky je možné snížit odtok až o 50 % a erozi 
až o 90 %.

Pri omezeném obdělávání půdy se snižuje míra mineraliza-
ce organicky vázaného dusíku, zvyšuje se ale míra denit-
rifikace. V důsledku toho se může mírně snížit přenos du-
síku. V méně narušené půdě se zvyšuje biodiverzita a tím 
je vyžadován nižší energetický výkon traktorů na hektar 
(šetření energií).

 Jílovitá půda s puklinami
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Co je třeba vykonat
Studie ukázaly, že hrubé osivové lůžko s hroudami může 
zpomalit proud odtokové vody a  zvýšit její vsakování. 
Hroudy půdy fungují jako malé překážky a zvyšují vsako-
vání vody do půdy. Hroudy také zamezují „rozstřikování“ 
dešťových kapek, které mohou rozbíjet jemné agregáty 
prachu a snižovat vsakovací schopnost povrchu půdy (vy-
tváření půdního přísušku).

Jak je to třeba vykonat
Při přípravě osivového lůžka co nejvíce omezte obdělávání 
půdy. Takto se v ní zachovají velké agregáty. Půdu po vý-
sevu neválcujte.

Při orbě zachovejte co nejvíce hrud, zejména pokud na pří-
pravu osivového lůžka používáte poháněné stroje.

Pokud používáte poháněné stroje, musí být rychlost jejich 
rotace co nejnižší, ale rychlost jízdy traktoru musí být co 
nejvyšší.

Na hlinitých půdách je ideální použít kultivátor, abyste se 
vyhnuli vytvoření jemného lůžka.

Účinnost
Drsnost povrchu půdy má výrazný zmírňující účinek svým 
zpomalováním toku vody a zvyšováním jejího vsakování.

2. Příprava hrubšího osivového lůžka

Půdní hroudy zpomalují proudění odtoku
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Co je třeba vykonat
Náchylné na  vytváření půdního přísušku po  dešti jsou 
hlavně půdy s vysokým obsahem siltu (>30 %). Vytvářený 
půdní přísušek zhoršuje vsakovací schopnost půdy, a tak 
představuje velké nebezpečí odtoku a eroze.

Jak je to třeba vykonat
Zachování vysokého obsahu organické hmoty v  ornici 
zlepšuje tvorbu agregátů a tím se sníží sklon půdy k vytvá-
ření přísušku. Velké množství rostlinných zbytků na povr-
chu půdy snižuje odtok a erozi agregátů a takto zmenšuje 
vytváření přísušku. Omezení obdělávání a bezorebný sys-
tém je možné využít k omezení uvedených dvou pochodů 
v půdě. Pokud není možné vyhnout se vytváření půdního 
přísušku, přísušek se musí rozbít mechanicky.
Na  rozbití vrstvy přísušku je potřeba použít kultivátor 
a brány. Toto opatření je potřeba přijmout:

• když není půda příliš vlhká,
•  používáním nízkotlakých pneumatik anebo snížením tla-

ku v pneumatikách;
• v ozimech, v časných vývojových stádiích;
• v kukuřici (nejvíce 8 až 10 listů) anebo v cukrové řepě;
• pole bránujte ihned jak se vytváří půdní přísušek.

Strniště je třeba podmítnout co nejdříve po sběru a pokud 
je období mezi plodinami velmi dlouhé, vysejte meziplo-
dinu.

Účinnost
Vyhýbání se zhutňování půdy na polích je účinným zmír-
ňujícím opatřením na zmenšení odtoku a eroze tím, že se 
zlepší vsakování vody. Studie vykonané ve Francii (Epre-
ville-en-Roumois, 27, od 2000 do 2001, Zemědělská ko-
mora v Eure) ukázaly, že na podmítnutém poli byl splach 
13× menší než na poli nepodmítnutém.

3.  Vyhýbejte se zhutňování povrchu půdy  
(půdní přísušek)

Vyhýbejte se zhutňování povrchu půdy.
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Co je třeba vykonat
Utužováním podorniční vrstvy se může vytvářet překážka 
vsakování vody a důvod podpovrchového odtoku (laterál-
ní prosakování anebo odtok v  důsledku nasycení půdy). 
Utužování půdy je možné nejlépe pozorovat v  zimě vy-
hledáváním ploch se stojatou vodou na polích. Na výskyt 
ploch se zhutněnou půdou může též poukazovat výskyt 
určitých rostlinných druhů (například jitrocel, rdesno ptačí, 
přeslička). Výběr nejvhodnějšího zmírňujícího opatření ne-
zbytně vyžaduje důkladnou diagnostiku.

Jak je to třeba vykonat
Vyhněte se orbě nebo sklizni plodin na příliš vlhké půdě, 
zejména po sběru pozdě sklízených plodin (cukrová řepa, 
kukuřice, a podobně).
Abyste co nejvíce předcházeli zhutňování půdy, využívejte 
mechanizační prostředky s flotačními pneumatikami anebo 
zdvojenými koly. Zhutněnou podpovrchovou vrstvu je mož-
né rozbít mechanicky (například kypřením) anebo pěstová-
ním plodin s kůlovými kořeny (například řepku olejnou).

Účinnost
Účinnost závisí na tom, jak můžeme zvýšit vsakovací schop-
nost půdy.

4. Vyhýbejte se utlačování podorniční vrstvy

Sběr plodin na příliš vlhké půdě může způsobit zhutňování půdy.
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Co je třeba vykonat
Kolejové řádky jsou plochy na polích bez porostu, po kte-
rých jezdí mechanizace při ošetřování plodin. Jejich vzá-
jemná vzdálenost se přizpůsobuje rozchodu a  velikosti 
strojů, aby se kromě jiného zabezpečila i přesnost aplikace 
přípravků a hnojiv. V průběhu vegetačního období mecha-
nizace přejíždí po kolejových řádcích několikrát, což může 
vyústit ve zhutňování půdy. Pokud kolejové řádky vedou 
po  svahu, působí jako kanály pro odtok a  erozi. Pokud 
v  kolejových řádcích často pozorujeme vodu, například 
v zimě, naznačuje to problémy se zhutněním půdy zapří-

činěným sníženým vsakováním. Záměrem pěstování s říze-
ným provozem (controlled traffic farming, CTF) je snížit 
náhodný provoz po  polích využíváním kolejových řádků, 
které se využívají po dobu několika let. Výhodou může být 
zpřesnění polních prací. Ale pokud se pole nachází v pro-
storu s  nebezpečím odtoku, mohou se takové kolejové 
řádky se zhutněnou půdou v případě jejich nesprávného 
umístění stát pouze kanály pro vodu a erozi.

Jak je to potřeba vykonat
•  Vyhněte se přípravě osivového lůžka tehdy, když je půda 

příliš vlhká. Vyhněte se orbě anebo sběru plodin na příliš 
vlhké půdě, zejména po sběru pozdě sklízených plodin 
(cukrová řepa, kukuřice, a podobně).

•  Snižte tlak v pneumatikách anebo využívejte mechaniza-
ci s flotačními/zdvojenými pneumatikami.

•  Kolejové řádky by měly co nejvíce vést napříč svahem, 
čímž se předejde jejich kanalizačnímu účinku. Toho je 
možné těžko dosáhnout tehdy, když má jeden svah s po-
lem více orientací anebo když na svahu hrozí nebezpečí 
převrácení mechanizace.

•  Zhutněnou půdu v  kolejových řádcích je možné rozbít 
zvláštními nástroji připojenými k mechanizaci; třeba též 
využívat mulčování anebo vytvářet hrázky ke zpomalení 
proudění vody. Takto se povrch půdy kolejových řádků 
zdrsňuje, zpomalí se proudění vody a zvýší se míra jejího 
vsakování.

•  Když je to možné, po každém vegetačním období měňte 
orientaci kolejových řádků, aby se snížilo bodové zhut-
ňování půdy.

Účinnost
Na  svažitých prostorách a  polích umístěných v  blízkosti 
povrchových vodních útvarů je správné zvládání vytváření 
kolejových řádků účinným zmírňujícím nástrojem ke zmen-
šení odtoku/eroze.

5. Zvládněte / správně orientujte kolejové řádky
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Co je třeba vykonat
Hrázka na poli představuje malou překážku, která na něm 
zadržuje vodu a zpomaluje její proudění, aby se umožnilo 
vsakování většího objemu vody do půdy.

Jak je to potřeba vykonat
Hrázky se musí navrhnout tak, aby zadržovaly odtokovou 
vodu a poskytly jí více času ke vsáknutí do půdy. Tento způ-
sob funguje hlavně na mírných svazích. Objem a tlak vody 
by neměly být velké, aby nezpůsobily přetrhnutí hrázek.

•  Hrázky na polích by se měly budovat napříč poli na sva-
zích a měly by sledovat vrstevnice.

•  Hrázky mezi hrůbky.

V takových plodinách, jako jsou například brambory, ukáza-
ly hrázky mezi hřebeny brázd svůj dobrý účinek na zmírňo-
vání odtoku. Je dostupná speciální mechanizace, kterou se 
takové hrázky dají udělat již při přípravě a udržování hrůbků. 
Hrázky mají zvláštní důležitost tehdy, když plodina povrch 
půdy ještě úplně nezakrývá.

Účinnost
Hrázky jsou účinným opatřením tehdy, když svah s polem 
není příliš strmý. Vzdálenost a výšku hrázek je třeba přizpů-
sobit očekávanému průtoku vody brázdou.

6.  Na polích budujte hrázky  
(budování hrázek po vrstevnici)
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Vrstevnicové obdělávání je ještě stále častější praxí v Se-
verní Americe než v Evropě. Hlavním důvodem, proč se 
tato praxe v Evropě ještě neujala, je pravděpodobně men-
ší rozloha polí, která použití takové techniky omezuje. Vrs-
tevnicové obdělávání znamená, že obdělávání půdy sledu-
je vrstevnici na poli, čímž se přesměruje tok vody stékající 
svahem dolů. Tímto se vytváří drsnější povrch, který při 
zpomalování toku vody svahem dolů účinkuje jako malé 
hrázky a zvyšuje vsakování vody. Strojním vytvářením hrá-
zek je možné zvýšit drsnost povrchu. Vrstevnicové obdě-
lávání je účinné na středně strmých a spíše rovnoměrných 
svazích se sklonem mezi 2 % a 10 %. Délka svahu by měla 
být více než 35 m a ne více než 120 m

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_Documents/ 
nrs143_026017.pdf).

Co dělat a jak to udělat
Sledování vrstevnic při vrstevnicovém obdělávání půdy 
vyžaduje zvláštní pozornost a  mechanizaci. Pole pečlivě 
prozkoumejte z hlediska jeho vhodnosti pro vrstevnicové 
obdělávání (spíše rovnoměrné, ne příliš strmé) v souvislos-
tech dostupné mechanizace (kolový traktor v  porovnání 
s pásovým, systém GPS).

Účinnost
Studie ukázaly 10% až 50% snížení míry eroze v porovnání 
s obděláváním podél svahu. Při spojení s dalšími opatře-
ními (například ochranné obdělávání), vrstevnicové obdě-
lávání vykázalo 95% snížení míry eroze v porovnání s kon-
venčním obděláváním a obděláváním po svahu.

Extrémním, ale velmi účinným způsobem vrstevnicového 
obdělávání je budování teras s cílem zkrátit svahy na poli 
anebo v povodí, zmenšit tok vody směrem dolů po svahu 
a  hromadit vodu na  terasách. Takové opatření vyžaduje 
velké investice do  tvorby povodí pro potřeby pěstování 
plodin.

7. Zavádějte vrstevnicové obdělávání půdy
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Osevní postup je sled plodin na stejném poli s hlavním cí-
lem udržet dlouholetou úrodnost půdy. Dlouhodobý osevní 
postup (střídání ozimů a jařin) je opatřením ke snížení tlaku 
škůdců a chorob a je hlavním prvkem zavádění integrované 
ochrany rostlin (integrated pest management, IPM). Osevní 
postup by se neměl brát v úvahu pouze na úrovni pole, ale 
též na úrovni povodí, především ve zranitelných oblastech.

Osevní postup do  velké míry ovlivňuje obsah organické 
hmoty v půdě. Takové plodiny, jako cukrová řepa, bram-
bory anebo kukuřice na siláž, jsou známé jako plodiny sni-
žující obsah organické hmoty v  půdě, zatímco například 
obilniny se slámou, řepka olejná, meziplodiny a organická 
hnojiva obsah organické hmoty v půdě zvyšují. Organic-
ká hmota podporuje strukturu půdy, půdní agregáty a má 
vysokou schopnost zadržovat vodu. Též zvyšuje mikrobio-
logickou aktivitu v půdě a tím i odbourávání a vázání POR.

Optimalizované osevní postupy mají přímý, i nepřímý úči-
nek na zmírňování odtoku a eroze.

Pěstitelské postupy

Pěstitelskými postupy můžeme velmi snížit míru nebezpečí 
odtoku a  eroze. Určité plodiny mohou zlepšovat struktu-
ru a stabilitu půdy. Cílem je dosáhnout fyzikálně-chemické 
rovnováhy v půdě:

• střídáním vhodných plodin;

•  zvýšením vsakování vody vyséváním plodin s hlubokou ko-
řenovou soustavou, zvyšující pórovitost půdy;

•  ochranou povrchu půdy rostlinným krytem anebo mulčo-
váním ke snížení eroze v důsledku splachu deštěm;

•  na velkých polích rozdělením mezi více plodin (zmenšení 
rozlohy pole); plodiny potom mohou sloužit jako vegetační 
ochranné pásy na zpomalení povrchového odtoku a jeho 
minimalizování vsakováním (pěstování plodin v pásech);

•  rozdělení plodin v rámci povodí; vyrovnané rozdělení plo-
din v rámci povodí též snižuje nebezpečí vstupu jednotli-
vých POR do povrchových vod v důsledku jejich intenziv-
ního používání v povodí; obyčejně se v různých plodinách 
používají různé POR.

8. Optimalizujte osevní postup
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Co je třeba vykonat
Optimalizace osevních postupů závisí na počasí, půdních 
podmínkách a  délce vegetačního období. Hlediska ko-
merčních a pracovních kapacit se mohou dostat do  roz-
poru s  trvale udržitelným/agronomickým optimem. Při 
definování osevního postupu, který zároveň zmírňuje od-
tok a erozi, se musí brát na zřetel optimální udržování ob-
sahu organické hmoty v půdě. V některých zemích platí 
předpisy na podporu udržování obsahu organické hmoty 
v půdě. Kromě toho jsou mezi plodinami rozdíly v  jejich 
schopnosti zakrývat v kritických obdobích půdu. Měly by 
se upřednostňovat plodiny hustě pokrývající půdu v době 
hrozícího velkého nebezpečí splachu.

Jak je to potřeba vykonat
Osevní postup optimalizujte jeho důsledným naplánová-
ním. Na velmi ohrožených polích a v obdobích s hrozícím 
splachem a  erozí zařazujte do  osevních postupů plodiny 
hustě pokrývající půdu, například obilniny, řepku a na po-
lích zanechávající posběrové zbytky. V  zranitelných povo-
dích by o  osevních postupech měli diskutovat místní far-
máři. Na podporu optimalizace osevních postupů v  rámci 
povodí by se měly zakládat příslušné struktury a organizace.

Účinnost
Plodiny, které zakrývají půdu během dešťů, mohou podle 
sledu plodin snížit míru splachu/eroze o 50 až 90 %. Osev-
ní postup je zvlášť účinný zejména tehdy, když se na spod-
ních částech svahů pěstují luční společenství.

Na  pěstování plodin v  pásech je možné nahlížet jako 
na zmenšování výměry pole tím, že na něm pěstujete více 
různých plodin. Pásy plodin pěstované v širokých řádcích, 
jako jsou brambory, řepa či kukuřice, které se střídají s hus-
tě setými plodinami, jako je pšenice či řepka olejná, zmen-
šují tok vody, zvyšují její vsakování a zachytávají usazeniny.
V polosuchých oblastech se někdy střídají úhory a plodiny. 
Hlavní úlohou těchto úhorů je shromažďovat a  zadržovat 
vodu v půdě. Pásy plodin co nejvíce sledují vrstevnice pole 
a slouží jako jednoleté vegetační ochranné pásy.

V posledních letech se i v Evropě zvýšila výměra polí, a pro-
to uplatnění těchto opatření se zdá být proveditelným v ob-
lastech, kde jsou pole velká a  kde hrozí velké nebezpečí 
odtoku a eroze.

Co dělat a jak to udělat
Velká pole, zranitelná splachem a  erozí, rozdělte na  pásy 
různých plodin sledující vrstevnice. Požadavky a omezení se 
podobají těm, které se uvádějí v kapitole o vrstevnicovém 
obdělávání půdy.

9.  Na polích zavádějte pěstování plodin  
v pásech napříč svahem
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Výsadba meziplodiny po  sklizni jedné komerční plodiny 
a před zasetím či výsadbou následující plodiny na zakrytí 
holé půdy je velmi účinným zmírňujícím opatřením. Výběr 
meziplodiny závisí na délce dostupné vegetační doby, půd-
ních podmínkách, půdní vlhkosti a požadavcích zamýšlené 
následující plodiny.

Systém meziplodin oslabuje dosah srážek a zvyšuje obsah 
organické hmoty v půdě, která zlepšuje stabilitu půdních 
agregátů, odolnost půdy a zhutňování. Vzhledem ke zlep-
šenému vsakování, mohou meziplodiny nepřímo snížit ob-
jem odtoku drenážní vody. Meziplodiny taktéž mají příznivý 
vliv tím, že snižují vyplavování živin do vody, protože se tak-
to imobilizují a využijí přístupný dusík a fosfor. Porosty mezi-
plodin se lépe zakládají ve vlhkých a polovlhkých oblastech 
se spolehlivějšími srážkami, než v  polosuchých oblastech 
s omezenými srážkami. Se svým poradcem prozkoumejte, 
která meziplodina se nejlépe hodí do vašeho osevního po-
stupu a vaší půdně-klimatické oblasti.

Měli byste zvážit možnosti financování a  legislativní poža-
davky, pokud jsou místně dostupné. Například ve Francii 
je pěstování meziplodin povinné v oblastech zranitelných 
z hlediska směrnice o dusičnanech.

Co je třeba vykonat
Během vegetačního období budou osevný postup určovat 
požadavky na osivové lůžko a čas výsevu následné plodiny.

a)  Čím déle se meziplodina mezi hlavními plodinami na poli 
pěstuje, tím vyšší má účinek. Následná plodina se vysévá 
přímo do meziplodiny po její desikaci anebo po jejím za-
pracování před výsevem následné plodiny.

b)  Pokud jsou požadavky kladeny na osivové lůžko nároč-
né (například jemnost), měla by se vybrat meziplodina 
s  krátkou vegetační dobou anebo by se měla nechat 
zmrznout (například svazenka). V takovém případě se její 
zmírňující účinek na jaře spojuje především s organickou 
hmotou, která pokrývá povrch půdy.

Jak je to potřeba vykonat
•  Podmínky při výsevu stanovené pro meziplodinu by měly 

umožnit rychlé založení jejího hustého porostu.
•  Pokud je to možné, vysévejte napříč svahu.
•  Na výsev je možné použít různé materiály a techniky; je 

potřebné je přizpůsobit místním podmínkám a požadav-
kům osiva. Porost meziplodiny je možné založit různými 
způsoby, například výsevem do dozrávající plodiny ane-
bo po sběru do strniště. Například porost meziplodiny se 
po sběru silážní kukuřice dobře založit nedá. Jílek se však 
nedá vysévat před sklizní.
To by se mohlo provést secím strojem ve stádiu 8 až 10 
listů kukuřice. Rostlinné zbytky by se po zničení porostu 
meziplodiny a před výsevem jařiny měly nechat na poli, 
aby chránily půdu.

Účinnost
Účinnost tohoto opatření závisí na  tom, jak dobře byl 
v době dešťů založený porost meziplodiny. Dobře založe-
ný porost meziplodiny téměř úplně odstraní odtok a erozi. 
Například studie vykonaná ve Francii (Fresquiennes 2004–
2005 - Chambre d’Agriculture 76, France) ukázala, že hoř-
čice jako meziplodina snížila míru eroze faktorem 25 v po-
rovnání s nezakrytou půdou (ztráta 40 kg půdy z 1 000 kg).

Omezení
Meziplodina může mít nepřiznivý vliv na následnou plodinu 
z důvodů:
•  špatný styk osiva následné plodiny s půdou, pokud zbytky 

meziplodiny překážejí při výsevu (pomalé a nepravidelné 
vzcházení);

•  snižování zásob a nedostatek půdní vody - pomalejší vysy-
chání a zahřívání půdy na jaře (opožděné vzcházení);

• alelopatické účinky zbytků meziplodiny;
• zvýšený výskyt půdou přenášených patogenů;
•  zvýšený výskyt hmyzu, slimáků, jiných škůdců a chorob.

10. Vysévejte jednoleté meziplodiny.
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Trvalá krycí plodina poskytuje potenciál na ochranu a zastí-
nění půdy a na zvýšení pórovitosti půdy. Takto se zpoma-
luje tok vody směrem dolů, zvyšuje se její vsakování a za-
chytávají se jinak spláchnuté usazeniny, tedy se účinným 
způsobem snižuje odtok a eroze. Trvalé porosty krycí plo-
diny se všeobecně zakládají v sadech a trvalých kulturách 
a  udržují se po  celou dobu jejich existence (vinice, sady, 
a podobně). Zakládání porostů trvalých krycích plodin se 
doporučuje v oblastech, kde dostupnost vody není ome-
zujícím činitelem. V  sušších oblastech mohou trvalé krycí 
plodiny soutěžit o vodu se samotným sadem anebo trvalou 
kulturou. V takových situacích je potřeba krycí plodinu vy-
bírat velmi pečlivě. Může být nezbytné přejít na jednoleté 
krycí plodiny, trvalou krycí plodinu občas desikovat anebo 
půdu chránit mulčováním (například slámou, kompostem, 
a podobně). Trvalé kultury bez krycí plodiny nacházející se 
ve vrchovinách však často vykazují velké nebezpečí splachu 
a zejména eroze.

Co je třeba vykonat
•  Podle kategorie nebezpečí uvedeného v diagnóze pole/

povodí zvolte pro trvalou kulturu ve vaší oblasti vhodnou 
krycí plodinu. Příkladem zelených krytů jsou trávy ane-
bo jetelotravní směsky. Krycí plodinu udržujte takovým 
způsobem, aby půdu raději úplně pokrývala a odporem 
svých pevných stonků ji poskytovala možnost zmírňovat 
odtok/erozi. Porost krycí plodiny založte v každém dru-
hém meziřadí a prozkoumejte možnost náhradních ane-
bo dodatečných opatření v případě, že půdní a vlhkostní 
podmínky brání zavedení trvalých porostů krycích plodin.

• Doporučení přizpůsobte místní situaci.

Co je třeba vykonat
Optimální hustota porostu meziplodiny se přizpůsobuje 
místním podmínkám, ale když na poli pozorujeme rozptýle-
ný odtok, pás porostu s vyšší hustotou může zmenšit objem 
odtokové vody bez založení ochranného pásu z  rostliny, 
která není plodinou (funguje jako ochranný pás jednoleté 
plodiny). Příklad: Při výsevu obilnin v údolnici zvyšte poté 
hustotu porostu na dvojnásobek normálu, který silně zmen-
ší tok vody a bude méně náchylný k erozi.

Jak je to potřeba vykonat
Dvojnásobný výsevek se vyseje v pásu napříč svahem ane-
bo po údolnici navíc k prvnímu výsevu. Pás s dvojnásobným 
výsevem se v podstatě umisťuje stejným způsobem jako ve-
getační ochranné pásy na polích.

12. Založte porost trvalé krycí plodiny

11. Zavádějte dvojitou hustotu výsevu
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Převládající směr obdělávání polí často vede po  svahu 
a  někdy se to z  různých důvodů ani jinak udělat nedá. 
Protože úvratě se obvykle obdělávají ve  směru kolmém 
na zbytek pole, tato plocha může posloužit jako plodinou 
tvořená překážka splachové vodě tekoucí dolů svahem.

Co je třeba vykonat
Plodiny na  úvratích vysévejte napříč svahu. Pokud dia-
gnostika pole ukázala velké nebezpečí splachu, zvětšete 
rozlohu úvratí. Dvojnásobná hustota výsevku na úvratích 
může být možností jak dále zvýšit zmírňující účinek úvratí 
(fungují jako ochranný pás).

Jak je to potřeba vykonat
Určete velikost a hustotu výsevu na úvratích podle velikos-
ti nebezpečí splachu stanovené diagnostikou pole. Úvratě 
se dají rozšířit až na hranici svažitosti svahu, kde se ještě 
dá s mechanizací bezpečně pracovat.

Jak je to potřeba vykonat
Porosty trvalých krycích plodin zakládejte mezi řádky hlav-
ní plodiny. Kosením anebo jiným způsobem udržujte výšku 
porostu krycí plodiny na úrovni 10 až 15 cm. Pokud porost 
krycí plodiny nemůže půdu úplně zakrýt, na zakrytí půdy 
přineste další organický materiál. Při výběru krycí plodiny 
mějte na zřeteli i hlediska biologické rozmanitosti; jílky na-
příklad vykazují nižší úroveň biologické rozmanitosti. Krycí 
plodina by svým nepřetržitým kvetením jako pastva pro 
včely neměla překážet požadované aplikaci POR.

Účinnost
V oblastech, kde se trvalé kultury nacházejí na mírných sva-
zích, může účinnost krycí plodiny pri zmírňování splachu do-
sáhnout až 100 %. Na  strmějších plochách může účinnost 
dosáhnout pouze 50 %. Taková situace vyžaduje na snížení 
míry splachu/eroze přijmout dodatečná opatření. Důležité 
je, aby krycí plodina nebyla příliš vysoká (<25 cm) a aby její 
stonky byly dostatečně silné k odolávání tekoucí splachové 
vodě.

13. Zvětšujte rozlohu úvratí
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Vegetační ochranné pásy

Všeobecné úvahy
Vegetační ochranné pásy je možné považovat za  infra-
strukturní opatření v rámci povodí, zakládané na období 
více let. Ochranné pásy mají následující funkce:

•  Poskytují plochu pro vsakování vody z povrchového od-
toku.

•  Vhodná vegetace zpomaluje vodu z povrchového odto-
ku a zachytává usazeniny.

• Poskytují biotop ke zvýšení biologické rozmanitosti.
•  Poskytují prostor, kde se neaplikují POR, a snižují aplikaci  

v blízkosti povrchové vody v zranitelných lokalitách.

Ochranné pásy jsou dost účinné při zachytávání erodo-
vaných usazenin a  zmenšování celkového objemu vody 
opouštějící pole. Cílem vegetačních ochranných pásů je 
zachytávat odtok z obdělávaných ploch, nacházejících se 
v horní části svahů; jejich umístění v povodí je tedy klíčové. 
Doporučení ohledně velikosti a umístění ochranných pásů 
se vzhledem ke složitosti a proměnlivosti činitelů ovládají-
cích jejich účinnost musí zakládat na důkladné diagnosti-
ce. V této části dáváme všeobecná doporučení.

Další informace najdete v brožuře CORPEN (www.TOPPS- 
life.org).

Je třeba se vystříhat často pozorovaného zkracování 
si cesty, protože tím se problematické látky přenášejí 
z  jednoho pole na druhé, anebo přímo do nejbližšího 
vodního útvaru.

 

a) Umístění a velikost ochranného pásu
Velikost ochranných pásů je různá, do velké míry se odvíjí 
od jejich cílů, charakteristik půdy a povodí, jako i vzájem-
ného působení s  jinými zmírňujícími opatřeními. Poloha 
ochranných pásů musí brát v  úvahu režim proudění po-
vrchové vody v povodí. Ochranné pásy by se měly nachá-
zet především na místech zrodu jakéhokoliv povrchového 
splachu, ideálně před vznikem jakéhokoliv kumulované-
ho odtoku a v horních částech povodí. Povrchový odtok 
bývá zpočátku rozptýlený na úrovni parcely, přičemž se při 
stékání dolů povodím koncentruje a  často shromažďuje 
v údolí / v údolnici.

Správné umístění ochranného pásu v povodí je z důvodu 
jeho účinnosti při snižování odtoku obvykle důležitější než 
jeho šířka. Ochranný pás zaměřený v první řadě na zasta-
vení erodovaných půdních částeček může být menší než 
jiný, zaměřený na zadržení odtokové vody a v ní rozpuště-
né znečisťující látky. Též se musí zvážit ostatní parametry, 
jako jsou propustnost půdy, nasycení půdy, délka svahu 
a  splachová plocha. V  oblastech a  obdobích zamokření 
anebo zaplavení půd je účinnost zatravněného ochranné-
ho pásu všeobecně nízká, protože ochranné pásy s nasy-
cenou půdou nemohou odtokovou vodu zachytávat vsako-
váním. Tento účinek je třeba zvlášť zvažovat u břehových 
ochranných pásů, které jsou potenciálně náchylnější k na-
sáknutí vodou než ochranné pásy v horních částech svahů.

Pro následující scénáře se hodí různé typy ochranných pásů:
•  Zatravněné ochranné pásy na polích anebo na okrajích 

polí jsou potřebné k zachytávání odtoku přímo na parce-
le anebo v její blízkosti.

•  Podél břehů jsou podstatně důležité zatravněné filtrační 
pásy, aby se předešlo přímému vstupu odtokové vody 
do povrchového vodního útvaru. Ochrana povrchových 
vodních útvarů břehovými ochrannými pásy je obzvlášť 
důležitá a účinná v horní části povodí, jako i v blízkosti 
pramenů v křídových vodonosných vrstvách.
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•  Na  podporu vsakování vody z  kumulovaných odtoků, 
proudící v přirozených korytech a prohlubních je nezbyt-
né zakládat v údolnicích zatravněné ochranné pásy. Cesty 
podél polí často slouží jako trasy kumulovanému odtoku 
sbírajícího odtokovou vodu. Proto zakládání ochranných 
pásů podél cest (ochranné pásy po okrajích polí) chrání 
tyto možné liniové cesty před odtokovou vodou.

•  Pásma přirozeného vsakování vody (například údolí, zá-
vrty) v krasových oblastech by se měla chránit před spla-
chem stejným způsobem jako povrchové vodní útvary, 
protože tyto oblasti poskytují přímé spojení mezi povr-
chem půdy a podzemní vodou.

1:  Ochranný pás na poli, používaný k přerušení dlouhého 
svahu v rámci obdělávaného pole.

2:  Ochranný pás na okraji pole, chránící silnici (možná ces-
ta pro vodu).

3:  Ochranný pás na okraji pole v dolním rohu pole, kde se 
soustřeďuje voda.

4:  Zatravněná údolnice ke zmenšení kumulovaného odto-
ku vody.

5:  Rozsáhlé zatravněné ochranné pásy (tj. louky), využívané 
k zachycení, rozptýlení a vsakování kumulovaného odto-
ku vody vycházejícího z údolnice v horní části svahu.

6:  Břehový ochranný pás: zatravněný ochranný pás mezi 
okrajem pole a povrchovým vodním útvarem a zachy-
cení rozptýleného odtoku z  pole v  horní části svahu. 
(Zdroj: CORPEN/IRSTERA upraveno.)



46

Udržování a ošetřování
Je možné založit různé typy vegetačních ochranných pásů:
• zatravněné ochranné pásy,
• živé ploty,
• spojení živých plotů a trávníků,
• remízky,
• louka.

Voda se lépe vsakuje v  ochranných pásech vysazených 
dřevinami a keři, protože mají rozsáhlejší kořenovou sou-
stavu. Hustá, travnatá vegetace účinněji zpomaluje stéká-
ní povrchové vody po svahu, a  tedy podporuje zachytá-
vání erodovaných půdních částeček. Spojení obou těchto 
systémů nám nabízí přednosti obou typů vegetace. Jako 
vedlejší účinek, hustá vegetace ochranných pásů díky vy-
tváření organické hmoty v půdě, která podporuje mikro-
biologickou činnost, též příznivě ovlivňuje odbourávání 
POR v půdě. Při výběru rostlinných druhů do vegetačního 
ochranného pásu je třeba zvážit místní požadavky, které 
není možné zevšeobecňovat. Výběr druhů může taktéž 
ovlivnit jiné funkce ochranného pásu, jako je nabídka včelí 
pastvy a biotop pro vybrané rostliny a živočichy.

b) Potřeba udržování ochranného pásu, aby se zacho-
vala jeho funkčnost
Pro zachytávání částeček půdy přenášených odtokovou 
vodou je důležitá správná drsnost povrchu vegetačního 
ochranného pásu. Zatravněné ochranné pásy se musí pra-
videlně kosit. Trávník by měl mít průměrnou výšku okolo 
10 cm a jeho nejvyšší možná výška by neměla přesáhnout 
25 cm, aby se listy trávy udržely ve vzpřímené poloze. Po-
kud se trávě umožní vyrůst výše, odtoková voda ji stlačí 
dolu a ochranný pás bude mít menší účinnost při zpomalo-
vání odtokové vody a zachytávání půdních částeček. Tráva 
by se měla nezbytně kosit alespoň jednou ročně, majíc při 
tom na zřeteli období hnízdění ptactva a kvetení či výsev 
včelí pastvy. Sekačky by měly být vybaveny plašícími zaří-
zeními na ochranu volně žijících živočichů.

Podstatou fungování ochranného pásu je vyvarování se 
všech postupů, které snižují vsakování vody do půdy. Proto 
je potřebné se vyhnout zhutňování půdy tím, že se přejezdy 
mechanizačních prostředků omezí na nejpotřebnější mini-
mum. Ochranné pásy by se neměly používat jako příjezdo-
vé cesty mechanizace na pole. Využívání ochranných pásů 
jako pastvy pro hospodářská zvířata by mohlo být možné, 
ale i velká zvířata mohou způsobovat zhutňování půdy.
Z tohoto hlediska je také třeba brát v úvahu i znečišťování 
povrchových vod dalšími živinami a patogenními mikroor-
ganismy pocházejícími ze zvířecího trusu a výkalů.

Vsakování vody ochranným pásem také snižují usazeniny 
hromadící se na  ochranném pásu, které ucpávají půdní 
póry, což vede ke shromažďování se vodního toku v ochran-
ném pásu. Proto je vyžadováno pravidelné odstraňování 
a rozhazování usazenin na vegetačním ochranném pásu.
•  Povrch půdy se může vyrovnávat jejím jemným obrábě-

ním.
•  Ochranné pásy by se neměly hnojit, ani postřikovat POR, 

vyjma případu, když to má pro usazení se určitých rost-
linných druhů podstatný význam. Toto zvlášť platí pro 
břehové ochranné pásy, kde je možný rychlý přenos pří-
pravků splachem do přilehlého vodního útvaru.
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c) Účinek a omezení
Přehled vědeckých studií ukázal na vysokou proměnlivost 
účinnosti ochranných pásů, čímž předpokládá dlouhou 
řadu fyzikálních, chemických a  biologických činitelů za-
pojených do  fungování zatravněného ochranného pásu. 
Břehové ochranné pásy jsou účinným zmírňujícím opat-
řením snižujícím vstupy POR do povrchových vod. Přece 
jen účinnost při tomto snižování kolísá mezi 50 % a téměř 
100 %, a to v závislosti na kapacitě ochranného pásu (tj. 
textuře a struktuře půdy), počáteční půdní vlhkosti v or-
nici, záchytné kapacitě půdy, povahy srážkových událostí 
a šířce ochranného pásu.

Můžeme však vypíchnout tři činitele, které zodpovídají 
za nižší účinnost ochranných pásů:

•  Zamokření půdy: Pokud půda v ochranném pásu nasák-
ne, záporně se to projeví na  její vsakovací schopnosti, 
a  to i navzdory záchytné schopnosti vegetace. V  tako-
vém případě se účinnost ochranného pásu při zdržování 
se POR v odtokové vodě do podstatné míry snižuje. Ten-
to jev je zvlášť aktuální u břehových ochranných pásů, 
které se nacházejí v blízkosti povrchové vody a typicky 
vykazují vysokou hladinu spodní vody.

•  Zhutňování půdy: Pokud se půda v  ochranném pásu 
častým přejezdem mechanizace anebo přechodem 
hospodářských zvířat zhutňuje, klesne tím i  vsakovací 
schopnost půdy, což vyústí ve sníženou účinnost při za-
chytávání odtoku.

•  Ukládání usazenin erodovaného materiálu v  zatravně-
ném pásu může vést ke špatnému fungování během ná-
sledujících srážkových událostí v důsledku ucpávání půd-
ních pórů a vytváření cestiček kumulovaného odtoku.

d) Jiné kladné účinky
Vegetační ochranné pásy v povodí mají různé jiné funkce:

•  Celkově zmenšují erozi v povodí a tím zeslabují zanášení 
malých toků bahnem. Zmenšují vstup živin (fosfor, du-
sík) do povrchových vod, vedoucí k eutrofizaci vodních 
útvarů.

•  Poskytují biotopy klíčovým druhům a všeobecně zvyšují 
biologickou rozmanitost povodí.

•  Zvyšují aktivitu ekosystémů zemědělsky využívaných po-
vodí tím, že živočišným druhům poskytují životní prostor 
a migrační koridory.

•  Přispívají k pestrosti a přitažlivosti povodí pro turistický 
ruch.

Opatření popsaná v  následujících kapitolách diskutují 
o ochranných pásech, které se odlišují svou polohou, veli-
kostí a složením, účinky jsou podobné pro všechny druhy 
ochranných pásů.
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 F/C  F/C
Co je třeba vykonat
Ochranné pásy na polích mohou být velmi účinné a mo-
hou vsakovat odtokovou vodu do půdy přicházející z ploch 
v horní části svahů, kde je množství odtokové vody ještě 
stále poměrně malé. V porovnání s břehovými ochrannými 
pásy, které občas mohou být nasáklé vodou a často musí 
čelit kumulovanému odtoku, ochranné pásy na polích mají 
vyšší vsakovací schopnost a  rozptýlený odtok, mohou 
účinněji zastavit už u zdroje. Takové ochranné pásy se za-
kládají jako trvalé travní porosty anebo živé ploty.

Jak je to potřeba vykonat
Ochranné pásy umísťujte a jejich velikost stanovte podle 
diagnostiky provedené pro určité pole a  spojené s  cíli 
zmírňování.
Ochranné pásy na polích by na poli měly co nejvíce sledo-
vat vrstevnice a měly by se umístit takovým způsobem, aby 
se v  žádném případě nevytvořil kumulovaný odtok (spíše 
jednotvárný svah anebo žádná údolnice). Měli byste se vy-
hnout vytvoření zkratek pro vodu přes ochranné pásy, na-
příklad po kolejových řádcích anebo vyježděných kolejích. 
Ochranné pásy na  polích se mohou zakládat jako trvalé 
travní porosty anebo živé ploty, v závislosti na požadova-
ných dodatečných funkcích, jaké mohou živé ploty poskyt-
nout (větrolam, biologická rozmanitost, a podobně).

Rostlinné druhy by:
• měly být součástí přirozené vegetace, neinvazivně;
•  měly být přizpůsobeny místním podmínkám, například 

pravidelným suchům anebo povodním;
•  měly by mít tuhé listy, aby odolávaly toku vody, tedy 

zpomalovat rychlost toku odtokové vody;
•  poskytovat ochrannému pásu hustý rostlinný kryt.

Účinnost a omezení
Ochranný pás na poli může zvýšit množství pracovní doby 
potřebné k pěstování plodiny na poli, pokud celkový směr 
obdělávání vede po svahu. Ochranné pásy na poli účinně 
zachytávají rozptýlený odtok z polí. Avšak, když kumulova-
ný odtok k takovému ochrannému pásu dorazí, obvykle ho 
rychle překoná. Proto má předcházení kumulovanému od-
toku na polích dostat tu nejvyšší přednost (například zvlá-
dáním kolejových řádků, vrstevnicové obdělávání, a podob-
ně). V případě takových občasných kumulovaných odtoků, 
jakým se vyhnout nedá, může hluboká brázda mezi plochou 
s  plodinou a  ochranným pásem posloužit jako odváděcí 
struktura pro přicházející odtokovou vodu.

14. Zakládejte a udržujte ochranné pásy na polích



 F/C
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F/C
Ochranné pásy na  okrajích polí se nacházejí na  dolním 
okraji polí, často je oddělují od jiného pole anebo cesty. 
Úkolem ochranného pásu je do půdy nasávat odtokovou 
vodu a zachytit usazeniny ještě dříve, než odtoková voda 
dosáhne cesty anebo vstoupí na pole na úpatí svahu.

Co je třeba vykonat
Ochranné pásy umístěte a  jejich velikost stanovte podle 
diagnostiky provedené pro určité pole a  spojené s  cíli 
zmírňování.

Ochranné pásy na okraji polí mohou být velmi účinné a mo-
hou vsakovat odtokovou vodu do půdy přicházející z ploch 
v horní části svahů, kde je množství odtokové vody ještě 
stále poměrně malé. V porovnání s břehovými ochrannými 
pásy, které občas mohou být nasáklé vodou a často musí 
dělit kumulovaný odtok, ochranné pásy na okraji polí mají 
potencionálně vyšší vsakovací schopnost a  mohou účin-
něji zastavit rozptýlený odtok. Takové ochranné pásy se 
zakládají jako trvalé travní porosty anebo živé ploty.

Jak je to potřeba vykonat
Ochranné pásy umístěte a  jejich velikost stanovte podle 
diagnostiky provedené pro určité pole a  spojené s  cíli 
zmírňování. Měli byste se vyhnout vytvoření zkratek pro 
vodu přes ochranné pásy, například po kolejových řádcích 
anebo vyježděných kolejích. Ochranné pásy na okraji polí 
se mohou zakládat jako trvalé travní porosty anebo živé 
ploty, v závislosti na požadovaných dodatečných funkcích, 
jaké mohou živé ploty poskytnout (větrolam, biologická 
rozmanitost, a podobně).

Rostlinné druhy by:
• měly být součástí přirozené vegetace, neinvazivní;
•  měly být přizpůsobeny místním podmínkám, například 

pravidelným suchům anebo povodním;
•  měly by mít tuhé listy, aby odolávaly toku vody, tedy 

zpomalovat rychlost toku odtokové vody;
• poskytovat ochrannému pásu hustý rostlinný kryt.

•  Pokud se na ochranných pásech hromadí usazeniny, roz-
hoďte je po ochranných pásech anebo je přesuňte a roz-
hoďte po poli v horní části svahu.

Účinnost a omezení
Ochranné pásy na okraji pole účinně zachytávají rozptýlený 
odtok z polí. Avšak pokud kumulovaný odtok k takovému 
ochrannému pásu dorazí, obvykle rychle ochranný pás pře-
koná. Proto má předcházení kumulovanému odtoku na po-
lích dostat tu nejvyšší přednost (například, zvládáním kole-
jových řádků, vrstevnicové obdělávání, a podobně).
V  případě občasných kumulovaných odtoků, kterým se 
nedá vyhnout, je třeba zvážit přijetí opatření na jejich roz-
ptýlení anebo na opatření v horní části svahu.

15. Zakládejte a udržujte ochranné pásy na okrajích polí
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 F/C
Břehové ochranné pásy jsou pásma obhospodařované 
anebo neobhospodařované vegetace nacházející se podél 
vodních toků a příkopů. Úlohy těchto ochranných pásů při 
předcházení splachu jsou podobné úlohám výše uvede-
ných ochranných pásů. Zmenšují splach vsakováním vody 
do půdy a zachytávají usazeniny tím, že zpomalují rychlost 
toku splachu.

Navíc jsou břehové ochranné pásy účinným zmírňujícím 
opatřením ke zmenšení vstupu větrem přenášených látek, 
například úletu postřikové mlhy anebo prachu do  povr-
chových vodních útvarů. Tento účinek je možné dokonce 
ještě zvýšit tím, že se na břehový ochranný pás nasadí živé 
ploty anebo různé dřeviny.

Některé země EU mají zabezpečenou legislativní úpravu 
břehových ochranných pásů. Šírka požadovaných břeho-
vých ochranných pásů, jako i podklady pro tyto předpisy 
se výrazně mění od státu ke státu. Břehové ochranné pásy 
mohou podporovat další cíle ochrany životního prostředí, 
například zmírňování znečišťování eutrofizací, přípravky 
na  ochranu rostlin, usazeninami a  patogenními mikroor-
ganismy.

a. Stabilizace říčních břehů.
b.  Zlepšení ekologických podmínek v proudu (poskytnutí 

píce, stínění vody).
c. Zvýšeni biologické rozmanitosti.
d.  Přispívání k propojení ekosystémů a ekologické různo-

rodosti povodí.

Studie ukázaly, že většina povrchové odtokové vody v ře-
kách pochází z malých potoků v horní části povodí (potoky 
úrovně 1 anebo 2, definice podle Strahlerové metody, viz 
obr. 12).

Proto by se měla vysoká priorita udělit ochraně těchto 
kategorií pomocí břehových ochranných pásů. Ochrana 
větví vyšších úrovní hydrografické sítě (úrovně 3 a vyšší) 
břehovými ochrannými pásy bude mít na celkovou jakost 
vody v potoku jen malý účinek, může však být dosti důle-
žitá při dosahování cílů ochrany (viz výše).

Co je třeba vykonat
Jako první krok je třeba určit všechny ochranné cíle bře-
hového ochranného pásu. Diagnostika nebezpečí splachu 
na úrovni povodí a pole navrhuje požadovanou minimální 
šířku ochranného pásu ke zmírnění vstupu splachu do po-
vrchové vody. Pokud tento rozbor vyžaduje příliš velké 
ochranné pásy, je třeba zvážit spojení s  dalšími ochran-
nými pásy/opatřeními k optimalizaci účinnosti ochranného 
pásu a požadavkem na plochu pro zemědělskou výrobu. 
Vegetace na ochranném pásu se musí přizpůsobit zamýš-
leným ochranným cílům, například jednoleté rostliny, tr-
valky anebo smíšená vegetace (trávy, keře, živé ploty ane-
bo stromy).

Jak je to potřeba vykonat
Malé příkopy, potoky (trvalé, dočasné) často chrání pouze 
zatravněné ochranné pásy, zatímco tam, kde větší poto-
ky a řeky chrání dřevinná vegetace, se stávají důležitými 
k dosažení všech cílů ochrany.

Ochranné pásy umístěte a  jejich velikost stanovte podle 
diagnostiky provedené pro určité pole a  spojené s  cíli 
zmírňování. Měli byste se vyhnout vytvoření zkratek pro 
vodu přes ochranné pásy, například po kolejových řádcích 
anebo vyježděných kolejích.

16. Zakládejte a udržujte břehové ochranné pásy
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Rostlinné druhy by:
• měly být součástí přirozené vegetace, neinvazivní;
•  měly být přizpůsobeny místním podmínkám, například 

pravidelným suchům anebo povodním;
•  měly by mít tuhé listy, aby odolávaly toku vody, tedy 

zpomalovat rychlost toku odtokové vody;
•  poskytovat ochrannému pásu hustý rostlinný kryt.

Břehové ochranné pásy by neměly být:
• hnojené průmyslovými hnojivy,
• postřikované přípravky na ochranu rostlin,
• používané k přejezdu mechanizace.

Pokud se na ochranném pásu hromadí usazeniny, rozhoď-
te je po ochranném pásu anebo je přesuňte a  rozhoďte 
po poli v horní části svahu (například bránami anebo jiným 
způsobem).

Účinnost a omezení
Půdy břehových ochranných pásů často ovlivňuje hladina 
podzemní vody v přilehlém příkopu anebo potoku. Půdy 
břehových ochranných pásů proto častěji bývají nasyce-
né vodou. V takových podmínkách ochranné pásy nejsou 
často účinné při mírnění splachu a mělo by se zvážit zaklá-
dání dodatečných ochranných pásů na polích v horní části 
svahů.

Odhad účinnosti břehového ochranného pásu proto vyža-
duje důkladnou diagnostiku. Břehové ochranné pásy přeci 
jen představuji „poslední linii obrany“ při zadržování od-
tokem a větrem odnášených znečišťujících látek.
Proto tam, kde je prioritou ochrana povrchových vodních 
útvarů, by se měly zakládat břehové ochranné pásy ales-
poň 2 m široké.

Břehový zatravněný ochranný pás

(1 - malý potok, 2 - následující větší). 
Stralehrova klasifikace v povodí
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F/C
Co je třeba vykonat
Proveďte diagnostiku pro určení nebezpečí ve vaší zvlášt-
ní situaci. Údolnice popisuje situaci, kde se potkávají dva 
různé svahy a v povodí vytvoří liniovou zářezovou struktu-
ru (suché údolí). Takové údolnice mohou při srážkách sbí-
rat vodu z přilehlých svahů, což v povodí může vést ke ku-
mulovanému lineárnímu odtoku vody. Situace v údolnicích 
jsou často spouštěčem těžké stružkové/výmolové eroze. 
Účinným opatřením ke zmenšení splachu/eroze je vysít po-
dél údolnice travní kryt, v situacích s velkým nebezpečím 
odtoku/eroze by se ke zvýšení ochranného účinku k tráv-
natým pásům podél údolnice měly ještě vysázet živé ploty.

Jak je to potřeba vykonat
Ochranný pás umístěte a jeho velikost stanovte podle dia-
gnózy získané pro určité pole. Zvažte výběr rostlin přizpů-
sobených tvorbě ochranných pásů, jejich hustotu a poža-
davky na údržbu.

Velké údolnicové ochranné pásy (tj. louky) jsou vyžadovány 
v situacích, kde je velké nebezpečí odtoku/eroze a průběh 
průměrného srážkového úhrnu zapříčiňuje velké množ-
ství odtokové vody vstupující do  údolnicových ochran-
ných pásů z horních částí povodí. Takové ochranné pásy 
a  louky napříč údolnicemi jsou užitečné při rozptylování 
vody z kumulovaného odtoku, čímž se poskytují podmín-
ky na vsakování velkých množství vody. Vysazování živých 
plotů na  těchto údolnicových loukách ještě více zvyšuje 
účinnost vsakování odtokové vody.

Omezení
Údolnicové ochranné pásy vytvářejí nové hranice pole; 
v důsledku toho tvary pole nejsou ideálně vhodné pro leh-
ké operace s mechanizací. Mohou proto prodloužit pra-
covní dobu pro obdělávání polí.

17. Zakládejte a udržujte údolnicové ochranné pásy

Údolnice napříč polem



53

F/C
Živé ploty podél vodních útvarů anebo prvků horní čás-
ti povodí mohou životnímu prostředí poskytnout mnohé 
výhody. Slouží jako účinné větrolamy, zlepšují mikroklima, 
stabilizují říční břehy a poskytují biotopy volně žijícím ži-
vočichům. Živé ploty mají též důležité agronomické funk-
ce, jako je vsakování odtokové vody z  polí, zachytávání 
půdních částeček z eroze (snižují odnos živin a přípravků 
na  ochranu rostlin); zachytávají i  větrem přenášené zne-
čišťující látky (úlet postřikové mlhy, půdní částečky uvol-
něné větrnou erozí). Živé ploty jsou často v souladu s péčí 
o krajinu na oblastní a národní úrovni a mohou tedy být 
předmětem dodatečných dotací.

Ochranné pásy s porostem trvalek vytvářejí hlubší koře-
nové soustavy jako ochranné pásy obsahující travnatou 
vegetaci, a  tedy poskytují lepší podmínky pro vsakování 
vody. Ochranné pásy s porostem trvalek proto všeobecně 
poměrně účinněji zmírňují odtok a erozi; jsou účinnější jak 
při rozptýleném, tak při kumulovaném odtoku. Z  tohoto 
důvodu jsou proto nejúčinnější spíše při umístění v horních 
částech svahů než dále směrem dolů v povodí. Pro toto 
opatření existuje velký potenciál v oblastech se složitými 
půdními podmínkami anebo složitým povodím, zejména 
k erozi náchylných písečnatých a prachových půdách.

Co je třeba vykonat 
Zakládání živých plotů je třeba zakládat po pečlivém roz-
boru místních podmínek a hlavních cílech, kterých má živý 
plot dosáhnout. Tento rozbor určuje výběr dřevin a trav-
natých druhů, jako i požadovanou rozlohu či šířku ochran-
ného pásu, což následně ovlivňuje nezbytný rozsah prací 
spojených s jeho údržbou. Účinnost živých plotů při zachy-
cování postřikové mlhy velmi kolísá podle rostlinných dru-
hů, hustoty porostu, listové plochy a průběhem růstových 
fází jednotlivých složek porostu. Živé ploty by se měly vy-
sazovat podél vrstevnic povodí na úzkých, nejméně 2 m 
širokých zatravněných pásech, čímž se jejich účinek při 
zmenšování splachu v porovnání se samotným živým plo-
tem zvyšuje. Živý plot by se měl vysazovat spíše do středu 
zatravněného pásu než na  jeho okraj. Rostliny do živého 
plotu se musí zasadit dostatečně hluboko, aby se zabez-
pečilo zachycení vody a aby se zabezpečil větrolamný úči-
nek (vzdálenosti mezi rostlinami 0,5 až 1 m).

Co se týče výběru rostlinných druhů, měla by se zvážit na-
bídka potravy pro volně žijící zvířata, protože polní plodi-
ny jim neposkytují potravu celoročně a vybrané druhy by 
neměly mít příliš velký dosah na růstové podmínky plodiny 
(například hostitelské druhy chorob a škůdců).

18. Zakládejte a udržujte živé ploty
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Remízky mohou účinně vsakovat odtokovou vodu z polí, 
zachytávat půdní částečky z  eroze, snižovat odnos živin 
a přípravků na ochranu rostlin, zachytávat i větrem přená-
šené znečišťující látky (úlet postřikové mlhy, půdní částečky 

uvolněné větrnou erozí). Tak jako živé ploty, tak i remízky 
poskytují životnímu prostředí v  zemědělsky obhospoda-
řovaných povodích dodatečné výhody, slouží jako účinné 
větrolamy, zlepšují mikroklima, stabilizují břehy toků a po-
skytují biotopy pro volně žijící živočichy.

Remízky, vzhledem ke své velikosti (šířka nejméně 10 m) 
obvykle poměrně účinně zmírňují odtok a vsakovací schop-
nost jejich půd je vyšší jakož i  vsakovací schopnost půd 
na polích. Zakládání remízků je přeci jen záležitostí s vy-
sokými počátečními investicemi a přinášejí velké náklady 
na jejich údržbu. Tyto se však částečné vracejí po zpeně-
žení vytěženého dřeva.

Jak je to potřeba vykonat
Půda by měla být dobře připravená, aby byl umožněn roz-
voj kořenové soustavy zvolených druhů dřevin. Měly by se 
vybrat různé druhy, což zlepší celkovou mohutnost živého 
plotu a  nepovedou k  agronomické anebo mezidruhové 
konkurenci. Aby se získal životaschopný živý plot pružně 
reagující na vnější podněty; měly by se vybrat mohutné, 
místní druhy keřů a stromů. V období zakládání živého plo-
tu by měla být pod kontrolou konkurence ze strany ple-
velných společenstev a mladé rostliny by se měly chránit 
před volně žijícími živočichy (například plotem).

Velikost: Živé ploty by se měly vysazovat ve dvou až třech 
střídavě vysázených, 0,5 až 1 m širokých řadách. Rostliny 
by měly být vysazeny co nejhustěji, majíc na zřeteli jednot-
livé druhy a jejich schopnost zaplnit volný prostor. Do 10 
let by se měla dosáhnout cílová hustota.

Živý plot by se měl udržovat pravidelným střiháním. V prv-
ních letech by se dřeviny měly hluboko ořezávat. Běžná 
údržba po více letech by měla sestávat z regulace objemu 
dřevní hmoty a šířky a tvaru živého plotu. Na ochranu bio-
logické rozmanitosti je přiměřený pyramidální tvar A.

Omezení
Sazení živých plotů a  zmenšování výměry polí zvýší čas 
potřebný na polní práce a může u rolníků obhospodařu-
jících velké výměry vyvolat odpor. Na většině farem by se 
zakládání živých plotů mělo rozložit na několik let, aby se 
přizpůsobilo současným postupům prací a pracovním ka-
pacitám. Údržba živých plotů vyžaduje značné úsilí.

19. Zachovávejte remízky
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Co je třeba vykonat
Prostory, kterými se vchází na pole a kterými se pole opou-
ští, představují možné cesty úniku vody v povodí, anebo 
jsou prostory, ve kterých se začíná vytvářet kumulovaný 
odtok vody. Péče se jim musí věnovat zejména na polích 
nacházejících se v dolní části svahů, aby se předcházelo 
vytváření lineárního odtoku. V plochách s přímým přejez-
dem mechanizace je možné zhutňování půdy omezit vy-
užitím vrstvy hrubého štěrku na vrchu půdy. Vstupní pro-
story na pole by se měly zatravnit mohutnými druhy trávy.

Jak je to potřeba vykonat
Koleje po přejezdu mechanizace zpevníte hrubým štěrkem 
anebo kamenivem. Potom plochu osejte mohutnými dru-
hy trávy, které hluboko zakořeňují, vydrží nánosy usaze-
nin a jsou odolné vůči utlačování přejíždějící mechanizací. 
Měli byste předcházet vytváření hladkých a  vtlačených 
kolejí, protože ty poslouží odtokové vodě jako kanály pro 
únik z pole.

Co je třeba vykonat
Remízky jsou buď zbytky přirozených porostů a  slouží 
jako ochranné pásy v povodí, anebo jsou zvláštními prvky 
v povodí úmyslně vysazenými z důvodu životního prostře-
dí anebo hospodářských důvodů. Klíčová je spolupráce 
s  místními poradci tehdy, pokud mají remízky v  povodí 
přinášet více užitku a  jejich zakládání bude v  rámci růz-
ných agroenvironmentálních programů dotováno. Výběr 
druhového zastoupení v remízku závisí na jeho hlavním cíli. 
(Zaměření se na biologickou rozmanitost? Výroba kvalitní-
ho dřeva? Výroba dřeva nižší kvality s malými investicemi?)

Jak je to potřeba vykonat
Remízky by se v ideálních případech měly zakládat na str-
mých svazích anebo v dolní části svahů, v blízkosti vodních 
toků. Pokud je to možné, měli byste se vyvarovat stéká-
ní vody zkratkami po chodnících anebo cestách ve směru 
svahu.

O tom, jak založit a udržovat remízky, aby tyto vyjma sni-
žování odtoku v povodí přinášely i dodatečné výhody se 
poraďte s místním anebo oblastním lesnickým poradcem.

20. Péče o přístupové prostory k polím.
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Vegetační příkopy jsou záchytnými strukturami, které se 
budují v povodí s cílem chránit plochy na dolním toku tím, 
že zadržují odtokovou vodu a usazeniny, jako i vodu odvá-
děnou z uměle odvodňovaných ploch. Vegetační příkopy 
obvykle neobsahují vodu celoročně, jsou však zaplaveny 
pouze při objevení se odtokové anebo meliorační vody. 
Jejich prvořadou funkcí je zachytávat, odpařovat a  vsa-
kovat splachovou anebo meliorační vodu a  zadržovat 
erodované usazeniny. Mezi záchytnými strukturami jsou 
vegetační příkopy obvykle tím nejvhodnějším řešením, na-
příklad podél cest a hranic mezi sousedícími poli. Protože 
jejich hlavní úlohou je zadržovat vodu v povodí, příkopy 
by se neměly napojovat na povrchové vodní útvary (slepě 
ukončené příkopy).

Co je třeba vykonat
Záchytné příkopy se obvykle budují po důkladné diagnos-
tice nebezpečí odtoku a  určení jejich vhodného umístě-
ní v povodí. Někdy je nezbytné z nich pravidelně vybírat 
usazeniny, protože v opačném případě nahromaděné usa-
zeniny snižují zadržování vody a vsakovací schopnost pří-
kopů. Povrch příkopů by se měl nechat zarůst, aby se za-
bezpečila stabilita jejich svahů a aby se zpomalil tok vody, 
čímž se zlepší zadržování usazenin v příkopu.

Jak je to potřeba vykonat
Vegetační příkopy by měly být dostatečně velké na zachy-
cení odtokové vody a erodovaných usazenin alespoň při 
odtokové události typické pro dané místo, například prv-
ních 2 až 3 mm odtoku. Vegetační příkopy podporují od-
bourávání POR, maximalizují usazování erodovaných čás-
teček a zachytávají živiny. Pokud se každoročně vyskytne 
silné usazování, může být potřebné usazeniny pravidelně 
odstraňovat, aby se schopnost zadržovat vodu zachováva-
la na přiměřené úrovni.

Musíte mít na zřeteli následující všeobecné zásady:
•  Vegetační příkop umístěte v  kritických bodech povodí; 

tedy tam, kde se těžko zabrání vzniku odtoku u zdroje, ale 
kde je potřebné ho zachytit ještě před únikem na vedlejší 
pole, cestu anebo do povrchového vodního útvaru.

•  Výměnu vody mezi vegetačním příkopem a spodní vo-
dou omezíte anebo zpomalíte tím, že břehy a dno příko-
pu pokryjete vrstvou půdy, nejlépe hlinité anebo jílovité 
s vysokým obsahem uhlíku.

• Velikost příkopu přizpůsobte očekávanému odtoku:
-  kapacita: příkop by měl zachytit typický objem odtoku 

anebo nejméně 2 až 3 mm ze zdrojového povodí;
-  hloubka: mezi 0,5 až 1 m bez strmých břehů, aby se 

zachovaly únikové cesty pro drobné živočichy;
-  šířka/délka: navržená podle dostupného prostoru a po-

žadavků na kapacitu (viz výše).

Záchytné a rozptylové struktury

Záchytné a rozptylové struktury se v povodí budují ke zmírňování kumulovaného odtoku. Pokud je vytváření kumu-
lovaného odtoku u zdroje méně pravděpodobné, může být budování záchytných struktur volbou pro udržení vody 
v povodí.

Náklady na vybudování takového řešení by se měly vyvážit oproti nákladům na změnu existující agrotechnické praxe 
na zmírnění splachu už u zdroje.

21. Budujte a udržujte vegetační příkopy
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Záchytné struktury je možné v povodí vybudovat na ochra-
nu ploch na dolním toku tím, že zadržují odtokovou vodu 
a přenášené usazeniny (kumulovaný odtok), jakož i  vodu 
vypuštěnou z  uměle odvodňovaných ploch. Voda se při 
přechodu záchytnou strukturou odpařuje a vsakuje a jaká-
koliv nadbytečná voda se následně dostává do přilehlého 
povrchového vodního útvaru. Záchytné nádržky anebo 
umělé mokřady obvykle neobsahují vodu celoročně, jsou 
však zaplaveny pouze při objevení se odtokové anebo me-
liorační vody. Jejich prvořadým úkolem je zadržet vodu 
a erodované usazeniny, aby zůstaly v povodí.

K zachycení odtokové a meliorační vody se též mohou ho-
dit přirozené mokřadové plochy (pojem mokřad se často 
používá ve spojitosti s chráněnými plochami) a měly by se 
proto uchovávat. Přirozenými mokřady mohou být břeho-
vé louky anebo lesy, které jsou pravidelně zaplavovány.

Co je třeba vykonat
Vybudování záchytné nádrže anebo umělého mokřadu oby-
čejně navrhuje správce povodí anebo místní úřady ke zlep-
šení anebo udržení dobré jakosti vody v povodí, například 
zmenšení vstupů usazenin a živin do toků. K určení vhod-
ného umístění a nezbytné velikosti mokřadového ochran-
ného pásu je potřebná důkladná diagnostika. Ochranné 
pásy jako takové obyčejně zachytávají odtokovou anebo 
meliorační vodu z několika polí patřícím různým majitelům. 
K organizaci vybudování a udržování nádrže anebo umě-
lého mokřadu se často vyžaduje přístup jejich společného 
obhospodařování. Běžně je vyžadováno pravidelné odstra-
ňování usazenin a organické hmoty, protože hromadící se 
usazeniny budou jinak snižovat schopnost ochranného pásu 
zadržovat vodu i propustnost půdy pro vodu.

•  Vysejte místně, tedy neinvazivní rostlinné druhy, přizpů-
sobené nepravidelnému zaplavování.

•  Když nahromaděné usazeniny zmenší zadržovací kapaci-
tu o více než 20 %, odstraňte je.

Účinnost
Vegetační příkopy jsou zvláštním druhem umělých mokřa-
dů, víceméně přechodné povahy. Studie ukázaly, že 
ochranné pásy v  podobě vegetačních příkopů ulehčují 
odbourávání POR obsažených v odtokové vodě. Jejich zá-
chytná výkonnost se mění, protože závisí na podílu odto-
kové vody, která se při odtokové událostí úplně zachytí.

Hydrofobnější přípravky se lépe zachytí v mokřadech, pro-
tože do  vodních ekosystémů vstupují zejména navázané 
na erodované půdní částice, které se poměrně účinně usa-
zují v ochranných pásech v podobě mokřadů. Navíc, roz-
puštěné hydrofobní přípravky se v rostlinách a usazeninách 
při přechodu vody přes mokřady zachytí lépe než hydrofilní 
sloučeniny.

Omezení
Vegetační příkopy jsou antropogenní, infrastrukturní zaří-
zení budované s cílem zachytávat a čistit odtokovou vodu 
od usazenin, živin a POR. Proto by se ve spolupráci s míst-
ními orgány ochrany životního prostředí měl dopředu 
zkontrolovat obsah jakékoliv legislativy upravující ochranu 
ekosystémů a biotopů, která by případně mohla zasaho-
vat do funkčnosti záchytných struktur.

Ta by se měla prodiskutovat před založením takové struk-
tury, aby se zabezpečila možnost zachovat její původní účel 
v případě, že se do záchytné struktury dostane ohrožený 
druh, protože účelem bylo dřív poskytnout větší ochranu 
vodním zdrojům než zvláštním prostorům, vyžadujících si 
zákonnou ochranu.

22.  Zakládejte anebo udržujte záchytné  
nádržky/umělé mokřady
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Jak je to potřeba vykonat
Záchytná kapacita nádrží anebo mokřadů by měla postačit 
k  zachycení odtokové vody a erodovaných usazenin ales-
poň při typické odtokové události. Čas zadržení vody zadr-
žené v záchytné struktuře by se měl optimalizovat využitím 
například jezů anebo jiných překážek ve  struktuře. Rost-
linstvo v záchytné struktuře podporuje odbourávání POR, 
maximalizuje usazování erodované půdy a zachytává živiny. 
Pokud každoročně dochází k silnému usazování, může být 
potřebné usazeniny pravidelně odstraňovat, aby se schop-
nost zadržovat vodu zachovávala na přiměřené úrovni.

Zatímco je zvykem záchytné nádrže budovat s nepropust-
ným dnem (například z  betonu), umělé mokřady se ob-
vykle budují na půdách s malým anebo žádným spojením 
s  pod nimi ležícími vodonosnými vrstvami. Na  umělých 
mokřadech se vyvíjí určitý druh přirozené vegetace, za-
tímco záchytné nádrže je možné udržovat bez vegetace 
anebo zarostlé, tj. včetně tenké vrstvy půdy umožňující 
růst rostlin.

Je potřeba mít na zřeteli následující všeobecné zásady:
• Stanovte si jasné cíle:

Buď jednoúčelové s  cílem zmírnit přenos znečištění ze 
zemědělské výroby anebo víceúčelové, umožňující proti-
povodňovou ochranu na rozhraní zemědělského a sídel-
ního povodí.

•  Omezit výměnu mezi umělými mokřady a podzemní vo-
dou tím, že dno záchytné struktury se pokryje vrstvou 
půdy, nejlépe hlinité anebo jílovité a  s  vysokým obsa-
hem uhlíku.

• Velikost mokřadů přizpůsobte očekávanému odtoku:
-  Kapacita: Návrh na přijetí nejméně 2 až 5 mm odtoku 

ze zdrojového povodí, což odpovídá poměru ploch 0,4 
až 1 % (což se může upravit, pokud je prvořadou otáz-
kou protipovodňová ochrana). Při pravidelných větších 
srážkových událostech (více než 5  mm) bude možná 
záchytnou strukturu potřeba navrhnout na vyšší zadr-
žovací kapacitu;

-  vodní sloupec: při zaplavení v rozsahu 0,2 až 1 m s prů-
měrným vodním sloupcem 0,5  m (nastavit s  pomocí 
jezů na výtoku z nádržky anebo mokřadu);

-  délka: pokud je to možné, s pomocí překážek anebo 
hrázek maximalizujte délku meandrující vodní cesty.

•  Pokud je struktura zarostlá, upřednostněte výsev míst-
ních, neinvazivních druhů přizpůsobených nepravidelné-
mu zaplavování.

•  Když nahromaděné usazeniny zmenší zadržovací kapaci-
tu o více než 20 %, pravidelně je odstraňujte.

Všeobecně se na zakládání účinných záchytných nádržek 
anebo umělých mokřadů vyžadují odborné vědomosti. 
Ohledně dalších podrobností se obraťte na místní poradce 
a úřady v oblasti ochrany životního prostředí a prostuduj-
te si odborné příručky, jako například odborné usměrně-
ní „Zmírňování znečištění přípravky z nebodových zdrojů 
a biologické čištění s pomocí umělých mokřadových eko-
systémů„ vydanou v rámci projektu EU Life Artwet (LIFE 
06 ENV/F/000133).

Účinnost
Studie ukázaly, že ochranné pásy v  podobě vegetačních 
příkopů ulehčují odbourávání POR obsažených v odtoko-
vé vodě. Záchytná výkonnost je proměnlivá, protože závisí 
na době, během které se odtoková voda zadržuje v ochran-
ném zarostlém mokřadovém pásu. Účinnost zachytávat sla-
bě anebo středně pohlcované sloučeniny se odhaduje nižší 
(přibližně 50 %), zatímco při zachytávání silně pohlcovaných 
sloučenin může přesáhnout 90 %. Čím jsou přípravky hyd-
rofobnější, tím lépe se v nádržkách a mokřadech zachytá-
vají, protože vstupují do  ekosystémů navázaných na  ero-
dované půdní částice, usazené v mokřadových ochranných 
pásech. Navíc, rozpuštěné hydrofobní přípravky se v rostli-
nách a usazeninách při přechodu vody přes mokřady zachy-
tí do vyšší míry než hydrofilní sloučeniny.

Omezení
Vybudované mokřady jsou antropogenní, infrastrukturní 
zařízení podobné hrázím, budované s  cílem zachytávat 
a čistit odtokovou vodu od usazenin, živin a POR. Proto 
by se ve spolupráci s místními orgány ochrany životního 
prostředí měl předem zkontrolovat obsah jakékoliv legis-
lativy upravující ochranu mokřadů a povrchových vodních 
útvarů, která by případně mohla zasahovat do funkčnos-
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ti záchytných struktur. Ještě před založením takových 
struktur by se mělo prodiskutovat, co se stane, pokud se 
v záchytné struktuře vyskytne ohrožený druh a jak ucho-
vat původní účel struktury. Zvlášť u umělých staveb by se 

mělo poukázat na to, že biotop existuje pouze v důsledku 
původního účelu zvládnout výtok odtokové anebo melio-
rační vody do povrchového vodního útvaru.

Hrázka na okraji pole je malý násep anebo malá přehra-
da ze zeminy, na dolním okraji pole, určená k  zachycení 
odtoku a eroze z pole. Hrázka v podstatě funguje tak, že 
zachytává pohyb odtoku a  jeho usazenin, čímž umožňu-
je vsakování odtoku anebo erodované půdy do depozitu. 
Hrázky se též např. využívají jako kritická vodohospodář-
ská a půdohospodářská složka systémů rýžových polí.

Co je třeba vykonat
Hrázky na okraji polí se budují nahrnováním zeminy do po-
doby náspu anebo malé přehrady. Hrázky se zakládají 
na dolním okraji polí k zachytávání odtoku a jeho usazenin.

Takové hrázky nejlépe fungují na  těžších půdách, tj. pů-
dách s  vyšším obsahem jílu, které mají vyšší potenciál 
na vytváření odtoku, pokud neobsahují makropóry, které 
vytvářejí spojení s povrchem půdy. To, jak dlouho hrázky 
zůstávají funkčními, závisí na pevnosti zeminy a toho, zda ji 
nerozbije déšť anebo odtoková voda; proto je důležité je 
častěji prohlížet.

Jak je to potřeba vykonat
Na okraji pole vykopejte zeminu a nahromaďte na 30 až 
50 cm širokou hrázku do požadované výšky a vzdálenosti 
podél celého okraje pole. Na odhad těchto výšek a délek 
zde uvádíme přibližné pokyny pro dva typy pravoúhlých 
polí umístěných na rovnoměrně klesajících svazích.

Na polích se svahem souběžným s okrajem pole musí být 
hrázka vyšší, než je objem odtoku z pole.
Na polích se svahem úhlopříčným s okrajem pole musí být 
hrázka taktéž vyšší, než je objem odtoku z pole. Požadova-
ná výška je však nejvyšší v nejnižším položeném rohu pole.

23. Zakládejte a udržujte hrázky na okrajích polí
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Mezi rozptylové stavby se řadí hatě a  minihrázky. Jsou 
umělými stavbami z  kůlů, větví a  kamenů, postavenými 
v povodí pro rozptýlení kumulovaného povrchového od-
toku v povodí. Hatě omezují erozi a zachytávají odtokovou 
vodou přenášený písek a  prach. Minihrázky jsou určené 
hlavně k rozptýlení a zpomalení proudu vody.

Co je třeba vykonat
Hatě sestávají ze svazků větví zasunutých mezi břevna, při-
pomínající nízkou zídku; zakládají se napříč svahem s cílem 
přerušit cestu vodě kumulovaného odtoku. Tato stavba je 
pro vodu propustná, značně však zpomaluje její tok, roz-
ptyluje ji a tím vede k usazování erodované půdy.

Dřevo použité na stavbu hatí může být živé (například ros-
toucí křoví) anebo suché. Stavba vybudovaná ze suchého 
dřeva může zůstat funkční po dobu 2 až 4 let. Pokud je 
vystavěna ze živých dřevin, může být trvalá, otepi větví je 
ale potřeba vyměňovat po 2 až 4 letech.

Minihrázky jsou zhotovené z kamení a kůlů a zakládají se 
na vyústění malých toků. Podobně jako hatě i minihrázky 
jsou propustné pro vodu, zpomalují tok a  zadržují ero-
dované usazeniny. Budují se po celé šířce toku tak, že se 
břevna pospojují se dnem a břehy koryta.

Minihrázky mohou být trvalé a mohou vyžadovat údržbu 
každé 2 až 3 roky.

Jak je to potřeba vykonat
Vykopejte 30  cm hlubokou a 50  cm širokou rýhu. Podél 
obou stěn rýhy postavte dvě řady 1,0 až 1,5 m dlouhých 
kůlů, vzdálených od sebe 1 až 1,5 m. Kůly zarazte 50 cm 
hluboko.  Rýhu a prostor mezi kůly naplňte otepmi proutí 
až do výšky kůlů, vykopanou zeminu využijte k naplnění 
rýhy a prostoru mezi kůly. Navršením vykopané hlíny vy-
tvořte hladký přechod směrem k okolnímu povrchu půdy.

Hatě je možné zkombinovat s  vegetačními ochrannými 
pásy tak, že se vybudují jejich středem. Minihrázky je mož-
né kombinovat s vegetačními příkopy.

Omezení
Rozptylující struktury vyžadují hodně práce; jejich vybudo-
vání a údržba vyžadují značné investice.

24. Zakládejte rozptylové stavby

Hatě
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Co je třeba vykonat
Všeobecně je potřeba zvážit následující body ke zmenšení 
nebezpečí znečišťování vody.

•  Přípravky neaplikujte tehdy, když se v oblasti během nej-
bližších 48 hodin předpovídají intenzivní srážky.

•  Přípravky neaplikujte na nasycenou půdu anebo na pole, 
kde voda vytéká z drenáže.

•  Snižte počet aplikací a  množství aplikovaných POR 
na  nezbytné minimum, v  případě nebezpečí splachu 
zkontrolujte alternativní strategie používání POR.

Jak je to potřeba vykonat
•  Uveďte anebo označte oblasti na  polích, kde je třeba 

brát zřetel na  omezení aplikace podle vašeho výběru 
POR.

•  Pozorně si prostudujte etiketu POR, pokud existuje vztah 
mezi požadavky na načasování aplikace a srážkami.

•  Sledujte předpověď počasí pro svoji oblast; nejkritičtější 
srážky jsou ty, které první následují po aplikaci.

•  Zkontrolujte stupeň nasycení půdy vodou na  poli, kde 
zamýšlíte přípravek aplikovat a  vyvarujte se aplikace 
na nasycené půdy.

•  Pokud je pole uměle odvodněné, zkontrolujte, zda z dré-
nů vytéká voda a v tomto období se vyvarujte postřiko-
vání.

25. Optimalizujte načasování aplikace POR

Správné používání přípravků na ochranu rostlin (POR) Všeobecně
Registrace POR bere v úvahu nebezpečí používání POR z hlediska životního prostředí a BOZP. Co se týče ochrany 
vod, tato hodnocení POR mohou přinést požadavky uvedené na etiketě přípravku s cílem zmírnit předpovídaný dosah 
koncentrací zasahujících povrchové vody po vstupu úletu, odtoku a drenážní vody. Povinné požadavky uvedené na eti-
ketách přípravků se musí považovat za neoddělitelnou část celkové strategie snižování znečišťování povrchových vod, 
což zahrnuje i přijetí jiných zásad BMP. Následující opatření se zvlášť týkají zmírňování odtoku anebo eroze.

Správné používání POR začíná pravidelnými kontrolami a přesnou kalibrací aplikačního zařízení. V některých zemích 
jsou pravidelné kontroly postřikovačů povinné, jiné členské státy EU stále potřebují zavést systémy auditu požadova-
ného směrnicí o mechanizaci.
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Klíčovým činitelem je kontrola aplikací POR, pokud během 
období, kdy dochází k  obnovení zásob podzemní vody, 
vytéká drenážní voda.

Co je třeba vykonat
•  Vyberte vhodný POR, podle časového okna vhodného 

k aplikaci.
•  POR aplikujte v  době mimo období doplňování zásob 

podzemní vody a vytékání drenážní vody.
•  Pozorně si prostudujte etiketu přípravku, zda existují po-

žadavky ohledně načasování aplikace v průběhu sezóny.

Jak je to potřeba vykonat
•  Uveďte anebo označte oblasti na  polích, kde je třeba 

brát zřetel na  omezení aplikace podle vašeho výběru 
POR.

•  Co nejvíce se vyhněte postřikování v pozdním podzimu-
nebo brzy na jaře, kdy jsou půdy typicky téměř nasyceny 
vodou anebo když voda vytéká z umělých drénů. Kont-
rolujte požadavky specifické pro přípravek a doporučení 
poprodejní podpory přípravků.

Co je třeba vykonat
•  Volte vhodný POR, který může vyřešit váš problém 

s ochranou rostlin.
•  Pozorně si pročtěte etiketu přípravku a dodržujte opat-

ření ke zmírnění nebezpečí.
•  Pokud zvolený POR vyžaduje také specifické zmírňují-

cí opatření, která se těžko uskutečňují, prozkoumejte 
náhradní řešení anebo se poraďte se svým poradcem, 
zda je úprava použití přípravku možná, například snížení 
dávky přípravku ve spojení s  jiným POR (směs), snížení 
aplikační dávky na ošetřovanou plochu (pásový postřik, 
alternativní POR).

•  Přijměte opatření na  odstranění jakéhokoliv bodového 
zdroje znečišťování a  uplatněte životaschopná opatře-
ní ke  zmenšení nebezpečí rozptýleného znečišťování 
(splach, úlet POR).

•  Pokud problémy se znečisťováním určitým POR přetrvá-
vají, prodiskutujte se svým poradcem náhradní strategie 
ochrany plodiny.

26. Optimalizujte sezónní načasování aplikací POR

27. Volte vhodné přípravky na ochranu rostlin

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)
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Jak je to potřeba vykonat
• Řiďte se radami o POR, poskytovanými pro vaši oblast.
•  Vypracujte si seznam polí, kterých se týkají určitá ome-

zení při ochraně plodin a  zdokumentujte si svou praxi 
v ochraně rostlin. Kontrolujte, zda se na farmě správně 
zachází s POR, aby se předešlo znečišťování z bodových 
zdrojů (použijte kontrolní seznam). Zaměřte se zejména 
na tyto hlediska:
-  Uplatňují se preventivní opatření při plnění nádrže po-

střikovače a při jeho čistění na hospodářském dvoře?
-  Je postřikovač vybaven nádrží na  oplachovou vodu 

anebo vnitřním čisticím/oplachovacím systémem? (Od-
kaz: TOPPS - BMP na  snižování znečišťování z bodo-
vých zdrojů)

•  Všichni farmáři v povodí by měly být informováni a po-
učeni o BMP na snižování znečišťování z bodových zdrojů.

•  Proveďte audit povodí a polí a zaveďte zmírňující opatření 
ke snížení odtoku/eroze a úletu z polí v povodí (BMP).

•  Optimalizujte načasování aplikace, abyste zmenšili ne-
bezpečí přenosu POR vodou.

•  Snižte aplikační dávky, například směsnými přípravky 
s nižšími aplikačními dávkami. Používejte takové techni-
ky aplikace, které zmenšují ošetřenou plochu tam, kde je 
to možné (pásová aplikace, nasměrovaný postřik, postřik    
s pomocí snímačů).

•  Poraďte se se svým poradcem o jiných možnostech za-
bezpečení ochrany plodiny:
-  například náhradními, nechemickými postupy při ochra-

ně rostlin,
-  volbou náhradního POR, jehož účinná látka má jiné 

vlastnosti (poločas odbourání v  půdě, pohyblivost 
v půdě, toxicita pro vodní prostředí = jiné normy envi-
ronmentální kvality).

Pokud není možné najít jiná řešení, zvažte výsev/výsadbu 
jiné plodiny.

Omezení
Po  důkladné kontrole je třeba s  poradcem a  farmářem 
prodiskutovat plán ke  snížení znečišťování z  bodových 
zdrojů. Opatření se zaměřují na správné zacházení s POR, 
budování povědomí o ochraně vody a zlepšování vybave-
ní a infrastruktury (skladování, očista, Biobed). V ideálním 
případě by se takové akční plány měly prodiskutovat se 
všemi pěstiteli v povodí.

Zavádění opatření na zmírňování odtoku a eroze jsou ne-
jen individuální, ale i společným úkolem. Na zavádění plá-
nu by se měli podílet všichni se svými přidělenými úkoly. 
Měly by se prozkoumat často dostupné možnosti financo-
vání technických a  infrastrukturních opatření z  veřejných 
zdrojů.

V oblastech s problémy se znečišťováním by úřady zodpo-
vídající za jakost vody měly otevřeně a konstruktivně spo-
lupracovat s  farmáři na  řešení společně odsouhlasených 
řešení; příklady takové spolupráce již v některých zemích 
existují. Nejpovzbudivější je to, jak se takové kroky spojují 
s následujícím zlepšením jakosti vody.
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Závlahy

Pod závlahou rozumíme umělé dodávání vody do půdy tam, kde voda není pro plodinu v ur-
čité době v dostatečném množství dostupná. Hlavní výzvou při ochraně kvality vody před 
nadbytkem závlahové vody je kontrolovat množství vody a zvládat drenážní vodu v situacích, 
kde se odvodňovací soustavy zakládaly s cílem předcházet zasolení půd. Nebezpečí splachu 
se přímo spojuje se založenými závlahovými soustavami a závlahovým hospodářstvím.
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Pro různé soustavy jsou typické různé objemy dodávané 
závlahové vody a  způsoby zavlažování. Závlaha podmo-
kem vyžaduje nejvyšší objem vody (800 až 1200 m3/ha), 
závlaha postřikem spotřebuje 300 až 500 m3/ha. Kapky 
vody při závlaze postřikem mohou po dopadu na povrch 
půdy způsobovat zhutňování půdy a tvorbu půdního pří-
sušku. Kapková závlaha pracuje s  malými objemy vody 
a vzhledem k požadovaným velkým počátečním investicím 
se nejvíce používá u vysoce ceněných plodin.

Klíčem ke zmenšení nebezpečí splachu je správné závla-
hové hospodářství při zvážení obsahu půdní vody, půd-
ní vodní kapacity a požadavky plodiny na vodu vzhledem 

k evapotranspiraci. V  jižní Evropě je však ještě stále nej-
běžnější závlaha podmokem. Dodávají se jí velká množství 
vody a neumožňuje lehkou kontrolu objemu vody, aby se 
předešlo nadměrnému převlažování.

Co dělat a jak na to
Nejúčinnějším zmírňujícím opatřením je investování 
do lépe ovládatelných závlahových technologií s nižší spo-
třebou vody (postřik, mikropostřik, kapková závlaha).

Co je třeba vykonat
Klíčem ke zmenšení nebezpečí splachu je správné závla-
hové hospodářství při zvážení obsahu půdní vody, půd-
ní vodní kapacity a požadavky plodiny na vodu vzhledem 
k evapotranspiraci.

Jak je to potřeba vykonat
Nejdůležitější je sledovat, odhadovat a  regulovat správ-
né množství vody vyžadované plodinou. Klíčovými uka-
zateli jsou obsah půdní vlhkosti, sací tlak a zvážení mož-
ných předpovídaných srážek. Pro plánování závlah existují 
podpůrné rozhodovací soustavy na základě informačních 
technologií.

Pokud se používají méně ovladatelné způsoby (záplavové 
zavlažovaní), vodu ušetří a odtok snižuje závlaha brázdo-
vým podmokem. Taková praxe může též napomoci lepší-
mu vsakování srážkové vody.

Omezení
Ve většině závlahových oblastí se množství a dostupnost 
vody dají ovládat. Podrobné rady je proto třeba poskyto-
vat hlavně podle místní situace.

28. Vyberte závlahovou technologii

29. Optimalizujte čas závlahy a závlahovou dávku.
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Hodnocení účinnosti zmírňujících opatření
Na následujících obrázcích se opatření hodnotí podle své účinnosti proti odtoku v důsledku různých příčin: omezeným 
vsakováním, přesycením a kumulovaným odtokem (viz legenda na straně 30).

Kategorie rozsahu určuje, kde se tato opatření v zásadě mohou použít, a to na poli (F) anebo v povodí (C).

1 Snižte intenzitu obdělávání půdy. 5 Zvládněte / orientujte kolejové řádky.

2 Připravte silnější osivové lůžko.
6  Na polích budujte hrázky  

(budování hrázek po vrstevnici).

3 Vyhýbejte se zhutňování povrchu půdy. 7 Zavádějte vrstevnicové obdělávání půdy.

4 Vyhýbejte se utužování podorniční vrstvy. 8 Optimalizujte osevní postup.
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9  Na polích zavádějte pěstování plodin 
v pásech napříč svahem. 13 Zvětšujte rozlohu úvratí.

10 Vysévejte jednoleté meziplodiny.
14  Zakládejte a udržujte ochranné pásy  

na polích.

11 Zavádějte dvojitou hustotu výsevu.
15  Zakládejte a udržujte ochranné pásy  

na okrajích polí.

12  V plantáži založte porost trvalé krycí 
plodiny.

16  Zakládejte a udržujte břehové  
ochranné pásy.
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17  Zakládejte a udržujte údolnicové  
ochranné pásy. 21 Budujte a udržujte vegetační příkopy.

18 Zakládejte a udržujte živé ploty.
22  Zakládejte anebo udržujte záchytné 

nádržky/umělé mokřady.

19 Udržujte remízky.
23  Zakládejte a udržujte hrázky  

na okrajích polí.

20 Péče o přístupové prostory k polím. 24 Zavádějte rozptylové stavby.
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25 Optimalizujte načasování aplikace POR.
29  Optimalizujte dobu závlahy  

a závlahovou dávku.

26  Optimalizujte sezónní načasování  
aplikací POR.

27  Volte vhodné přípravky na ochranu 
rostlin.

28 Vyberte závlahovou technologii.
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Agrotechnika
Obdělávání je všeobecným výrazem pro obdělávání půdy. Agrotechnika se tradičně 
spojuje s oráním půdy. Technologie s minimálním obděláváním anebo bezorebné tech-
nologie, kterými se struktura půdy nenaruší do té míry jako orbou, která má kladný vliv 
na vsakovací schopnost půdy.

Boční průsak
Boční, podpovrchový přenos vody, například způsobený vrstvou s omezenou propust-
ností anebo nepropustnou vrstvou.

Bodový zdroj
Výraz bodový zdroj znečištění se používá různými způsoby. V souvislostech těchto BMP 
jsou bodové zdroje vstupy POR do vody pocházející přímo z činností anebo zařízení 
na hospodářském dvoře. Příslušné činitele může do široké míry ovládat obsluha svým 
správným chováním, vhodným vybavením a infrastrukturou.

BMP
Akronym pro „best management practice“, správnou praxi v ochraně rostlin; v  sou-
vislostech tohoto dokumentu jsou to doporučení a nástroj na zabránění ztrátám POR 
jejich únikem do vod a citlivých prostorů.

Dešťová epizoda
Déšť od začátku do konce. V souvislostech BMP je intenzita (trvání a objem) dešťové 
epizody důležitá k vytvoření splachu anebo eroze.

Drenáž
Drenážní (odvodňovací) soustava se zakládá s cílem udělat dlouhodobě vlhkou půdu 
vhodnou pro zemědělskou výrobu. Drenážní voda vytéká do příkopu anebo do mokřa-
du.

Eroze
Eroze je přenos půdy vodou anebo větrem.

Hrázka
Hrázka je malá přehrada na zmenšení průtoku vody a na udržení co nejvíce vody na poli, 
na předcházení odtoku a na zvýšení vsakování.

Kolejové řádky
Kolejové řádky jsou plochy v  porostu, které jsou bez porostu plodiny a  využívají se 
k přejezdům mechanizace po poli. Kolejové řádky mohou být plochami, kde se soustře-
ďuje voda a navíc zde dochází k zhutňování půdy, čímž se zvětšuje nebezpečí odtoku 
a eroze.
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Kumulovaný odtok
Ke kumulovanému odtoku dochází při hromadění povrchové vody ve stružkách anebo 
výmolech na polích, například podél údolnice. V závislosti na půdních podmínkách se 
kumulovaný odtok stává začátkem vážných těžkostí s erozí.

Meziplodina
Plodina, pěstovaná v období mezi dvěma hlavními plodinami, například po sběru po vý-
sev. Účelem meziplodiny je chránit strukturu půdy (zeslabovat účinek splachování deš-
těm, stínění) a využít vodu. Meziplodiny jsou účinným zmírňujícím opatřením na snížení 
přenosu ve vodě rozpustných živin a nečistot do povrchových a podzemních vodních 
útvarů.

Mokřad
Viz „Záchytná struktura“.

Mulč
Materiál pocházející z  rostlinných zbytků plodiny anebo meziplodiny nacházející se 
na  povrchu půdy, který zeslabuje proudění vody po  povrchu půdy a  má kladný vliv 
na vsakování vody do půdy.

Ochranné pásmo
Ochranné pásmo je plocha, porostlá anebo neporostlá plodinou, neošetřovaná POR, 
naplánovaná a určená k zabránění tomu, aby se přilehlé prostory znečistily POR v dů-
sledku úletu postřikové mlhy.

Ochranný pás
Ochranný pás je zarostlý pás, neporostlý plodinou, ale nacházející se mezi polem a vod-
ním útvarem s cílem předcházet splachu a erozi.

Osevní postup
Pořadí plodin pěstovaných na  poli anebo v  krajině. Osevní postup na  velké rozloze 
vykazuje kladný agronomický vliv, jako například zmírňování odtoku vody, snižování po-
četnosti škůdců a infekčního tlaku chorob.

Pesticid
Podle legislativy EU (směrnice ES č. 2009/128), výraz „pesticid“ zahrnuje přípravky 
na ochranu rostlin (definované nařízením (ES) č. 1107/2009) a biocidní přípravky (defi-
nované směrnicí ES č. 98/8). V tomto dokumentu se tento výraz týká pouze přípravků 
na ochranu rostlin.
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Pěstitelské postupy
Všeobecná praxe při pěstování plodin v oblasti. Většinou tvoří podstatu zemědělské 
výroby v určité oblasti a určují jejich především obchodní, klimatické, půdní a jiné ag-
ronomické podmínky.

Plošná eroze
Plošná eroze je odnášení částeček půdy v tenkých vrstvách z mírně svahovitého pozem-
ku. Obvykle mnohokrát zůstává nepozorovanou, může být však zodpovědná za rozsáh-
lé ztráty půdy v zemědělsky obhospodařovaném i neobhospodařovaném prostředí.

Plošný odtok
Plošný splach je voda stékající dolů svahem v tenkých vrstvách bez kumulace, tedy bez 
stružek.

POR
Přípravek na ochranu rostlin: podle legislativy EU (nařízení (ES) č. 1107/2009), POR jsou 
přípravky skládající se z  účinných látek, safenerů anebo synergicky působících látek 
a  jsou určeny na: (a) ochranu rostlin a  rostlinných produktů proti všem škodlivým or-
ganizmům anebo na zabránění činnosti takových organizmů; (b) ovlivňování životních 
pochodů rostlin (jako látky ovlivňující jejich růst) jiné jako živiny; (c) uchovávání rost-
linných produktů; (d) ničení nežádoucích rostlin anebo částí rostlin; (e) kontrolu anebo 
zabránění nežádoucího růstu rostlin.

Povodí
Část krajiny, z jejíž povrchu všechen povrchový odtok stéká potoky, řekami i přes jezera 
do určitého bodu vodního útvaru; za běžných okolností jezero anebo soutok řek.

Povrchový odtok
Splach povrchové vody je voda, která teče po pozemku tehdy, když jistá část anebo 
všechna voda pocházející z deště, závlahy anebo tání sněhu nemůže vsakovat do půdy 
(1) tak rychle, jako na povrch půdy přichází (omezení vsakování vody do půdy); ane-
bo (2) se přesáhla vsakovací schopnost (nasycení půdy vodou). Obdělávání půdy často 
ovlivňuje oba typy odtoku, například půdní přísušek půdy anebo podbrázdí omezující 
odvodňování půd ve svislém směru.

Příkop
Umělý odvodňovací kanál.
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Propustnost půdy
Propustnost půdy popisuje, kolik vody může prosáknut na určité ploše a za určitý čas 
přes půdní vrstvu (viz Darcyho rovnice).

Rozhodovací diagram
Rozhodovací diagram / rozhodovací strom poskytuje agregované klíčové údaje, které 
uživateli umožňují přijímat rychlá a strukturovaná rozhodnutí bez potřeby znát všechny 
podrobnosti (například na palubní desce auta). (Viz „rozhodovací strom“.)

Rozhodovací strom
Rozhodovací strom / rozhodovací diagram podporuje rychlé rozhodování strukturova-
ným způsobem ve složitých situacích. Spojuje naše ukryté znalosti a všeobecně podpo-
ruje vysokou míru správných rozhodnutí. (Viz “rozhodovací diagram“.)

Rozptýlené/difuzní zdroje
Rozptýlené zdroje v  souvislostech se znečišťováním ze zemědělské výroby je možné 
definovat jako zdroje znečišťování pocházející přímo z pole. Všechno znečišťování ze 
zemědělské výroby se často uvádí jako znečišťování z rozptýlených zdrojů, což podle 
našeho názoru neobsahuje důležité rozdíly (například znečišťování pocházející z činnos-
tí na  hospodářských dvorech), a  proto může vést k  rozporuplným doporučením pro 
zmírňující opatření.

Stružková eroze
Stružková eroze je přechodem mezi plošnou a výmolovou erozí. Je výsledkem soustře-
dění plošné eroze do malých, dočasných, soustředěných cest pro proud, který vytváří 
až 30 cm hluboké kanály.

Substrát
V souvislostech půdoznalství je substrátem mateřská hornina, jehož změnou se vytváří 
půda.

Textura půdy
Textura půdy popisuje obsah různých půdních částeček v půdě (písek, hlína, jíl).

Tvorba půdního přísušku
Zhutňování půdy na jejím povrchu, zejména na půdách s vysokým obsahem (více než 
25 %) prachových částic. Půdy s přísuškem mají sklon k odtoku a erozi.
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Údolnice je pomyslnou čarou spojující nejnižší body říčního kanálu, anebo všeobecně 
nejnižší body, kde se spojují různé svahy a tvoří údolí. Anglický výraz „talweg“ je odvo-
zeninou německých slov „Tal“ (= údolí) a „Weg“ (= cesta).

Úvrať
Úvrať je část pozemku na okrajích pole. Na úvrati směr obdělávání a výsevu vede napříč 
směru obdělávání a výsevu na zbytku pole.

Vodní útvar
V tomto dokumentu se jím rozumí „útvar povrchové vody“, který je diskrétním a důle-
žitým prvkem povrchové vody, jako jezero, přehradní nádrž, potok, řeka anebo kanál, 
část potoka, řeky anebo kanálu (směrnice ES č. 2000/60).

Vsakování
Vstup vody do půdy ve svislém směru. Množství vody, které je možné na poli udržet, 
určují půdní charakteristiky. Klíčovým kritériem je vsakovací kapacita půdy.

Výmolová eroze
Extrémní projev eroze v krajině. Je to strmý a hluboký, vodu odvádějící kanál vytvořený 
povrchovou vodou, která jím neprotéká trvale.

Záchytná struktura
Záchytné struktury jsou přirozenými anebo umělými strukturami schopnými zachytávat 
odtokovou vodu a usazeniny v povodí.
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Základem této brožury o BMP jsou nejen osobní zkušenosti našich partnerů a odborníků, kteří přispěli k tomuto projek-
tu, ale i výzkumné aktivity, které se po mnoho let vykonávaly na různých místech. Tyto odkazy na literaturu se odvolávají 
na publikace, které by mohly být užitečné při hlubším studiu problematiky odtoku a eroze.
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