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Monitoring eroze

V případě, že na území v územní působnosti vaší obce bude

pozorována vodní či větrná eroze, případně sesuvy půdy

nebo projevy extrémního sucha na zemědělské půdě,

postupujte prosím dle uvedeného návodu:

Postup při výskytu erozního jevu:

Jestliže se ve vašem katastru vyskytnou přívalové či

dlouhodobé deště, v důsledku kterých dojde k erozi

zemědělské půdy, viz obr.:
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a zaznamenáte jejich negativní projevy, jako:

- splavení zeminy z polí na komunikace - zatopení či zanesení pozemků, staveb či studní
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- vymletí erozních rýh na polních cestách

- zanesení příkopů a propustků

- zanesení či znečištění vodního toku splavenou zeminou

- stékání či sesuvy půdy (pozorujete nezvyklý náklon 

stromů  na svazích či se uvolní část svahu),
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nebo zaznamenáte

projevy větrné eroze,

aktuálně pak 

projevy extrémního sucha,

anebo

- byl-li vám doručen podnět občanů k řešení problémů s erozí

dlouhodobějšího charakteru (např. při nevhodném hospodaření

zemědělce v dané lokalitě, důsledkem kterého opakovaně dochází

k projevům eroze a škodám na majetku), postupujte prosím dle

uvedených pokynů:

Bude-li to možné

1. Pořiďte fotodokumentaci rozsahu události bezprostředně

po vzniku události (např. stav objektů po zaplavení, vrstvy

naplavenin na komunikaci před odklizením apod.)

2. Odhadněte rozsah škod, odhad objemu odklízených splavenin,

případně dalších skutečností. (Tyto údaje budete potřebovat

i pro případné nahlášení pojistné události)

3. Co nejdříve kontaktujte pověřeného pracovníka Krajského

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Brno.

4. Ve  svém podnětu prosím uveďte:

- název obce, název katastrálního území

- kontaktní osobu a ostatní kontaktní údaje (tel., e-mail)

- stručný popis a datum události

- orientační zákres do mapy či popis místa události                      

(pomístní název lokality, čísla parcel, orientace podle 

světových stran, název ulice apod.)

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz6

Kontaktní údaje pro zaslání podnětu v rámci monitoringu

eroze:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno

Kotlářská 53

602 00 Brno

Podnět k řešení je možné doručit prostřednictvím

informačního systému datových schránek IDDT: Z49per3

nebo zasláním e-mailové zprávy pověřeným pracovníkům pobočky:

Kontakt na pověřené pracovníky:

Ing. Ludmila Podracká

Tel: 606 644 730

E-mail: l.podracka@spucr.cz

▪ Na základě vašeho oznámení bude provedena pochůzka a
šetření v místě výskytu erozních projevů na zemědělské
půdě, a to ve spolupráci se zástupcem úřadu vaší obce.
Pracovník pozemkového úřadu vyplní polní záznam, pořídí
fotodokumentaci v době pochůzky a převezme vámi pořízenou
fotodokumentaci z doby vzniku události.

▪ V případě, že dojde k závažnějším či opakovaným škodám
způsobených erozí půdy na zemědělské půdě a majetku,
u kterých lze předpokládat, že k nim došlo z důvodů
nevhodného obhospodařování či porušení závazných opatření
při obdělávání zemědělské půdy, pozemkový úřad předá
podnět příslušným orgánům pro ochranu zemědělského
půdního fondu, které zahájí jednání přímo s hospodařícím
subjektem a také Státnímu zemědělskému a intervenčnímu
fondu, který provede kontrolu dodržování stanovených
půdoochranných technologií.

▪ Monitorované události jsou průběžně vkládány do centrální
databáze na webovém portálu „Monitoring eroze zemědělské
půdy“, který je přístupný na adrese https://me.vumop.cz/app/.

▪ Každoročně je zpracována závěrečná zpráva monitoringu
eroze zemědělské půdy, ve které jsou analyzovány příčiny
vzniku monitorovaných erozních projevů a navrženy efektivní
preventivní opatření na zmírnění nebo odstranění negativních
důsledků těchto událostí.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Petr Grmela

vedoucí Pobočky Brno

Krajský pozemkový úřad

pro Jihomoravský Kraj

Státní pozemkový úřad

Ing. Ludmila Podracká

pověřený pracovník
pro monitoring eroze v okresech
Brno–město a Brno–venkov
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