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Komplexní průzkum zemědělských půd 
1962 – 1972

• Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961

• Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní úrodnosti

• Souběžné řešení dvou různých akcí pro celé území    
Československa

- jednorázové provedení podrobného průzkumu půd (10 let)
- soustavné agrochemické zkoušení ornic v pětiletých cyklech 
(stav přístupných živin, půdní reakce, znečištění – provádí UKZUS)

• Metodické řízení:       Ústav půdoznalství VÚRV v Praze – Ruzyni
Laboratorium pôdoznalectva Bratislava

• Řešitel a koordinátor: Prof. Jan Němeček, DrSc.
Akad. prof. Juraj Hraško, DrSc.



Vlastní terénní průzkum

• Přípravné práce
• Rekognoskace terénu
• Výkop sond
• Popis profilů, odběr vzorků, doplňková sondáž (sondovací 

tyčí)
• Vypracování náčrtu půdní mapy
• Projednání předběžných výsledků se zástupci zemědělských 

podniků

Požadovaná přesnost terénního průzkumu: nebyl přesně 
stanoven, ale měly být samostatně vymezeny okrsky 
genetických půdních představitelů větší než 1 ha. 



Zprávy pro původní 
hospodářské 
obvody, resp. JZD

- ukázka 
předávacího 
protokolu



Sondy, vzorky

• Základní „Z“ sondy (12 ha): 120 cm hloubka, polní půdní záznam, 
vzorky a analýzy: zjednodušeně zrnitost, reakce, z 1. a 2. horizontu

• Výběrové „V“ sondy (sonda/ 120 ha): hloubka 150 cm, polní půdní 
záznam, profilově úplná zrnitost, sorpční vlastnosti, živiny, reakce, 
CaCO3, humus

• Speciální „S“ sondy (20 – 25 v okrese): hloubka 150 – 180 cm, polní 
půdní záznam, profilově předchozí chemické analýzy + fyzikální 
charakteristiky

Cca 2500 vzorků „S“ sond deponováno!

sonda počet četnost (sonda/ha) počet vzorků rozsah analýz množství dat

základní 352908 12,1 697415 textura (<0,01mm) cca. 1350000

výběrová 36735 121,1 144803

zrnitost, pH, 
uhličitany, humus, 
sorpce, obsayh 

živin

cca. 1880000

speciální 1520 2700
6230 (60% 

archivováno)
dtto + fyzika 120000











Grafické výsledky KPP:

• Pracovní mapy 1 : 5 000, 1 : 10 000
– lokalizace sond, vymezené půdní a zrnitostní okrsky, okrsky 

skeletovitosti, okrsky zamokření

• Mapy 1 : 50 000 (okresní)
- půdní mapa
- kartogram zrnitosti, štěrkovitosti, zamokření
- kartogram matečných substrátů
- průvodní zpráva pro okres (archiv VÚMOP)

(+ popisy a analýzy vybraných profilů)

• Zemědělské závody obdržely:
- půdní mapu, kartogram zrnitosti, štěrkovitosti, 

zamokření, kartogram substrátů
- průvodní zprávu (archiv VÚMOP) včetně popisu 

a analýz všech profilů





Půdní mapa
1 : 50 000

(Klasifikace 
půd z roku 

1967)



Kartogramy 
zrnitosti a 

skeletovitosti
1 : 50 000



Kartogramy 
matečních 
substrátů
1 : 50 000



Bonitace zemědělského půdního fondu
(ZPF)

• započata v návaznosti na Usnesení vlády ČSR 
č. 101 ze dne 11. května 1971

• vycházel a navazovala na Komplexní průzkum
zemědělských půd (KPP) 

• provedena na celém území ČSSR (1:5000)

• BPEJ je velmi významný systém pro celou ČR 
a v rámci světového měřítka je unikátní



Cíl bonitace:

• zhodnocení a hospodářské ocenění všech
agronomicky a ekonomicky rozhodujících
vlastností zemědělského území nebo pozemku
včetně klimatu a reliéfu.

• bonitací ZPF se rozumí klasifikace a 
oceňování půd pro účely daňové a cenotvorné
a pro účely směny pozemků (při pozemkových
úpravách)



Bonitovaná půdně ekologická jednotka
(BPEJ)

• základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační klasifikace
• označována 5ti místným kódem



Současnost
• plně digitalizovaný podklad v měřítku 

1:5000 pro celou ČR
• Aktualizace hranic BPEJ (zahrnutí 

degradace půdy, zpřesňování okrsků aj.)
• kromě původního záměru je systém 

využíván např. pro nastavení ochrany ZPF 
(třídy ochrany), definování 
mimoprodukčních funkcí (infiltrace, 
retence), popisu potenciálu půdy pro 
degradaci a byl např. využit při redefinici 
LFA-o oblastí



• nutná kvůli změnám v přírodních podmínkách, na
kterých byla původní kritéria vytvořena

• zejména změna klimatických charakteristik a
sílících degradačních vlivů na půdu (eroze, zábory,
utužení apod.); např. vodní erozí je ohroženo 50%
zem. půd, větrnou erozí téměř 10%.

• zahrnutí tvorby zcela nových půd na místech
rekultivovaných, sanovaných… (antropozemě)

Inovace systému BPEJ - návrhy



• Klima je jedním z půdotvorných 
faktorů ovlivňujících vývoj půd

• Klima přímo ovlivňuje zemědělskou 
produkci (srážky, teplota)

• V současnosti vymezeno 10 KR, jako 
podklad pro jejich vymezení byla 
brána data 1901-1950

1) Klimatický region (KR)



Parametry pro vymezení KR:

• Suma průměrných denních teplot vzduchu 
rovných nebo vyšších 10 °C 

• Průměrné roční teploty vzduchu a 
průměrné teploty vzduchu ve vegetačním 
období (VO)

• Průměrný roční úhrn srážek
• Výpočet vláhové jistoty ve VO



Klimatické regiony ČR



Inovace systému:

• Výpočet z datových řad 1951-2000
• možnost náhrady pravděpodobnosti výskytu 

suchých VO a vláhové jistoty ve VO hodnotami 
vláhové bilance (komplexnější charakteristika, 
která zahrnuje výpočet potenciální 
evapotranspirace), výpočet z aktuálních 
datových řad

• návrh vymezení nových klimatických regionů 
(potenciální vláhové bilance ve vegetačním 
období + průměr spočtený z ročních absolutních 
minim teploty vzduchu – vliv na přezimování)



2) Navržení nových HPJ

• na základě několikaletého výzkumu je
navrhováno rozšíření BPEJ o nové HPJ

• jedná se o:
– půdy vzniklé zejména při procesu vodní eroze -

koluvizemě
– půdy člověkem výrazně ovlivněné či vytvořené, tj.

kultizemě a antropozemě





Eroze půdy - ztráta půdy



Černozemní oblast JV Moravy (podhůří Ždánického lesa)

Na rozsáhlých plochách této členité oblasti došlo k zásadní změně půdního 
pokryvu.

Svahy: plošná eroze

sp
ra

š
fly

š

černozem černozem                      regozem pararendzina
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vopravil.jan@vumop.cz

Eroze půdy – akumulace smyté zeminy



Černozemní oblast JV Moravy

Depresní a podsvahové polohy – akumulace

černozem černozem koluvizem
modální akumulovaná modální

Výsledek erozní degradace

- výrazné změny v půdách a struktuře půdního pokryvu celé oblasti

→ →
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Koluvizemě

• půdy ovlivněné až geneticky podmíněné lidskou činností
• vznik sedimentací a akumulací erodovaných materiálů v dolních

částech svahů přecházejících do depresí, v terénních průlezích a
případně i nad vyššími terasovými mezemi

• obsahují materiál ornic ležících nad nimi; při intenzivnějších
projevech eroze mohou obsahovat i oderodovaný materiál
půdotvorných substrátů těchto půd

• častá vrstevnatost akumulovaného sedimentu s plošně i mocností
nerovnoměrně uložených vrstev

• celková mocnost sedimentu > 0,5m. Pod akumulovaným materiálem
- pohřbené profily původních půd

• vymezeny 3 HPJ



Skupina koluvizemí:

• HPJ 79: Koluvizemě s mocností akumulovaného materiálu nejméně 
0,5m, vzniklé uložením lehčích středních, středních až těžších středních 
oderodovaných zemin pocházejících z půd obdobné zrnitostí. Příznivý 
vodní režim, maximálně příměs drobného skeletu.

• HPJ 80: Koluvizemě s mocností lehkých (hp – p) erodovaných 
sedimentů nejméně 0,5m z půd ležících v terénu nad nimi. Zpravidla 
bezskeletovité, nejvýše slabě štěrkovité (grus pevných hornin, hrubší 
písek). Sklon k vysýchavosti.

• HPJ 81: Koluvizemě vzniklé sedimentací těžkých (jh, jv) oderodovaných 
materiálů z půd ležících v reliéfu terénu nad nimi. Zhoršený vodní režim, 
periodické převlhčování, u starších sedimentů nebo těžkých málo 
propustných pohřbených půd vývoj pseudooglejení. Bezskeletovité, 
nejvýše se slabou příměsí drobného štěrku.



Skupina kultizemí

• vzniklé kultivační činností člověka, který svým působením a vlivem
přesahuje běžné vytvoření ornice a zlepšování jejích vlastností
zpracováním, minerálním a organickým hnojením

• vznik hlubokým kypřením, rigolováním, hlubokým zapravením
různých zúrodňovacích materiálů, zapravením izolačních folií apod.

• vznik také výraznými úpravami terénu terasováním nebo
urovnáváním povrchu

• většinou lze podle zachovalých profilových znaků a zbytků
původních horizontů (antropogenní turbace) určit původní půdy

• zahrnuje vysoce produkční půdy vinic, chmelnic, zahrad a dalších
speciálních kultur a půd širších zemních teras

• návrh - 4 nové HPJ (82-85)



Skupina kultizemí

• HPJ 82: Hluboko kypřené (více než 0,5 m) kultizemě hortické a rigolované na 
různých substrátech, lehčí středně těžké až středně těžké, bezskeletovité až 
středně skeletovité (vinice), s různými vláhovými poměry. Půdy zahradnické, 
chmelnic a vinic, příp. části zahrad nebo zahrádkářských kolonií

• HPJ 83: Hluboko kypřené (více než 0,5 m) kultizemě hortické a rigolované 
včetně slabě oglejených nebo slabě glejových forem na různých substrátech, 
těžší až těžké, bezskeletovité až středně skeletovité, s lepší vododržností než 
předchozí, ale i s podzemní vodou pod 0,8 m. Méně rozšířené půdy zahrad, 
zahrádkářských kolonií, ojediněle půdy chmelnic a zahradnictví.

• HPJ 84: Kultizemě širokých zemních teras s antropogenní turbací (smícháním) 
původních půd, zpravidla hluboké až velmi hluboké, lehčí středně těžké až 
středně těžké, bezskeletovité až slabě skeletovité, s vodním režimem 
závisejícím na expozici, ale většinou příznivým. Převážně na jižní Moravě, 
řidčeji jinde.

• HPJ 85: Kultizemě širokých zemních teras s antropogenní turbací původních 
půd, hluboké až velmi hluboké, těžší střední až těžké, bezskeletovité až slabě 
skeletovité. Periodicky může docházet ke slabému převlhčování. Místní výskyt 
převážně na neogénu jižní Moravy, ojediněle jinde.



Skupina antropozemí a půd výrazně 
pozměněných lidskou činností

• půdy vzniklé uměle z člověkem nakupených substrátů získaných při
těžební, stavební a průmyslové činnosti nebo při hromadění odpadů
•zahrnuje i půdy výrazně poškozené vojenskou činností, půdy se
středně výrazným poškozením poddolováním a vzniklé pouhým
navrstvením materiálů antropogenních substrátů
• charakter a vlastnosti těchto půd dán jednak vlastnostmi původního
materiálu, jednak antropogenním vrstvením či míšením materiálů a
případně i usměrňováním procesu pedogeneze po rekultivacích
• jejich charakter a vlastnosti jsou tedy ovlivněny způsobem rekultivace
• návrh - 12 nových HPJ (86-97)



Př. výsypka Malé Březno
• nepřímá rekultivace -

překryv miocénního jílu 
0,5m ornice

• bonitačně řazeno podle 
profilace půdy a 
charakteru půd okolí



Skupina antropozemí

HPJ 86: Antropozemě vzniklé překrytím lehkých až středně těžkých materiálů humózními středně těžkými zeminami mocnosti do 0,3 m. Vodní
režim příznivý až sklon k vysýchavosti (u lehkého podloží).

HPJ 87: Antropozemě vzniklé překrytím těžkých materiálů humózními, středně těžkými zeminami o mocnosti do 0,3 m. Vodní režim mírně
nepříznivý, sklon k periodickému převlhčování.

HPJ 88: Antropozemě vzniklé překrytím zrnitostně různých materiálů (od lehkých až po těžké nehumózními) středně těžkými zeminami (spraší,
sprašovými hlínami) o mocnosti do 0,3 m. Většinou se jedná o lesnické rekultivace.

HPJ 89: Antropozemě vzniklé zemědělskou rekultivací lehčích středně těžkých až těžších středních (ph, h, jh) materiálů bez překryvné zeminy
použitím vysokých dávek organických a průmyslových hnojiv a následnou intenzivní zemědělskou činností. Starší způsob.

HPJ 90: Antropozemě vzniklé překrytím výrazně lehkých materiálů (písčitých, hlinitopísčitých) nebo hrubých, silně skeletových nebo inertních
materiálů (stavební odpad, kamenivo), humózními zeminami mocnosti do 0,5 m. Vodní režim vcelku příznivý, v suchých
klimatických regionech sklon k vysýchavosti.

HPJ 91: Antropozemě vzniklé překrytím deponií městských odpadů humózními zeminami mocnosti do 0,5 m. Znaky redukčních procesů
v důsledku uvolňování metanu CH4, nebezpečí zvýšeného obsahu sirníků (z uvolněného H2S), nebezpečí intoxikace a
kontaminace.

HPJ 92: Antropozemě vzniklé třívrstevnou rekultivací, tj. překrytím středně těžkých materiálů vrstvou nehumózní středně těžké zeminy (spraš,
sprašové hlíny) mocnosti 0,2 – 0,4 m a následným překrytím další vrstvou humózní zeminy mocnosti do 0,3 m. Příznivý vodní
režim. Optimální způsob zemědělské rekultivace.

HPJ 93: Antropozemě vzniklé třívrstevnou rekultivací, tj. překrytím těžkých nebo silně skeletových materiálů vrstvou nehumózní zeminy (spraš,
sprašová hlína) nebo bentonitem mocnosti 0,2 – 0,4 m a následným překrytím další vrstvou humózní zeminy mocnosti do 0,3 m
(výjimečně 0,4 m). Vodní režim může být periodicky slabě zhoršen. Optimální způsob zemědělské rekultivace.

HPJ 94: Antropozemě vzniklé překrytím různě kontaminovaných nebo intoxikovaných materiálů průmyslových odkališť nebo městských kalů
humusovou zeminou mocnosti 0,3 – 0,6 m. Principielně nevhodné pro zemědělské využití.

HPJ 95: Různé typy půd, které jsou slabě až středně znehodnocené hlubinnou důlní činností. Různá zrnitost, od lehčích po těžké. Půdní pokryv
poškozen mírnějšími poklesy s deformací povrchu na 10 – 25 % plochy. „Suché“ a „mokré“ poklesy. Vodní režim narušen,
v poklesech podmáčení a stagnace vody. Plošně výrazněji poškozené půdy vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Především
Ostravsko, Karvinsko.

HPJ 96: Destruované a znehodnocené půdy vojenských újezdů a cvičišť. Poškození výkopy, zákopy, krátery, sterilním materiálem spodin, příp.
zbytky vojenských materiálů, střepin. Zrnitostně i obsahem skeletu velmi variabilní. Pro zařazení do této HPJ musí být půdní
pokryv poškozen nejméně na 30 % plochy.

HPJ 97: Různé urbánní (urbické) a polourbánní půdy různé zrnitosti, nezařaditelné do HPJ 79 a 80. Obsah antropogenního skeletu (stavební
materiály) a dalších antropogenních zbytků. Možnost intoxikace a kontaminace. Různé vláhové poměry.



3) Rozšíření kódu BPEJ o kód 
zrnitosti

• V současném sytému BPEJ je zrnitost 
dána pro každou HPJ rámcově v popisu 
jejího zrnitostního rázu

• Snahou je v rámci okrsku BPEJ 
vymapovat odlišné plochy na podkladě 
textury půdy a tuto informaci zanést do 
kódu BPEJ jako samostatnou číslici, která 
by umožňovala popis zrnitosti ornice i 
podorničí



zrnitostní kategorie 
zkratka

zrnitostní kategorie 
popis

zatřídění pro účely 
bonitace

kategorie zatřídění 
pro účely bonitace

P písčitá půdy lehké 1
HP hlinitopísčitá půdy lehké 1
PH písčitohlinitá půdy středně těžké 2
H hlinitá půdy středně těžké 2
JH jílovitohlinitá půdy těžké 3
JV jílovitá půdy těžké 3
J jíl půdy těžké 3

kód kombinace popis kódu

0 1-3 kombinace všech zrnitostí, neurčeno

1 1/1 lehká ornice/lehké podorničí

2 2/2 středně těžká ornice/středně těžké podorničí

3 3/3 těžká ornice/těžké podorničí

4 1/2 lehká ornice/ středně těžké podorničí

5 1/3 lehká ornice/ těžké podorničí

6 2/1 středně těžká ornice/ lehké podorničí

7 2/3 středně těžká ornice/ těžké podorničí

8 3/1 lehká ornice/těžké podorničí

9 3/2 těžká ornice/ středně těžké podorničí



Systém BPEJ – současnost 
systému a jeho další využití







Příklad zpřesnění map BPEJ aktualizací

Původní mapa Postup aktualizace

Postup aktualizace Výsledek 
aktualizace



Zveřejnění dat v rámci geoportálu SOWAC GIS
http://bpej.vumop.cz











Děkujeme Vám za pozornost


