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ABSTRAKT  
 

Vodná erózia je na Slovensku najvyskytujúcejším sa degradačným procesom. 
Bojovanie proti nej si vyžaduje súbor najrôznejších opatrení, či už menej alebo viacej 
finančne náročných. Či je územie erózne ohrozené alebo nie, vieme posúdiť buď orientačne, 
na základe odčítania kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek alebo podrobne, 
posúdením ohrozenosti územia na základe univerzálnej rovnice straty pôdy (USLE), do ktorej 
nám vstupujú faktory ako je faktor eróznej účinnosti dažďa, faktor náchylnosti pôdy na vodnú 
eróziu, faktor dĺžky svahu, faktor sklonu svahu, faktor ochranného vplyvu vegetácie a faktor 
účinnosti protieróznych opatrení. Následným pomerom vypočítanej straty pôdy a prípustnými 
hodnotami straty pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy alebo podľa STN 75 4501: Hydromeliorácie je možné zadeliť 
jednotlivé pozemky do tried SEOP (stupne eróznej ohrozenosti pôdy). Na základe takéhoto 
zatriedenia vieme vyhodnotiť percentuálne zastúpenie jednotlivých tried SEOP na pozemku 
a tým posúdiť či je daný pozemok erózne ohrozený alebo nie a následne navrhnúť potrebné 
protierózne opatrenia. Vyhodnotenie eróznej ohrozenosti pozemku a následné posúdenie 
potreby protieróznych opatrení bolo vykonané v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. 
o vodách, Nariadením vlády SR. č. 617/2004, ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné 
oblasti a Vyhláškou MP SR č. 392/2004, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.  
 
 



ÚVOD 
 

Vodná erózia patrí medzi najbežnejšie i najnebezpečnejšie degradačné prejavy na 
pôde. Nielen z toho hľadiska, že mení fyzikálno-chemické vlastnosti pôd, znižuje obsah živín 
a humusu, zvyšuje skeletovitosť pôd, poškodzuje poľnohospodárske plodiny aj 
vodohospodárske objekty zanášaním a i.,  ale spôsobuje i celkové straty pôdy daného územia 
v dôsledku rozrušovania, premiestňovania a ukladania pôdnych častíc na inom ako 
pôvodnom, nižšom mieste.  

Z celkovej  výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku  je až 47, 3 % ohrozených 
vodnou eróziou (Muchová, 2009). I keď ide o prirodzený proces, je neustále pozmeňovaný 
človekom (či už pozitívne- vybudovávaním rôznych protieróznych opatrení, alebo negatívne- 
odlesňovaním, nevhodnými agrotechnickými zásahmi do krajiny, a pod.). 

I z hľadiska trvalého udržateľného rozvoja, ktoré je vyjadrené krásnou myšlienkou: 
„Udržateľné poľnohospodárstvo nevyčerpáva pôdu, ani neochudobňuje ľudí“ (Klír, 1997), je 
pôda dôležitým národným dedičstvom, ktoré treba udržiavať prinajmenšom v takom stave, 
v akom nám bolo odovzdané. Preto treba pôdu chrániť a udržiavať v dobrom stave.  

Na území SR je ochrana pôdy zakotvená v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Ochrana pôdy pred vodnou eróziu sa uskutočňuje 
rôznymi zásahmi do krajiny hlavne cez nástroj pozemkových úprav. Poznáme protierózne 
opatrenia organizačné, agrotechnické, biologické a technické. 

Rozhodnutie o tom, či na určitom pozemku vystačíme len s organizačnými, 
agrotechnickými a biologickými protieróznymi opatreniami, alebo či je na území potrebné 
navrhnúť aj technické protierózne opatrenia, závisí nielen od prírodných podmienok, ale aj od 
spôsobu využívania pôdy (Antal, 2005). 

V procese návrhu protieróznych opatrení proti vodnej erózii sa berú do úvahy 
nasledujúce zásady (Antal, 2005): 
- zvýšenie infiltračnej schopnosti pôdy, 
- zvýšenie retenčnej a akumulačnej kapacity povrchu pôdy, 
- zvýšenie stabilnosti pôdnych agregátov, 
- zvýšenie nerovnosti (drsnosti) povrchu pôdy, 
- zachytenie a bezpečné odvedenie erózne účinného povrchového odtoku vody. 
Spomedzi organizačných, agrotechnických, biologických a technických opatrení sú 
najjednoduchším a najlacnejším variantom práve tie organizačné. Najnáročnejšie sú technické 
protierózne opatrenia. 

Posúdenie o tom, či je na danom území potrebné uskutočniť protierózne opatrenia, sa 
vykonáva na základe dvoch metód: a) orientačným (prvotným) posúdením na základe BPEJ, 
alebo b) podrobným posúdením ohrozenosti územia vodnou eróziou na základe univerzálnej 
rovnice od Wischmeier-Smith (1962). 
  
MATERIÁL A METODIKA 
 

Za hodnotené územie bolo vybrané povodie Hosťovského potoka. Leží na Podunajskej 
nížine, v okrese Nitra. Hosťovský potok predstavuje pravostranný prítok Žitavy a meria 13 
km. Pramení v Žitavskej pahorkatine, na južnom úpätí Kolíňanského vrchu (355,8 m n. m.) v 
nadmorskej výške okolo 195 m n. m. na území obce Hosťová. Preteká obcou a pokračuje 
juhovýchodným smerom, sprava priberá Obdokovský potok, zľava Čeľadický potok a 
Világoš a tečie okrajom obce Veľké Chyndice. Na dolnom toku napája vodnú nádrž Vráble, 
do ktorej sprava ústi Babindolský potok. Následne preteká okrajom mesta Vráble a na jeho 
území sa v nadmorskej výške okolo 142 m n. m. vlieva do Žitavy (Atlas krajiny Slovenskej 
republiky, 2002). 



Pre analýzu ohrozenia záujmového územia vodnou eróziou bolo potrebné vykonať 
analýzy čiastkové ako aj čiastkové syntézy, ktoré zahŕňali: 

a) zistenie základných charakteristík záujmového územia, 
b) stanovenie degradačných a rizikových prejavov v území, 
c) výpočet potenciálnej ohrozenosti pôd vodnou eróziou, 
d) výpočet reálnej ohrozenosti pôd vodnou eróziou, 
e) analýzu potreby návrhu protieróznych opatrení. 

 
Do povodia Hosťovského potoka s výmerou 3560,92 ha zasahujú nasledovné katastre: 

Kolíňany, Pohranice, Hosťová, Beladice, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Malé Chyndice, Veľké 
Chyndice, Klasov, Vráble. Ide o obce s prevažne poľnohospodárskou tradíciou. 
Hospodáriacimi objektmi na záujmovom území sú: A-grodvor s. r. o. Pohranice, AGROFORS 
s. r. o. Dolné Obdokovce, TRITICUM  Vráble s. r. o., Vacho & Wagner s. r. o. a súkromne 
hospodáriaci roľníci Ing. Gabriel Toman a p. Ľudovít Gruner. Pracovali sme s poskytnutými 
materiálmi od agronómov jednotlivých hospodárskych objektov.  

Najzastúpenejšou hlavnou pôdnou jednotkou na území je hnedozem typická na sprašiach, 
ktorá zaberá 18,04% z celkovej výmery. Druhou najzastúpenejšou je hnedozem typická až 
hnedozem luvizemná na sprašových hlinách (14,07% z celkovej výmery). Z hľadiska 
zrnitostného zloženia sú najzastúpenejšie stredne ťažké pôdy (69,18%), ktoré zahŕňajú 
piesočnatohlinité a hlinité pôdy. Ťažké, ílovitohlinité pôdy, sa nachádzajú na 19,34% územia. 
Hlboké pôdy sú na 92,17% územia. V 88%  ide o pôdy bez skeletu.  

 
Pre analýzu eróznej ohrozenosti sme si vybrali vzorový pozemok (Obr. č.1), ktorý sa 

nachádza na rozmedzí katastrov Dolné Obdokovce a Čeľadice. V LPIS-e (Land Parcel 
Indentificaton System) ho nájdeme pod číslom 9001/1. Jeho miestny názov je Hanisov. 
Predstavuje jeden pôdny celok s výmerou 140,42 ha. Hospodáriacim objektom je 
AGROFORS s. r. o. Dolné Obdokovce. Pozemok sa nachádza v katastroch, ktoré patria medzi 
zraniteľné oblasti. 

 

 
Obr. č. 1: Pôdny celok 9001/1 Hanisov 

 
 
 
 



Orientačné posúdenie ohrozenosti pozemku vodnou eróziou 
Na pozemku je najzastúpenejšou bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou jednotka 

s kódom 0144002 (52,33%- predstavuje hnedozeme typické, na sprašiach, stredne ťažké). 
Ďalej sa tu nachádzajú tieto BPEJ: 0154672 (12,54%), 0146203 (7,64%), 0144202 (6,38%), 
0150202 (5,94%), 0147202 (5,42%), 0126002 (5,10%), 0150402 (3,07%), 0145202 (1,58%).                   
Z 5. miesta BPEJ kódu (čo predstavuje kombináciu svahovitosti a expozície) vieme 
orientačne posúdiť, či je záujmové územie ohrozené vodnou eróziou zaradením do 
nasledovnej tabuľky: 
 
Tab. č. 1: Orientačné posúdenie ohrozenosti pozemku 9001/1 vodnou eróziou 
Kategória  

erózie 
Sklon  

územia 
5. miesto  

kódu BPEJ 
Charakter  

erózie 
Intenzita  
v t.ha-1 

BPEJ 
Výmera 

(ha) 
% 

1 0-3° 0, 1 
bez ohrozenia až  
slabo ohrozené 

0-4 
0144002 
0126002 

80,65 57,43 

2 3-7° 2, 3 stredná erózia 4-10 

0146203 
0144202 
0150202 
0147202 
0145202 

37,84 26,95 

3 7-12° 4, 5 silná erózia 10-30 0150402 4,31 3,07 
4 nad 12° 6, 7, 8, 9 extrémna erózia nad 30 0154672 17,62 12,55 

 
Ako môžeme vidieť z tabuľky č. 1 i na obr. č. 2, charakter erózie narastá so stúpajúcim 
sklonom pozemku. Kategória extrémnej erózie sa nachádza na miestach s najväčším sklonom 
v kategórii 12-18°.  

 
Obr. č. 2: Mapa sklonu pozemku 9001/1 

 
Podrobné posúdenie ohrozenosti pozemku vodnou eróziou  

Podrobné posúdenie ohrozenosti pozemku vodnou eróziou sa počíta na základe 
Wischmeier-Smith (1962) univerzálnej rovnice straty pôdy, známej taktiež pod názvom 
USLE (Universal Soil Loss Equation): 
 

PCSLKRS p ×××××=  

kde: 
Sp – intenzita vodnej erózie (priemerná dlhodobá strata pôdy) (t.ha-1.r-1), 
R  – faktor eróznej účinnosti dažďa (vyjadrený v závislosti na početnosti výskytu, úhrnu, 

intenzite a kinetickej energie dažďa) (MJ.ha-1.rok-1), 
K  – faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu (vyjadrený závislosťou na textúre a štruktúre 

ornice, obsahu organickej hmoty a zrnitosti) (t.MJ-1), 
L  – faktor dĺžky svahu (vyjadrujúcu vplyv neprerušenej dĺžky svahu na veľkosť straty pôdy 

eróziou), 
S  – faktor sklonu svahu (vyjadrujúci vplyv sklonu svahu na veľkosť straty pôdy eróziou), 



C  – faktor ochranného vplyvu vegetácie (vyjadrený v závislosti na vývoji vegetácie a 
použitej agrotechnike), 

P  – faktor účinnosti protieróznych opatrení. 
 
Faktor eróznej účinnosti dažďa sme odčítali z tabuľky hodnôt R- faktora a α- čiar 
sledovaných ombrografických staníc v SR. Keďže sa záujmové územie nachádza v rovnakom 
klimatickom regióne Nitrianskeho okresu, použili sme hodnoty R- faktora  pre sledovanú 
stanicu v Nitre. R faktor je 24,62. 
K faktor sme odčítali z tabuľky orientačných hodnôt K- faktora pre hlavné pôdne jednotky, 
ktoré sa nachádzajú na druhom mieste v 7- miestnych kódoch BPEJ. 
 

Tab. č. 2: Určenie K- faktora na základe HPJ 
BPEJ HPJ K- faktor 

0126002 26 0,28 
0144002 44 0,51 
0144202 44 0,51 
0145202 45 0,25 
0146203 46 0,52 
0147202 47 0,72 
0150202 50 0,59 
0150402 50 0,59 
0154672 54 0,51 

 
Faktor LS sme vypočítali na základe vzťahu: 

( )25,0 00138,00097,00138,0 sslLS d ×+×+×=  

kde: 
ld – je neprerušená dĺžka svahu, 
s – sklon územia. 
Neprerušené svahové dĺžky ako aj sklon terénu nám vygeneroval softvér pre GIS ArcMap 
pomocou nástrojov „flow lenght“ a „slope“.  
 
Faktor C sme získali odčítaním hodnôt z príslušných tabuliek pre jednotlivé plodiny zo 
štvorročného osevného postupu, ktoré sme získali od agronóma firmy AGROFROS s. r. o. 
Dolné Obdokovce, ktorá hospodári na danom pozemku.  
 

Tab. č. 3: 4- ročný osevný postup pre pozemok 9001/1  
Rok 2007 2008 2009 2010 

Plodina 
pšenica jarná, f.  ozimná/ 
jačmeň jarný 

pšenica jarná, f. ozimná repka olejná slnečnica ročná 

 
Tab. č. 4: Určenie C- faktora pre jednotlivé plodiny 

Plodina C faktor 
pšenica jarná, f. ozimná 0,12 
jačmeň jarný 0,15 
repka olejná 0,22 
slnečnica ročná 0,61 

 
Hodnota faktoru P bola stanovená ako 1, lebo na danom pozemku sa nevykonávajú žiadne 
protierózne opatrenia. 

 
 



Základom protieróznej ochrany je dosiahnuť v území intenzitu vodnej erózie menšiu 
alebo rovnú prípustnej erózii (Alena, 1986): 

 
Sp≤Sp,prip 

Keď do univerzálnej rovnice straty pôdy nezaradíme faktory C a P, čo znamená, že na 
danom pozemku ako keby neboli vysadené žiadne plodiny a že sa na ňom neuskutočňovali 
žiadne protierózne opatrenia (v prostredí GIS majú tieto faktory hodnotu 1), dostaneme 
potenciálne ohrozenie pozemku vodnou eróziou. Vzájomný pomer vypočítaných hodnôt 
straty pôdy  (Sp) a prípustnej erózie (Sp,prip) stanovenou zákonom č. 220/2004 Z. z. alebo STN 
75 4501 nám vyjadruje eróznu ohrozenosť pôdy a nazývame ho index eróznej ohrozenosti 
(tab. č. 5). Tento index pre daný pozemok môžeme vidieť znázornený na obrázku č. 3. 

 
Tab. č. 5: Indexy stupňa eróznej ohrozenosti  pôdy- upravené podľa Alenu (1986) 

SEOP 
Názov stupňa eróznej ohrozenosti pôdy (SEOP) 

Neohrozená až 
mierne ohrozená 

Stredne  
ohrozená 

Výrazne 
ohrozená 

Veľmi výrazne 
ohrozená 

Katastrofálne 
ohrozená 

Trieda SEOP 1 2 3 4 5 
Indexy SEOP <1,00 1,01-2,00 2,01-7,00 7,01-28,00 >28,00 

 

 
 

Obr. č. 3: Potenciálna erózna ohrozenosť pozemku  
 

Pri reálnej ohrozenosti pozemku vodnou eróziou rátame v univerzálnej rovnici straty 
pôdy aj s vegetačným faktorom a s faktorom účinnosti protieróznych opatrení 
uskutočňovanými na danom území. Keďže na danom pozemku neboli uskutočňované žiadne 
protierózne opatrenia, P- faktor sme položili rovný 1. Vypočítali sme reálny odnos pôdy za 
jednotlivé roky 2007-2010. Výsledné čísla sme opäť podelili prípustnou eróziou podľa zákona 
č. 220/2004 Z. z. a podľa STN 75 4501, čím sme dostali reálnu ohrozenosť pôdy vodnou 
eróziou, ktorú sme následne zaradili do jednotlivých tried SEOP. V ďalšom kroku sme navrhli 
jednoduché agrotechnické protierózne opatrenie na celom pozemku- vrstevnicové obrábanie, 
ktorého zjednodušená hodnota ako P faktora je 0,7 (zjednodušená preto, lebo sme rátali len 
s jedným P- faktorom pre najzastúpenejšiu kategóriu sklonitosti na pozemku).  
 
Vrstevnicová agrotechnika 

Protierózna agrotechnika, t. j. spôsob obrábanie poľnohospodárske pôdy, v prvom rade smer 
orby, siatie a všetky ostatné a kultivačné a zberové operácie by mali byť vždy vykonávané, pokiaľ to 
sklon a systém mechanizačných prostriedkov dovolí, v smere vrstevníc (alebo nanajvýš s malým 
odklonom od tohto smeru), s obracaním pôdy v smere proti svahu. Spracovanie pôdy v smere vrstevníc 
znižuje zmyv pôdy na svahu so sklonom 2-7° o 40%, na svahu 7-12° o 30% a na svahu 12-18° o 10%. 

Účinok samotnej orby po vrstevnici sa prejavuje znížením povrchového odtoku najmä 
v medzivegetačnom období, keď je pôda bez vegetačného krytu. Pritom sa vsakovacia schopnosť pôdy 
zvýši približne o 50%. O niečo menší ochranný vplyv sa prejavuje pri ťažších pôdach, pôdach so silne 



uľahnutým podorničím a pri ľahkých pôdach, kde rýchlo zaniká stav nakyprenosti po orbe (Muchová, 
2009). 

 
Výsledky, kde navzájom porovnávame reálnu ohrozenosť pozemku bez 

a s protieróznym vrstevnicovým obrábaním, ako aj reálnu ohrozenosť pozemku počítanú na 
základe limitných hodnôt podľa zákona č. 220/2004 Z. z. a STN 75 4501, môžeme vidieť na 
obrázkoch č. 4-7. 

 
Obr. č. 4: Porovnanie reálneho stavu eróznej ohrozenosti pozemku pre rok 2007 

 
 Obr. č. 5: Porovnanie reálneho stavu eróznej ohrozenosti pozemku pre rok 2008 



  
Obr. č. 6: Porovnanie reálneho stavu eróznej ohrozenosti pozemku pre rok 2009 

  
Obr. č. 7: Porovnanie reálneho stavu eróznej ohrozenosti pozemku pre rok 2010 

 
 

 



VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Už pri orientačnom zhodnotení eróznej ohrozenosti pozemku vodnou eróziou môžeme 
skonštatovať, že 30,02% pozemku patrí do kategórií strednej a silnej erózie a až 12,55% do 
kategórie extrémnej erózie, čo je spôsobené aj tým, že nie je rešpektovaná zásada, že na 
území nad 12° nie je vhodné umiestňovať ornú pôdu, ale len trvalé trávne porasty. Ani 
z hľadiska homogenity  pozemku nie je dodržaná zásada, že územie s nížinno-pahorkatinným 
charakterom má dosahovať hodnoty homogenity minimálne 75%. Naše územie dosahuje 
homogeitu R=73,48%. 

Pre podrobné určenie eróznej ohrozenosti pôdou platí, ako Muchová (2009) uviedla, 
že pre prvú triedu SEOP nie je nutné navrhovať protierózne opatrenia. Pre druhú triedu SEOP 
a čiastočne SEOP 3 je možné eróznu ohrozenosť eliminovať plodinami s vyššou až vysokou 
pôdoochrannou funkciou (nízke hodnoty faktora C). Pri vyšších triedach SEOP sú už potrebné 
biologické a technické protierózne opatrenia.  

Na základe obrázkov 4-7 vieme teda posúdiť, či je na danom pozemku potrebné 
protierózne opatrenia navrhovať.  

Obrázok č. 4 a 5: Pre roky 2007 a 2008 je zrejmé, že pozemok z prevažnej časti patrí 
do prvej triedy SEOP, čiže je neohrozený až mierne ohrozený vodnou eróziou. Len malé 
percento predstavuje druhú triedu SEOP, pri rátaní s limitnými hodnotami zo zákona č. 
220/2004 Z. z. a ešte menšie tretiu triedu SEOP, pri rátaní s limitnými hodnotami zo STN 75 
4501. Tento stav je spôsobený výsevom vhodných poľnohospodárskych plodín s vysokou 
pôdoochrannou funkciou ako je pšenica ozimná alebo jačmeň jarný. Ak berieme do úvahy 
limitné hodnoty zo zákona č. 220/2004 Z. z., navrhnuté vrstevnicové obrábanie nám 
z pozemku úplne odstráni druhú triedu SEOP, a tým by šlo o pozemok chránený pred vodnou 
eróziou. Ak však pracujeme s limitnými hodnotami podľa STN 75 4501, vrstevnicové 
obrábanie by nám na pozemku druhú a tretiu triedu SEOP znížilo, avšak neeliminovalo.  

Obrázok č. 6: V roku 2009 dochádza k zmene pestovanej plodiny. Výsevom repky 
ozimnej na celej výmere sa zvýšila erózna ohrozenosť pozemku. Zvýšilo sa percentuálne 
zastúpenie druhej i tretej triedy SEOP. I keď pri limitných hodnotách zo zákona nám 
vrstevnicové obrábanie odstránilo z pozemku tretiu triedu SEOP, pri limitných hodnotách 
podľa STN sa nám vrstevnicové obrábanie nejaví ako dostatočné. 

Obrázok č. 7: Kukurica patrí medzi širokoriadkové plodiny, a preto jej pôdoochranná 
funkcia klesá v porovnaní s hustosiatymi  plodinami, čo je zohľadnené v hodnote C- faktora, 
ktorý nám vstupuje ako dôležitý prvok do univerzálnej rovnice straty pôdy. V prípade 
limitných hodnôt podľa zákona vidíme, že sa nám zväčšila plocha druhej i tretej triedy SEOP 
v porovnaní s rokom 2007 a dokonca sa už objavuje aj trieda štvrtá. I keď nám vrstevnicové 
obrábanie štvrtú triedu SEOP z pozemku odstránilo, tretiu triedu výrazne nezmenšilo, a preto 
sa vrstevnicové obrábanie javí ako nedostatočné. To isté platí aj pre prípad limitných hodnôt 
podľa STN, i keď prísnejšie hodnotenie straty pôdy nám zapríčinilo výrazný nárast 4. triedy 
SEOP na pozemku. V tomto prípade je vrstevnicové obrábanie maximálne neefektívne a treba 
siahnuť k drahším, ale účinnejším formám ochrany pred vodnou eróziou.   
 
 
ZÁVER 
 

Vyhláška MP SR č. 392/2004, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach nám vraví, že svahy poľnohospodárskej pôdy 
so sklonom nad 10° sa nesmú využívať ako orná pôda a na svahoch poľnohospodárskej pôdy 
nad 7° sa musí vykonávať protierózna ochrana. Na základe týchto opatrení a na základe 
zaradenia záujmového územia medzi zraniteľné oblasti môžeme teda skonštatovať, že 



hospodárenie na danom pozemku nie je v súlade so spomínanou Vyhláškou, pretože orná 
pôda sa nachádza i na svahoch väčších ako 10° a na pozemku nie sú uskutočňované žiadne 
protierózne opatrenia, teda ani na svahoch väčších ako 7°. Ani z hľadiska typologicko-
produkčnej kategorizácie poľnohospodárskych pôd nie je dodržaná zásada, že pôdy so 
sklonom nad 12° je vhodné zadeľovať do typu T, čiže medzi trvalé porasty. Z hľadiska 
homogenity  pozemku nie je dodržaná zásada, že územie s nížinno-pahorkatinným 
charakterom má dosahovať hodnoty 75%. Naše územie dosahuje homogenitu R=73,48%. 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane pôdy i STN 75 4501: Hydromeliorácie nám určujú 
prípustné (tolerované) straty pôdy na základe hĺbky pôdneho profilu. Vyhláškou č. 392/2004 
sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. 
Dodržaním týchto právnych predpisov pri navrhovaní a realizácii protieróznych opatrení 
a ochotou jednotlivých hospodáriacich objektov spolupracovať dosiahneme optimálnu 
ochranu nielen pôdy ako takej, ale všetkých zložiek na ňu nadväzujúcich a teda i vody určenej 
na pitné účely.  
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