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ABSTRAKT 
V současné době v České republice (ČR) neexistuje vhodné a běžně užívané 

zařízení pro volumetrickou kvantifikaci půdních smyvů způsobenými táním 
sněhu. Kvantifikace odnosu půdy z povodí je základním předpokladem 
korektního návrhu protierozních opatření v krajině. Práce se snaží nabídnout 
možnosti monitorování erozních smyvů v důsledku jarního tání, srovnat 
jednotlivé metody a vyhodnotit jejich optimální způsob využití. V prvním roce 
výzkumu byla vyvinuta odtoková parcela pro zachycení plošného erozního 
smyvu. Práce srovnává také metody využívající mobilních zařízení – metoda 
erozního mostu a UAV fotogrammetrie – jako účinných nástrojů kvantifikace 
erozního smyvu. Doposud nebyla erozi z tání sněhu v ČR věnována příliš velká 
pozornost. Proto se práce zaměřuje především na analýzu příčinných faktorů, 
specifických pouze pro tento druh eroze – erozní potenciál sněhu a možné 
změny faktoru erodovatelnosti půdy v důsledku mrazových cyklů. Práce  
na základě zhodnocení míry ohrožení erozí z tání sněhu ve vybraných, 
klimaticky odlišných lokalitách a jejích změn v posledních letech ukazuje  
na aktuálnost problému. Závěrem práce předkládá možnosti řešení problému. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Eroze z tání sněhu, erozní potenciál sněhu, půdní erodovatelnost, 
kryopedologie, agregátová stabilita, odtoková parcela  
 
ABSTRACT 

Currently there is no suitable and commonly used device for volumetric 
quantification of  snowmelt erosion in the Czech Republic (CR).  
The determination of erosion rate in the catchment is a essential prerequisite  
for the correct design of conservation measures. The thesis tries to offer  
the possible ways of monitoring the snowmelt erosion, compares individual 
methods and defines their optimal use. In the first year of the research, a runoff 
plot was developed to capture sheet erosion. The thesis compares also  
the methods using mobile devices - erosion bridge method and UAV 
photogrammetry - as effective instrument for snowmelt erosion monitoring.  
So far, no attention has been paid to snowmelt erosion in CR. Therefore,  
the thesis focuses mainly on the analysis of causal factors specific  
to this type of erosion - the erosion potential of snow cover and the possible soil 
erodibility changes due to freeze-thaw cycles. The thesis assesses the rate  
of snowmelt erosion risk in selected climatically different catchments and its 
changes in recent years. shows the timeliness of the problem. In the end,  
the thesis presents possibilities for solving the problem. The thesis claims  
the problem of snowmelt erosion  actual and offers its possible solution. 
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1  ÚVOD 
V druhé polovině 20. století došlo k prudkému vývoji protierozní ochrany. 

Spolu s intenzivním využíváním přírodních zdrojů si společnost začala 
uvědomovat nutnost jejich ochrany. Erozní jevy, vedoucí k výraznému 
poškozování dvou základních přírodních zdrojů – půdy a vody, se dostaly  
do popředí pozornosti světové veřejnosti, která hledala možnosti jak je omezit 
nebo zabránit jejich nepříznivým důsledkům (Holý, 1978). Vývoj společnosti  
je determinován možností využívat zdrojů biosféry. Některé z těchto zdrojů 
mohou být postupně vyčerpány nebo znehodnoceny. Půda jako jeden z hlavních 
zdrojů biosféry je podle definice OSN omezený a nenahraditelný přírodní zdroj. 
V případě postupující degradace a ztráty půdy se stává tento zdroj v mnoha 
částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Intenzívní využívání 
půdy pro zemědělskou výrobu a realizace investiční výstavby porušila postupně 
přirozený kryt půdy a vystavila její povrch působení erozních sil. Rozvinula se 
zrychlená eroze, spočívající v destrukčním účinku vody a větru na půdní povrch 
(Holý, 1978). Erozní jevy se projevují také v ohrožení dalšího základního 
přírodního zdroje – vody. Voda je znečišťována uvolněnými a transportovanými 
půdními částicemi, které spolu nesou dodané chemické látky ve formě 
průmyslových hnojiv a pesticidů. Splaveniny zanášejí koryta vodních toků, 
vodní nádrže a stavby na tocích, čímž snižují jejich kapacitu. Vysoký obsah 
dusíku spolu s fosforem způsobuje eutrofizaci mnoha vodních nádrží (Holý, 
1978). 

Ačkoli je dnes vodní eroze stále více probírána, eroze z tání sněhu je v ČR 
málokdy zmiňována. V důsledku tání sněhu vzniká povrchový odtok s ničivými 
následky. Díky specifickým půdním podmínkám v průběhu chladné periody  
a nedostatečnému vegetačnímu pokryvu jsou nebezpečná již malá množství 
povrchového odtoku. Eroze z tání sněhu hraje v určitých oblastech našeho území 
podstatnou roli. Ohroženy jsou především lokality s těžkou sněhovou 
pokrývkou, kde hrozí její náhlé tání (Pokladníková et Šťastná, 2006). Neznalost 
problematiky však limituje její řešení. Dle Tomana a Podhrázské (2002) je 
problematika stanovení odhadu eroze způsobené táním sněhu v ČR poměrně 
málo rozpracovaná vzhledem k obtížnosti stanovení jednotlivých faktorů, které 
mají na intenzitu eroze vliv.  

V současné době v ČR neexistuje vhodné zařízení pro volumetrickou 
kvantifikaci vodní eroze z tání sněhu, přičemž kvantifikace celkového odnosu 
půdy z povodí je základním předpokladem korektního návrhu protierozních 
opatření v krajině. 
 

2  CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE 
Disertační práce se zaměřuje na problematiku eroze z tání sněhu 

v zemědělsky využívané krajině.  
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• Posouzení míry ohrožení půdní erozí způsobené táním sněhu ve vybraných 
lokalitách 

Cílem práce je vyhodnotit ohrožení části území ČR erozí z tání sněhu a její 
změny v posledních desetiletích. V důsledku klimatických změn se zaměřuje 
především na změnu erozního potenciálu sněhu v posledních letech.  
Pro stanovení míry eroze z tání sněhu bylo cílem vybrat intenzivně zemědělsky 
využívaná, klimaticky odlišná povodí. 

• Analýza příčinných faktorů půdní eroze způsobené táním sněhu  

Práce se zaměřila na hodnocení erozního potenciálu sněhu a faktoru 
erodovatelnosti půdy a jejich možných změn. Práce si kladla za cíl posoudit 
především vliv kryopedologických jevů na možné změny erodovatelnosti půdy 
v laboratorních podmínkách. Práce měla za úkol posoudit míru závislosti 
erozního potenciálu sněhu na klimatických podmínkách.  

• Srovnání metod kvantifikace erozního smyvu v období jarního tání a vývoj 
metody monitorování půdních odnosů v důsledku tajícího sněhu  

Cílem bylo vyvinout metodu a především zařízení, které by umožnilo 
jednoduše kvantifikovat plošný erozní smyv, který vzniká v důsledku tání 
sněhové pokrývky. Dále práce má nabídnout možnosti kvantifikace erozního 
smyvu způsobeného tajícím sněhem, jejich výhody a využití. 
 

3  ZVOLENÉ PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ 
Pro možnost posuzování míry erozního ohrožení v době jarního tání,  

je uvažován pouze erozní účinek tavné vody bez kombinace s dešťovou srážkou.  
V případě erozní události zaměřené pro potřeby srovnání jednotlivých metod 

monitorování eroze z tání sněhu nebyla řešena kauzalita, nýbrž pouze způsob 
zachycení erozních rýh a vyhodnocení průměrného objemu půdního odnosu.  

U analýz agregátové stability byly ovlhčeny 2 sady porušených půdních 
vzorků frakce 1 – 2 mm metodicky shodným způsobem jakým probíhá ovlhčení 
neporušených půdních vzorků pro stanovení plné vodní kapacity a polní vodní 
kapacity. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé sady ovlhčených půdních vzorků 
označovány jako ovlhčené na „plnou vodní kapacitu“ a „polní vodní kapacitu“. 
Nutno upozornit, že se v případě porušených půdních vzorků nejedná o plnou 
vodní a polní vodní kapacitu ve své pravé podstatě. 
 

4  DOSAVADNÍ POZNATKY Z OBLASTI ŘEŠENÉ 
PROBLEMATIKY 

Eroze z tání sněhu spočívá v rozrušování zemského povrchu kryogenními 
procesy a povrchovým odtokem vzniklým roztáním sněhové pokrývky. 
V zahraničí se problematikou zabývají především autoři severských a alpských 
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zemí. Velice podrobně se věnuje tématu skupina vědců z Norska, kde byl 
fenomén zkoumán v tamních podmínkách a na základě pozorování vytvořen 
empirický výpočtový model pro stanovení půdních smyvů. V Norsku je  
pro monitoring eroze užíváno metody odtokových parcel několika měřítek.  

Podle Øygarden (2000) se tento druh eroze vyskytuje především ve formě 
plošné. Neboť zmrzlé podloží zamezuje vzniku hlubších rýh. Pokud k tomu však 
přispějí specifické klimatické a půdní podmínky, dochází k tvorbě rýh a strží. 
Kryogenní procesy jsou výraznými činiteli při srážkoodtokovém ději.  
V důsledku kryogenních procesů dochází ke snížení propustnosti půdy.  

V průběhu zimního období dochází k opakovanému zamrzání a rozmrzání 
půdního profilu, což může vést ke zvýšení erodovatelnosti půdy. Erodovatelnost 
půdy, tj. náchylnost půdy k erozi, je určována především smykovou pevností 
půdy a stabilitou půdních agregátů. Vysoká erodovatelnost je zaznamenána 
především v období jarní oblevy, kdy půda rozmrzá a sytí se vodou. Saturovaná 
zemina ztrácí smykovou pevnost a stává se tak velice náchylnou k erozi. Názory  
na působení mrazu na stabilitu půdních agregátů jsou rozporuplné. Na tom,  
že mráz působí na půdní agregáty destruktivně a oslabuje tak půdní strukturu  
se shodují například Øygarden (2000), Oztas et Fayetorbay (2003), Kværnø  
et Øygarden (2006) a další. Stejně jako smyková pevnost je stabilita půdních 
agregátů nepřímo úměrná obsahu vody v půdě (Øygarden, 2000).  

V ČR se stabilitou půdních agregátů zabývala Kozlovsky-Dufková, která 
zkoumala kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých 
Karpat. Odebrané vzorky o různých vlhkostech podrobovala v rámci 
laboratorních analýz nízkým teplotám a výsledky dokazovaly významný vliv 
vlhkosti půdy na rozpad půdních agregátů v podmínkách nízkých teplot. 

Pro stanovení intenzity eroze z tání sněhu je v ČR používán empirický vzorec  
dle Zachara (1982): 

��� = � ∙ ℎ ∙ � ∙ 	
 ∙ � ∙ � ∙                                                                            (1) 

kde: 
ESn…  intenzita eroze z tání sněhu [t.ha-1.rok-1] 
m…  rychlost tání sněhu [mm.den-1]  
h…  množství vody vzniklé táním sněhu během 20denního období tání [cm]  
k… faktor odtoku násobený číslem 1,5 až 3 (dle stavu promrznutí půdy)[-] 
LS… topografický faktor [-] 
C… faktor ochranného vlivu vegetace v období tání sněhu [-] 
P… faktor protierozních opatření [-] 
K… faktor erodovatelnosti půdy [t. h. MJ-1.cm-1.rok-1] 

Rovnice je modifikací univerzální rovnice USLE (Universal Soil Loss 
Equation) autorů Wischmeiera a Smithe (1978). Postup stanovení faktorů K, LS 
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a P je shodný jako při výpočtu ztráty půdy v důsledku erozního působení 
přívalových srážek (Janeček, 2012).  

V ČR a na Slovensku se erozí z tajícího sněhu zabýval především Zachar 
(1982), další zmínky se objevují až po roce 2000, kdy se problematikou začala 
zajímat skupina autorů z Mendelovy univerzity. Předmětem výzkumu 
Podhrázské a Tomana (2002) bylo posouzení vzniku eroze způsobené táním 
sněhu ve vybraných lokalitách. Byly vyhodnoceny charakteristiky sněhové 
pokrývky ze dvou meteorologických stanic – Bystřice nad Pernštejnem  
a Pohořelice a spočítána intenzita erozního smyvu mimo vegetační období. 
Podhrázská a Toman (2002) uvádí tento způsob výpočtu jako možné východisko 
pro stanovení rizika ohrožení půd v předjarním období. V ČR toto posouzení 
zatím nebylo provedeno. 

Malenová (2005) stanovila stupeň ohrožení zemědělské půdy erozí z tání 
sněhu ve vybraných okresech jižní a severní Moravy a Slezska na základě určení 
průměrných hodnot C faktoru v mimovegetačním období (od listopadu do konce 
března). Ve studii byly použity údaje o struktuře zemědělského půdního fondu  
a zastoupení plodin na orné půdě v letech 1996 – 2001 (využity údaje Českého 
statistického úřadu).  

Jasnější představu o potenciálně ohrožených lokalitách podává výzkum 
Středové a Tomana (2012), který vyhodnocuje erozní potenciál sněhové 
pokrývky pro 50 vybraných meteorologických stanic po celé ČR. Zpracována 
byla 30let časová řada údajů o sněhové pokrývce, vodní hodnotě sněhu, průběhu 
srážek, teplotě a hloubce promrzání půdy z let 1980 - 2010. Byla dokázána 
významná statistická závislost erozního potenciálu sněhu na nadmořské výšce  
a klimatickém regionu. Výstupem byla mapa erozního potenciálu sněhové 
pokrývky na zemědělské půdě pro celou ČR.  

V rámci ČR došlo k posouzení větších územních celků vždy pouze z hlediska 
jednotlivých faktorů, které erozi z tání sněhu ovlivňují. Přínosné by jistě bylo 
plošné posouzení ohroženosti území ČR erozí z tání sněhu se zahrnutím všech 
faktorů Zacharovy rovnice a jejích případných změn v posledních letech. 
 

5  MATERIÁL A METODY 
5.1 ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 

Znatelné projevy plošné eroze z tání sněhu bylo možné v průběhu výzkumu 
sledovat pouze dvakrát. Erozní procesy byly identifikovány na dvou lokalitách: 
Větřkovice a Šardice. Lokalita Větřkovice byla s ohledem na vysoký erozní 
potenciál sněhu a příznivé morfologické parametry pro vznik potenciálního 
erozního smyvu (a s ohledem na zaznamenanou erozní událost) vybrána jako 
hlavní výzkumná lokalita, na které byla instalována meteostanice  
a odtokové parcely pro monitoring erozního smyvu v důsledku jarního tání. 

V únoru 2017 bylo provedeno měření erozní události v k.ú. Šardice pomocí 
metody erozního mostu a UAV fotogrammetrie. 
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5.2 KVANTIFIKACE EROZNÍCH SMYV Ů POMOCÍ 
ODTOKOVÝCH  PARCEL 

Ke kvantifikaci plošné eroze byly zkonstruovány odtokové parcely,  
tzv. mikroparcely. Vývoj zařízení byl inspirován známým zařízením nazývaným 
mikroparcela (Øygarden, 2000), které je určeno k měření erozního smyvu přímo 
v terénu. Nevýhoda norských kovových mikroparcel spočívá především v tom, 
že jsou teplotně vodivé a neskladné. V místě odtoku může vodní suspenze při 
kontaktu s kovem namrzat a zabránit tak průchodu dalšímu povrchovému 
odtoku. Vlastní zařízení zahrnuje rám z odolného bazénového plastu velikosti  
1 m x 1 m, vysoký 40 cm, zapravený do země do hloubky 25 cm. V úrovni 
terénu je rám opatřen při jednom z rohů nátrubkem a sklopitelným svodem 
půlkruhového profilu. V uzávěrovém profilu je umístěna sběrná nádoba 
k zachycení povrchového odtoku. Vzorky je možné analyzovat z hlediska 
koncentrace nerozpuštěných látek a stanovit tak objem erozního smyvu.  

 
Obr. 1 Pohled na mikroparcelu 

5.3 KVANTIFIKACE EROZNÍCH SMYV Ů ERODOMĚREM 

Erodoměr (erozní most) je zařízení, které umožňuje zaměření příčného profilu 
erozní rýhy nebo rýžkového erozního smyvu v ploše. Jedná se o mechanické 
zařízení, které sestává z rámu a v něm umístěných kovových jehlic.  

Měřící jehlice jsou v horní části natřeny bílou barvou, v zadní části měřícího 
mostu je černá plastová deska pro vytvoření zaznamenatelného kontrastu. 
Kvantifikaci rýžkové eroze v ploše měřícím mostem umožňuje nosný 
obdélníkový profil, který umožňuje 5 možností (v 5 profilech) uchycení 
vodícího profilu. Nosný čtvercový profil má rozměry 2 m x 2 m. Měření 
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erozním mostem bylo provedeno na 5 čtvercových plochách. Jednotlivé měřené 
profily byly fotografovány. Následně došlo k vektorizaci tvaru měřených profilů 
a výpočtu objemu odnosu na základě známých profilů terénu.  

 
Obr. 2 Vektorizace snímků měřených profilů 

5.4 KVANTIFIKACE EROZNÍCH SMYV Ů METODOU UAV 
FOTOGRAMMETRIE 

Nový přístup efektivního vymezení a hodnocení dopadů erozních událostí 
představuje monitoring zasaženého území pomocí bezpilotního létajícího 
prostředku UAV (Unmanned Aerial Vehicle), často označovaným také jako 
drone. Postup spočívá ve snímkování povrchu pomocí drona. Z pořízených 
snímků je příslušným softwarem (metodou Structure from Motion) vytvořen 
digitální model terénu (dále jen DMT). Výpočet objemu erozních rýh je založen 
na stanovení objemu prostoru mezi původním terénem a terénem po odnosu 
půdy. Pro možnost srovnání výsledků metody erozního mostu a UAV 
fotogrammetrie byl kvantifikován půdní smyv ve čtvercích dvojím způsobem:  
v prostředí softwaru ArcGIS a na základě vyhodnocení příčných řezů DMT 
v místech zaměření profilů erozním mostem. 

V Šardicích proběhlo snímkování erozní události pomocí dvou bezpilotních 
létajících prostředků pod záštitou Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ)  
a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. (dále jen VÚV 
TGM, v.v.i.).  

 
5.4.1 Kvantifikace objemu půdního odnosu v prostředí ArcGIS 

Do programu ArcGIS byly načteny body se souřadnicemi, ze kterých byl 
triangulací vygenerován erodovaný DMT. Jako polygon pro vymezení 
původního modelu terénu byla použita oblast měřená erozním mostem. Jednalo 
se o 5 čtvercových ploch. Pro určení původního DMT byly použity lomové body 
čtverců, kterým byla přiřazena výška dle stávajícího DMT.  
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Půdní odnos byl kvantifikován vytvořením rastru rozdílů výšek původního  
a stávajícího DMT, následným určením průměrného výškového rozdílu pomocí 
zonální statistiky na zájmové ploše čtverce, který byl vynásoben plochou čtverce 
4 m2. 

 
5.4.2 Kvantifikace objemu půdního odnosu vyhodnocením příčných 

řezů terénu 

V místech zaměření erozním mostem byly vytvořeny příčné řezy modelu 
terénu v programu Atlas DMT.   

 
Obr. 3 Příčné profily zaměřené erozním mostem 

Původní terén byl stanoven propojením krajních bodů stávajícího terénu. 
Objem půdního odnosu v zájmových čtvercích byl stanoven vyhodnocením 
příčných řezů obdobně jako v metodě erozního mostu. 

  
Obr. 4 Způsob stanovení původního terénu v metodě příčných profilů 

 
5.5 HODNOCENÍ DOPADU KRYOPEDOLOGICKÝCH PROCES Ů 

NA ERODOVATELNOST PŮDY 

K určení vlivu opakovaného zamrzání a rozmrzání půdy na její erodovatelnost 
byly prováděny laboratorní zkoušky. Stanovována byla změna stability agregátů 
a smykové pevnosti svrchní vrstvy půdy po určitém počtu mrazových cyklů.  

  
5.5.1 Sledování změn stability půdních agregátů v 1. roce výzkumu 

První rok byly ke zkoumání ex situ odebrány půdní vzorky kambizemí  
ze 3 lokalit s ozimou obilovinou na Vysočině. Odběry byly provedeny  
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na začátku a konci vegetačního období (duben a červenec 2013). Odebírána byla 
pouze svrchní vrstva půdy bez vegetačního pokryvu do hloubky 2,5 cm. 
Zároveň byla odebrána z každé lokality sada neporušených vzorků povrchové 
půdní vrstvy pomocí Kopeckého válečků.  

 

Simulace mrazových cyklů a stanovení stability půdních agregátů metodou 
mokrého prosévání 

Bezprostředně po odběru byla stanovena momentální vlhkost půdy  
a počáteční stabilita agregátů. Navážka 4 g vysušeného vzorku frakce 1 – 2 mm 
byla podrobena standardní jednosítové metodě mokrého prosévání (Kemper  
et Rosenau, 1986) přístrojem firmy Eijkelkamp. V případě vzorků o počáteční 
vlhkosti došlo k vysušení a oddělení frakce 1 – 2 mm až po proběhnutí určitého 
počtu mrazových cyklů. Vzorky byly prosévány 3 min s frekvencí 35 cyklů/min 
a vertikální amplitudou 1,3 cm v destilované vodě přes síta o průměru ok  
0,25 mm. Zůstatek na sítě byl vysušen při 105 °C (6 hod), zvážen a posléze 
dispergován a 5 min proséván v roztoku polyfosforečnanu sodného tak, aby byly 
vyplaveny všechny jílové částice a na sítech zůstaly pouze částice písčité. Pokud 
se agregáty nerozpadly ani po 5 min prosévání v roztoku, podpořil se jejich 
rozpad mechanicky pomocí skleněné tyčinky. Zůstatek na sítu (částice pouze  
o velikosti větší než 0,25 mm) byl opět vysušen a zvážen.  

Snaha dokázat závislost stability agregátů na vlhkosti půdy při přemrznutí 
vedla k testování dvou sad vzorků – vzorky vyschlé na vzduchu a vzorky  
o počáteční vlhkosti. Sady vzorků byly podrobeny určitému počtu mrazových 
cyklů. Každý vzorek byl vyhotoven ve 3 opakováních. Při volbě charakteristik 
mrazového cyklu byla snaha kopírovat přírodní podmínky. 1 cyklus trval  
24 hod. Vzorky byly vystaveny teplotě -5 °C 12 hod a dalších 12 hod teplotě  
+5 °C. Změna stability agregátů byla určována po 4, 5, 6, a 7 24hod cyklech.  
Po jednotlivých počtech cyklů byla provedena agregátová analýza pomocí 
metody mokrého prosévání. Výsledkem bylo procento půdních makroagregátů 
stabilních ve vodním prostředí WSA: 

WSA = 100 ∗
�����

��(�����)
                                               (2) 

kde WSA… procento půdních agregátů stabilních ve vodě [%] 
M1…  hmotnost misky [g] 
M2…  hmotnost misky, stabilních agregátů a písku [g] 
M3…  hmotnost misky a písku [g] 
W…  navážka vzorku [g] 
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Agregátová analýza metodou suchého prosévání 

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům plynoucích z první zvolené metody, 
byl výzkum doplněn o agregátovou analýzu na sadě standardních plochých sít. 
Ze vzorků vysušených na vzduchu byly odděleny půdní agregáty frakce  
1 – 2 mm. Navážky 50 g byly podrobeny stejnému počtu mrazových cyklů jako 
v případě mokrého prosévání (0, 4, 5, 6, a 7). Následně byly prosévány přes síta 
o průměru ok 1 a 0,5 mm po dobu 5 min s amplitudou 0,1 mm. Zvážením 
zůstatků na sítech byl určen procentuální úbytek stabilních makroagregátů. 
Zůstatek na 1 mm sítě byl opětovně vystaven dalším mrazovým cyklům. 
Výsledkem agregátové analýzy suchým proséváním bylo procento na vzduchu 
stabilních půdních makroagregátů SAS: 

SAS = 100 ∗
��

�����
                              (3) 

kde SAS… procento půdních agregátů stabilních  na vzduchu [%] 
SA…  hmotnost stabilních agregátů [g] 
NA…  hmotnost nestabilních agregátů [g] 

 
5.5.2 Sledování změn smykové pevnosti svrchní vrstvy půdy  

Z každé lokality byly odebrány neporušené půdní vzorky povrchové vrstvy 
půdy na konci vegetačního období. Smyková pevnost byla stanovena pomocí 
kapesního měřiče smykového napětí bezprostředně po odběru a následně  
po jednotlivých mrazových cyklech (0, 4, 5, 6, a 7). 
 

5.5.3 Sledování změn stability půdních agregátů v 2. roce výzkumu 

Druhý rok byly ke zkoumání ex situ odebrány porušené půdní vzorky 
kambizemí a černozemí ze 4 lokalit v okolí Olomouce. Odběr byl proveden  
na konci vegetačního období v červenci 2014. Na všech lokalitách byla vyseta 
ozimá obilovina. Odebírána byla pouze svrchní vrstva půdy bez vegetačního 
pokryvu do hloubky 2,5 cm.  

Snaha dokázat závislost agregátové stability na půdní vlhkosti při průběhu 
mrazových cyklů vedla k testování 3 sad půdních vzorků: na vzduchu vysušené 
půdní vzorky, půdní vzorky ovlhčené na „polní vodní kapacitu“ a plně 
saturované vzorky. Každý vzorek byl testován ve třech opakováních. Počáteční 
vlhkost a vodostabilita půdních agregátů byly stanoveny bezprostředně  
po odběru. Na vzduchu vysušené vzorky frakce 1 – 2 mm byly nasypány  
do plastových alternativ Kopeckého válečků na dně zakrytých textilií a shora 
opatřenými aluminiovou fólií pro zabránění výparu. Dvě sady vzorků byly 
namáčeny ve vodě po 24 hod, poté byly odsávány na filtračních papírech 30 min 
(pro dosažení ovlhčení na „plnou vodní kapacitu“) a 2 hod (pro dosažení 
ovlhčení na „polní vodní kapacitu“). Ovlhčené i vysušené vzorky byly zabaleny 
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do aluminiové fólie pro zabránění evaporace nebo ovlhčení vzorku  
v důsledku vzdušné vlhkosti. 

Charakteristiky mrazového cyklu byly stejné jako v prvním roce výzkumu. 
Vzorky byly vystaveny teplotě -5 °C 12 hod a dalších 12 hod teplotě +5 °C. 
Změna stability agregátů byla tentokrát určována po 1, 2, 3, 7, 14, 21 a 28  
24hod cyklech.  

 
5.6 POSOUZENÍ MÍRY OHROŽENÍ VYBRANÝCH ÚZEMÍ ČR 

EROZÍ Z TÁNÍ SN ĚHU 

Pro plošné posouzení ohroženosti území ČR erozí z tání sněhu se zahrnutím 
všech faktorů Zacharovy rovnice pomocí nástrojů GIS byla vybrána klimaticky 
odlišná povodí Svratky (4-15-01 Svratka po Svitavu) a Dyje (4-17-01 Dyje  
od Svratky po ústí).  

Pro výpočet erozního potenciálu sněhu byla využita data z 18 stanic ČHMÚ. 
Hodnoty erozního potenciálu sněhu z jednotlivých meteorologických stanic byly 
interpolovány na plochu celého zájmového území. Pro popis prostorového 
rozložení m*h v rámci zájmových povodí bylo využito orografické interpolace. 
Interpolace spočívala v dosazení hydrologicky korektního DMT o velikosti 
gridu 1 km (jako nezávisle proměnné) do regresní rovnice odvozené pro dané 
zájmové povodí.  

Dle dostupných dat o teplotách půdy byl stanoven faktor odtoku k. Hodnota 
odtokového koeficientu v období tání sněhu, kdy byla půda nasycena vodou, 
byla uvažována 0,5. Hodnota odtokového koeficientu byla násobena číslem 
z intervalu 1,5 až 3,0 podle míry promrznutí půdy. Pokud půda v období tání 
sněhu nebyla promrzlá, byla zvolena hodnota 1,5, v případě promrzlé půdy byla 
volena hodnota 2,0. V případě stavu, kdy se nad promrzlou vrstvou půdy 
nacházela rozmrzlá vrstva, byla zvolena hodnota 3,0. Pro účely této práce byla 
stanovena pouze průměrná hodnota faktoru odtoku k pro jednotlivá povodí  
a konstantně použita v plošném výpočtu erozního smyvu. K faktor 
erodovatelnosti půdy byl stanoven podle HPJ. Topografický LS faktor byl 
stanoven metodou USLE2D na podkladu DMT vytvořeného softwarem ArcGIS 
nástrojem „Topo to raster“ ze vstupních dat ZABAGED. P faktor vlivu 
ochranných opatření byl uvažován o hodnotě 1. C faktor byl počítán  
pro jednotlivé plodiny v mimovegetačním období v daných zájmových povodích 
dle metodiky USLE a následně byla stanovena jeho průměrná hodnota pro ornou 
půdu v rámci zájmových povodí na základě zjištěného zastoupení plodin 
v dotčených krajích (zdroj ČSÚ). Průměrná hodnota C faktoru pro ornou půdu 
v zájmovém povodí Svratky byla 0,48, pro povodí Dyje nabývala hodnoty 0,52.  
 
  



6  VÝSLEDKY A DISKUZE
6.1 MÍRA OHROŽENÍ EROZÍ 

SVRATKY A DYJE
V NÁVAZNOSTI NA ZM
POKRÝVKY 

V rámci povodí Svratky a Dyje 
teplot v průběhu zimních období a eroz
meteorologická data z 18 stanic
se ukázalo, že nejčastěji k
Vysokou četnost výrazného tání sn
Tab. 1 Četnost událostí hlavního tání sn

měsíc 
četnost 
událostí 

hlavního tání 
listopad  13 
prosinec 28 

leden 71 
únor 117 

březen 71 
duben 6 

 
6.1.1 Změny charakteristik sn

Testována byla hypotéza 
regionem. Průkaznou závislost erozního potenciálu sn
a klimatickém regionu prezentují 

 

Graf 1 Závislost erozního po
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VÝSLEDKY A DISKUZE  
MÍRA OHROŽENÍ EROZÍ Z TÁNÍ SNĚHU V POVODÍ 
SVRATKY A DYJE  A JEJÍ ZM ĚNY V POSLEDNÍCH LETECH

NÁVAZNOSTI NA ZM ĚNY CHARAKTERISTIK SN

Svratky a Dyje byly posouzeny charakteristiky sn
hu zimních období a erozní potenciál sněhu. Byla zpracována 

z 18 stanic ČHMÚ z let 1997 - 2017. Vyhodnocením 
ěji k událostem hlavního tání dochází v

etnost výrazného tání sněhu vykazují dále měsíce leden a b
etnost událostí hlavního tání sněhu v jednotlivých měsících 

ny charakteristik sněhové pokrývky v posledních letech

Testována byla hypotéza rostoucího m*h s nadmořskou výškou
kaznou závislost erozního potenciálu sněhu na nadmo

a klimatickém regionu prezentují níže uvedené grafy. 

Závislost erozního potenciálu sněhu na nadmořské výšce

 

POVODÍ 
POSLEDNÍCH LETECH  

CHARAKTERISTIK SN ĚHOVÉ 

byly posouzeny charakteristiky sněhu, vývoj 
. Byla zpracována 

. Vyhodnocením  
událostem hlavního tání dochází v měsíci únoru. 

síce leden a březen.  

posledních letech 

ou výškou a klimatickým 
hu na nadmořské výšce  

 
ské výšce 



Graf 2 Závislost erozního potenciálu hodnoty sn

 
Z níže uvedených graf

v posledních letech.  
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Závislost erozního potenciálu hodnoty sněhu na klimatickém regionu

níže uvedených grafů vyplývá výrazné snížení hodnot 

 
hu na klimatickém regionu 

snížení hodnot SCE a m*h 



 

Graf 3 Vývoj celkové výšky sn

 

Graf 4 Vývoj erozního potenciálu sn
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Vývoj celkové výšky sněhové pokrývky v letech 1997 - 2017 v zájmových povodích

Vývoj erozního potenciálu sněhu v letech 1997 - 2017 ve vybraných lokalitách

 
zájmových povodích 

 
2017 ve vybraných lokalitách 
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Tab. 2 Změna průměrného erozního potenciálu sněhu v posledních pěti letech 

stanice 
m*h [cm.mm.den-1]               

φ 1997 - 2017 
m*h [cm.mm.den-1]               

φ 1997 - 2012 
m*h [cm.mm.den-1]               

φ 2012 - 2017 
pokles m*h [cm.mm.den-1]                             

φ 1997 - 2012 vs. φ 2012 - 2017 
pokles m*h [%]                             

φ 1997 - 2012 vs. φ 2012 - 2017 

Staré Hutě 24.29 27.89 12.78 15.11 54 

Ždánice 4.43 4.97 2.71 2.27 46 

Kobylí 12.40   (2008 - 2017) 27.92 (2008 - 2011) 0.00 27.92 100 

Lednice 1.48 1.95 0.00 1.95 100 

Brno - Žabovřesky 4.96 5.56 3.04 2.52 45 

Tišnov 16.85 (2010 - 2017) 11.97 (2010 - 2011) 18.81 - - 

Velká Bíteš 5.46 6.38 2.52 3.86 60 

Bystřice nad Pernštejnem 71.47 88.62 16.58 72.04 81 

Olešnice 6.65 7.12 5.12 2.00 28 

Nové  Město na Moravě 68.87 83.88 20.85 63.03 75 

Kadov 81.09 91.57 47.53 44.05 48 

Svratouch 120.29 150.02 25.15 124.87 83 

Polička 62.12 78.83 8.64 70.19 89 

Nedvězí 80.18 100.28 15.87 84.41 84 

Brno - Tuřany 8.55 9.23 6.35 2.88 31 

Brod nad Dyjí 2.30 2.62 1.28 1.35 51 

Pohořelice 3.08 3.99 0.16 3.82 96 

Nemochovice 2.55 (2000 - 2017) 2.40 (2010 - 2011) 2.89 - - 

 
K 9násobnému poklesu hodnoty m*h došlo v případě stanice Polička, 6násobné snížení hodnoty proběhlo ve stanicích 

Svratouch a Nedvězí. Poměrně k původním hodnotám však významně poklesly také hodnoty m*h na Jižní Moravě, kde je 
příkladem stanice Pohořelice s téměř 25násobným poklesem průměrné hodnoty erozního potenciálu sněhu v posledních 5 letech 
oproti letům 1997 – 2012. Ke snížení hodnot m*h došlo u všech lokalit s výjimkou stanic Nemochovice a Tišnov. Oproti 
průměru v letech 1997 - 2012 poklesl průměr erozního potenciálu sněhu v posledních 5 letech průměrně o 72 % v případě 
povodí Dyje a o 66 % v rámci povodí Svratky. Z poklesu hodnot erozního potenciálu sněhu lze odvozovat úměrné snížení míry 
ohrožení erozí způsobené táním sněhové pokrývky, která tak v posledních 5 letech byla potenciálně snížena přibližně o 2/3. 



15 

6.1.2 Míra ohrožení erozí z tání sněhu v povodí Svratky a Dyje a její změny 

V povodích Svratky a Dyje byla pomocí nástrojů GIS stanovena míra erozního 
ohrožení tajícím sněhem v posledních 20 letech. Průměrný erozní potenciál  
pro zemědělskou půdu v povodí Svratky dosáhl hodnoty 52,36 cm.mm.den-1, 
v povodí Dyje 6,22 cm.mm.den-1. Průměrný erozní smyv způsobený táním sněhové 
pokrývky na zemědělské půdě pak nabýval hodnot 14,26 t.ha-1.rok-1 v povodí 
Svratky a 4,24 t.ha-1.rok-1 v povodí Dyje. Vypočtené hodnoty tak přesáhly 
maximální přípustnou ztrátu půdy erozí 4 t.ha-1.rok-1. Výsledná hodnota v povodí 
Svratky přesáhne přípustnou ztrátu půdy erozí i v případě, že budeme uvažovat 
snížení erozního smyvu v důsledku změn sněhových charakteristik v posledních  
5 letech o 2/3. 

 
Tab. 3 Průměrný erozní smyv způsobený táním sněhové pokrývky na zemědělské půdě v zájmových 

povodích a jeho potenciální změna v posledních pěti letech   

 

E [t.ha-1.rok -1]               
φ 1997 - 2017 

E [t.ha-1.rok -1]               
φ 2012 - 2017 

povodí Svratky 14.3 5.3 
povodí Dyje 4.2 1.6 

 
Přestože se ukazuje, že eroze způsobená táním sněhové pokrývky může mít 

poměrně významný podíl na ohrožení půdy v průběhu roku, není s těmito ztrátami 
při běžných výpočtech erozního ohrožení počítáno. Nutno zmínit např. proces 
pozemkových úprav jako účinný nástroj ochrany půdy, ve kterém jsou ve většině 
případů posouzení ohrožení tímto typem eroze a návrh případných opatření 
opomíjeny. Na rozdíl od eroze vodní, způsobené přívalovými srážkami, a eroze 
větrné. 



16 

Obr. 5 Erozní potenciál sněhu v části povodí Dyje 

 

Obr. 6 Erozní potenciál sněhu v části povodí Svratky 
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Obr. 7 Průměrný erozní smyv způsobený táním sněhové pokrývky v povodí Dyje 

 
Obr. 8 Průměrný erozní smyv způsobený táním sněhové pokrývky v  povodí Svratky 



6.2 ZMĚNY STABILITY P
PEVNOSTI V DŮSL

6.2.1 Změny stability agregát

Stabilita makroagregátů 

Výsledné hodnoty WSA 
v následujících grafech.  

 

Graf 5 Vývoj hodnot WSA po jednotlivých po

 

Graf 6 Vývoj hodnot WSA po jednotlivých po
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NY STABILITY P ŮDNÍCH AGREGÁT Ů A SMYKO
ŮSLEDKU PŮSOBENÍ MRAZOV ÝCH CYKL

stability agregátů v 1. roce výzkumu 

makroagregátů ve vodním prostředí (WSA) 

 (stanovené metodou mokrého prosévání) jsou uvedeny 

Vývoj hodnot WSA po jednotlivých počtech mrazových cyklů u vysušených vzork

Vývoj hodnot WSA po jednotlivých počtech mrazových cyklů u ovlh

 A SMYKO VÉ 
ÝCH CYKL Ů 

(stanovené metodou mokrého prosévání) jsou uvedeny  

 

u vysušených vzorků 

 
u ovlhčených vzorků  



Graf 7 

U většiny vzorků bylo možné sledovat
na začátku a na konci vegeta
v průběhu vegetačního období.
makroagregátů s počtem mrazových cykl
potvrzena. Změny WSA nebyly výrazné a nem
výsledků je možné usuzovat, že simulované podmínk

 

Stabilita makroagregátů 

Z důvodu neuspokojivých výsledk
k doplnění o agregátovou analýzu sadou plochých sít (suché prosévání)
v důsledku mrazových cyklů

Graf 8 Obsah stabilních makroagregát

Graf 9

jarní odběr  
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 Závislost WSA na počtu mrazových cyklů 

bylo možné sledovat významné rozdíly mezi stabilitou agregát
na konci vegetačního období a potvrdily tak hypotézu o r

ního období. Hypotéza snižování vodo
tem mrazových cyklů nebyla metodou mokrého prosévání 

nebyly výrazné a neměly stálý trend. Z
usuzovat, že simulované podmínky nebyly vhodn

gregátů na vzduchu (SAS) 

vodu neuspokojivých výsledků metody mokrého prosevu, bylo p
agregátovou analýzu sadou plochých sít (suché prosévání)

sledku mrazových cyklů jsou uvedeny v následujících grafech.

bsah stabilních makroagregátů SAS v testovaných vzorcích

 
 Závislost SAS na počtu mrazových cyklů 

letní odběr  

 

rozdíly mezi stabilitou agregátů 
hypotézu o růstu WSA 
vodostability půdních 

 nebyla metodou mokrého prosévání 
. Z neuspokojivých 

y nebyly vhodně zvoleny. 

 metody mokrého prosevu, bylo přistoupeno 
agregátovou analýzu sadou plochých sít (suché prosévání). Změny SAS 

následujících grafech.  

 
testovaných vzorcích 



Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi 
a počtem mrazových cyklů
výrazné. Stabilita agregátů u v
období. Metoda suchého prosévání 
agregátů v důsledku zvyšujícího se po
však nelze srovnávat a v
(na rozdíl od eroze větrné). 
 

6.2.2 Změny smykové pevnosti svrchní vrstvy p

 

Graf 10 Změny smykové pevnosti 

Graf 11 Závislost hodnoty 

 
Na rozdíl od stability půdních agregát

mrazových cyklů stálý trend
půdy klesá spolu s rostoucím po

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

sm
yk

ov
á 

pe
vn

os
t [

kP
a]
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Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi 
tem mrazových cyklů. Sezónní odchylky hodnot SAS nebyly nijak zvláš

ů u většiny vzorků byla mírně vyšší na konci vegeta
období. Metoda suchého prosévání prokázala jasný trend snižování stability p

sledku zvyšujícího se počtu mrazových cyklů. S hodnotami 
však nelze srovnávat a v kontextu vodní eroze není hodnota 

 

ny smykové pevnosti svrchní vrstvy půdy 

ny smykové pevnosti půdy v důsledku mrazových cykl

 
hodnoty smykové pevnosti půdy na počtu mrazových cykl

ůdních agregátů měly změny smykové pevnosti
tálý trend a byly výraznější. Bylo prokázáno, že s

spolu s rostoucím počtem mrazových cyklů.  

y = -0.70x + 9.00
R² = 0.92

y = -1.01x + 9.92
R² = 0.96

y = -0.8951x + 10.172
R² = 0.9405

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0 1 2 3 4 5 6 7

počet mrazových cyklů

Bystřice w = 18 %
Koclířov w = 12 %

Luká w = 2 %

Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi SAS  
nebyly nijak zvlášť 

 vyšší na konci vegetačního 
kázala jasný trend snižování stability půdních 

hodnotami WSA ji 
ntextu vodní eroze není hodnota SAS relevantní  

 
sledku mrazových cyklů 

mrazových cyklů 

pevnosti v důsledku 
Bylo prokázáno, že smyková pevnost 



6.2.3 Změny stability agregát

V důsledku neuspokojivých výsledk
změnám. Výsledné hodnoty 

Graf 12 Vývoj hodnot WSA 

V případě vysušených vzork
hodnot po malém počtu mrazových cykl
po jednom týdnu (7 mrazových cyklech). P
et al. (1988) – zvýšení hodnot 
poklesu se zvyšujícím s poč
u všech vzorků opět klesly. 

Graf 13 Vývoj hodnot WSA u vzork
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stability agregátů v 2. roce výzkumu 

sledku neuspokojivých výsledků v 1. roce, došlo v 2. roce
Výsledné hodnoty WSA jsou uvedeny v následujících grafech.

Vývoj hodnot WSA po mrazových cyklech u vysušených vzork

 vysušených vzorků můžeme sledovat podobný vývoj hodnot 
čtu mrazových cyklů a následné zvýšení hodnot 

po jednom týdnu (7 mrazových cyklech). Přesný opak toho, co popisuje Mostaghimi
zvýšení hodnot WSA po pár mrazových cyklech a následný po

poklesu se zvyšujícím s počtem mrazových cyklů. Po 21 cyklech hodnoty 
lesly.  

Vývoj hodnot WSA u vzorků ovlhčených na „polní vodní kapacitu“

oce k metodickým 
následujících grafech. 

 
u vysušených vzorků 

žeme sledovat podobný vývoj hodnot – pokles 
 a následné zvýšení hodnot WSA  

esný opak toho, co popisuje Mostaghimi 
po pár mrazových cyklech a následný počátek 

. Po 21 cyklech hodnoty WSA  

 
„polní vodní kapacitu“ 



U vzorků ovlhčených na 
podobnost ve vývoji hodnot 
vodostability agregátů po prvním mrazovém cyklu.

Graf 14 Vývoj hodnot WSA u vzork

Plně saturované vzorky vykazovaly tak
WSA. Bylo možné sledovat výrazné snížení v
cyklu a následné zvýšení po dvou mrazových cyklech. Poté došlo op
hodnot a následným nevýrazným zm

 

Graf 15 Závislost WSA na p

 

Graf 16 Závislost WSA na p
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ených na „polní vodní kapacitu“ nemůžeme sledovat tak výraznou 
podobnost ve vývoji hodnot WSA. Ale u všech vzorků se projevilo výrazné sní

 po prvním mrazovém cyklu. 

Vývoj hodnot WSA u vzorků ovlhčených na „plnou vodní kapacitu“

 saturované vzorky vykazovaly také mnoho podobností ve vývoji hodnot 
. Bylo možné sledovat výrazné snížení vodostability po prvním mrazovém 

cyklu a následné zvýšení po dvou mrazových cyklech. Poté došlo op
a následným nevýrazným změnám WSA. 

na půdní vlhkosti v případě, že nedošlo k promrznutí p

na půdní vlhkosti v případě proběhnutí 1 mrazového cyklu

R = 0,02 

R = 0,82

žeme sledovat tak výraznou 
 se projevilo výrazné snížení 

 
„plnou vodní kapacitu“ 

mnoho podobností ve vývoji hodnot 
dostability po prvním mrazovém 

cyklu a následné zvýšení po dvou mrazových cyklech. Poté došlo opět k poklesu 

 
promrznutí půdy 

 
hnutí 1 mrazového cyklu 

R = 0,82 



Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi 
a vlhkostí v případě, že dojde k
klesají.  

 

Graf 17 Závislost vodostability agregát

Hypotéza o poklesu vodostability p
mrazových cyklů opět nebyla 
 

6.3 KVANTIFIKACE EROZNÍH
SNĚHOVÉ POKRÝVKY

Eroze způsobená táním sn
nevyskytovala v důsledku zim chudých na sn
sněhové pokrývky docházelo k jejímu
nezpůsobilo půdní smyvy. Hlavní zám
vyvinutými odtokovými parcelami, které byly instalované na výzkumných plochách 
v zimních obdobích v letech 2013

Na konci února 2017 došlo k intenzívnímu tání sn
vodné na to, aby napáchala viditelné škody. Jednou z
v lokalitě Šardice, který se i s
mostem, podařilo zaznamenat d
subjektů. Erozní událost v
erozního mostu (erodoměru) a UAV fotogrammetrickou metodou. 

 
6.3.1 Srovnání metody m

fotogrammetrie 

Pro možnost srovnání metody m
pomocí UAV fotogrammetrie byly objemy p
vytvořených příčných řezů terén
profilů proběhlo v rámci 5 č
od sebe 0,333 m (plocha zam
obrázcích jsou uvedeny příč
v jednotlivých profilech.  
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Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi 
, že dojde k promrznutí půdy. Hodnoty WSA 

Závislost vodostability agregátů na počtu mrazových cykl

Hypotéza o poklesu vodostability půdních agregátů se zvyšujícím se po
t nebyla prokázána.  

KVANTIFIKACE EROZNÍH O SMYVU ZPŮSOBENÉHO 
HOVÉ POKRÝVKY  

sobená táním sněhové pokrývky se v průběhu výzkumu tém
sledku zim chudých na sněhové srážky. V

okrývky docházelo k jejímu postupnému tání v průb
dní smyvy. Hlavní záměr, zachycení plošného erozního smyvu 

vyvinutými odtokovými parcelami, které byly instalované na výzkumných plochách 
letech 2013-2017, se tak nezdařil. 

Na konci února 2017 došlo k intenzívnímu tání sněhové pokrývky dostate
na to, aby napáchala viditelné škody. Jednou z událostí byl p

 Šardice, který se i s ohledem na potřebu vyschlé půdy pro m
ilo zaznamenat dříve, než proběhly na poli jarní práce hospoda

Erozní událost v k.ú. Šardice byla zachycena dvěma zp
ěru) a UAV fotogrammetrickou metodou. 

Srovnání metody měření erozním mostem a metody UAV 
 

Pro možnost srovnání metody měření erozním mostem a kvantifikace smyvu 
pomocí UAV fotogrammetrie byly objemy půdního odnosu stanoveny na základ

ř ů terénu v místech zaměření erozním mostem. Zam
5 čtverců na 5 profilech dlouhých 2,0 m a vzdálených 

od sebe 0,333 m (plocha zaměřených čtverců byla 4,0 m2). Na následujících 
říčné řezy včetně uvedených sum ploch ř

Jednoduchá lineární regresní analýza prokázala významnou korelaci mezi WSA  
 s rostoucí vlhkostí 

 
tu mrazových cyklů  

 se zvyšujícím se počtem 

SOBENÉHO TÁNÍM 

ěhu výzkumu téměř 
hové srážky. V případě výskytu 

průběhu zimy, které 
r, zachycení plošného erozního smyvu 

vyvinutými odtokovými parcelami, které byly instalované na výzkumných plochách 

hové pokrývky dostatečně 
událostí byl půdní odnos 

dy pro měření erozním 
hly na poli jarní práce hospodařících 

ěma způsoby, pomocí 
ru) a UAV fotogrammetrickou metodou.  

a metody UAV 

ení erozním mostem a kvantifikace smyvu 
dního odnosu stanoveny na základě 

ení erozním mostem. Zaměření 
 na 5 profilech dlouhých 2,0 m a vzdálených  

). Na následujících 
 uvedených sum ploch řezů erozních rýh 
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Obr. 9 Příčné profily stanovené vektorizací snímků erozního mostu a z DMT vytvořeného z bodů 

zaměřených UAV – čtverec I 

Výškové rozdíly mezi jednotlivými řezy terénu, které byly vytvořeny různými 
metodami, se pohybovaly cca do 5 cm (výjimečně až 10 cm). Obecně lze říci,  
že vytvořením DMT pomocí UAV fotogrammetrie dochází k lehkému 
podhodnocení výsledků pravděpodobně v důsledku „vyhlazení“ terénních hran  
při triangulaci.  

 
Tab. 4 Srovnání výsledků jednotlivých metod volumetrické kvantifikace půdního smyvu 
způsobeného táním sněhové pokrývky v k.ú. Šardice 

      
 
Z předchozí tabulky vyplývají minimální rozdíly při srovnání výsledků stejných 

metod. Pokud srovnáme průměrné hodnoty ztrát půdy na měřené ploše 5 čtverců 
(celkem 20 m2) získané pomocí GIS nástrojů, kdy byly od sebe odečteny rastry 
původního a stávajícího DMT, získáme odchylku 4,6 m3 na ploše 1 ha.  

GIS DMT PROFILY GIS DMT PROFILY

drone SPÚ drone VÚV drone SPÚ
erozní most 

VUT
drone SPÚ

erozní most 
VUT

průměrná 
ztráta půdy 

[m
3
]

0.112 0.121 0.095 0.108 0.112 0.095 0.112 0.108

průměrná 
ztráta půdy 

[m
3
.ha

-1
]

56.0 60.6 47.6 54.1 56.0 47.6 56.0 54.1

rozdíl 

[m
3
.ha

-1
]

4.6 6.5 8.4 1.9

GIS DMT PROFILY

drone SPÚ
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Rozdíl ve výsledcích metody založené na UAV fotogrammetrii a zpracování GIS 
nástroji může s ohledem na použitou totožnou metodiku zpracování plynout 
z rozdílných vstupů – mračna bodů získaného pomocí UAV. Terén pocházející  
ze 2 různých UAV vykazoval odchylky v řádu jednotek cm. UAV se lišily 
technickými parametry kamer a výškou letu, což pravděpodobně vedlo k odlišným 
výsledkům. 

Podobné hodnoty dosahuje rozdíl průměrné ztráty půdy kvantifikované 
vektorizací snímků měření erozním mostem a pomocí příčných řezů DMT 
vytvořeného na základě snímkování UAV (SPÚ), 6,5 m3.ha-1. Jak již bylo uvedeno 
dříve, rozdíly mezi původním a stávajícím terénem jsou v případě DMT 
vytvořeného na základě UAV fotogrammetrie podhodnocené. Příčinou mohou být 
nepřesnosti terénu vzniklé při tvorbě DMT z 3D bodů v prostředí GIS.  

Největšího rozdílu 8,4 m3.ha-1 je dosaženo při srovnání výsledků odlišných metod 
(GIS DMT vs. PROFILY) se zachováním stejného vstupu (DMT vytvořený GIS 
nástroji ze 3D bodů vzniklých snímkováním UAV).  

Minimálního rozdílu 1,9 m3.ha-1 je dosaženo při srovnání metody vektorizace 
snímků erozního mostu a metody UAV fotogrammetrie s využitím GIS. Při použití 
zonální statistiky v GIS prostředí pro stanovení výškového rozdílu mezi původním  
a stávajícím terénem dochází naopak k mírnému nadhodnocení a vyrovnává se tak 
podhodnocení vzniklé pravděpodobně triangulací 3D bodů při tvorbě DMT.  
 

7  ZÁVĚR 
V rámci tohoto výzkumu byl sledován vývoj charakteristik, které tvoří vstupy  

pro výpočet faktorů ovlivňujících míru půdních odnosů způsobených táním sněhové 
pokrývky. V České republice a na Slovensku se erozí z tajícího sněhu zabýval 
především Zachar (1982), další zmínky se objevují až po roce 2000, kdy  
se problematikou začala zajímat skupina autorů z Mendelovy univerzity.  
Dle Tomana a Podhrázské (2002) je problematika stanovení odhadu eroze 
způsobené táním sněhu v ČR poměrně málo rozpracovaná vzhledem k obtížnosti 
stanovení jednotlivých faktorů, které mají na intenzitu eroze vliv. Doposud se české 
výzkumy zabývaly pouze jednotlivými faktory a nedošlo k plošnému zhodnocení 
míry erozního ohrožení v období tání sněhu.  

Disertační práce zachycuje problematiku půdní eroze způsobené táním sněhové 
pokrývky komplexně se zaměřením na způsoby její možné kvantifikace a příčinné 
faktory, které se nevyskytují v rovnici USLE a jejich analýzám tak není věnována 
příliš velká pozornost. V rámci analýzy příčinných faktorů eroze z tání sněhu  
se práce zaměřila především na posouzení změn erozního potenciálu sněhu 
v posledních desetiletích a potenciální změny stability půdních agregátů a smykové 
pevnosti svrchní vrstvy půdy v důsledku mrazových cyklů jako možného ovlivnění 
faktoru erodovatelnosti půdy K. 

Výzkum vyhodnocuje meteorologické charakteristiky (které mohou ovlivňovat 
míru eroze) v posledních letech a navazuje tak na výzkum Středové a Smolíkové, 
které posuzovaly ve svých pracích hodnoty erozního potenciálu sněhu v rámci ČR.  
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Vzhledem ke komplexnímu pojetí problematiky eroze a zkoumání více faktorů  
se tato práce zaměřila na menší území. Pro posouzení změn sněhových 
charakteristik v posledních letech a zhodnocení míry erozního ohrožení byla 
vybrána klimaticky odlišná povodí Svratky a Dyje. V rámci těchto zájmových území 
byla zpracována dostupná meteorologická data z 18 stanic ČHMÚ pro chladná 
období (listopad – duben) v letech 1997 až 2017.  

Měsíc, ve kterém docházelo k událostem hlavního tání nejčastěji, byl únor. 
Z dostupných dat vyplývá snížení hodnot celkové výšky sněhové pokrývky SCE  
v posledních 5 letech. Změna je znatelná především u chladnějších oblastí. Výzkum 
byl započat v roce 2012, po zimních obdobích s nepříznivými hodnotami sněhových 
charakteristik z pohledu potenciálních erozních smyvů. Následující zimní období 
chudá na sněhové pokrývky vedla k nemožnosti sledovat výraznější erozní události 
in situ.  

Výsledky potvrdily vysoce průkaznou závislost erozního potenciálu sněhu, jako 
jednoho z hlavních příčinných faktorů, na nadmořské výšce (hodnotou korelačního 
koeficientu 0,96) i klimatickém regionu. Podobně jako u SCE rostou hodnoty 
erozního potenciálu sněhu spolu s rostoucí nadmořskou výškou nebo klimatickým 
regionem. V případě erozního potenciálu sněhu můžeme sledovat ještě výraznější 
pokles v posledních letech než v případě celkové výšky sněhové pokrývky. 
Průměrná hodnota erozního potenciálu sněhu za posledních 5 let klesla oproti 
průměru z let 1997 – 2012 přibližně o 2/3. 

Byl také sledován vývoj teplot půdy v závislosti na teplotě vzduchu a výšce 
sněhové pokrývky. Výsledky dokazují, že teplota svrchní vrstvy půdy závisí  
na teplotě vzduchu v případě, že není povrch izolačně chráněn sněhovou pokrývkou. 
Na základě znalosti teplot půdy byly stanoveny faktory odtoku v době událostí 
hlavních tání sněhu. Závislost faktoru odtoku na nadmořské výšce nebo klimatickém 
regionu nebyla prokázána. 

V povodích Svratky a Dyje byla pomocí nástrojů GIS kvantifikována míra 
erozního ohrožení tajícím sněhem v posledních 20 letech. Průměrný erozní smyv 
způsobený táním sněhové pokrývky na zemědělské půdě v povodí Dyje dosahoval 
4,24 t.ha-1.rok-1 a v povodí Svratky 14,26 t.ha-1.rok-1. Průměrný erozní potenciál  
pro zemědělskou půdu v povodí Svratky dosáhl hodnoty 52,36 cm.mm.h-1, v povodí 
Dyje 6,22 cm.mm.h-1. V důsledku zjištěného poklesu erozního potenciálu sněhu,  
je možné deklarovat úměrné snížení míry ohrožení zemědělské půdy erozí z tání 
sněhu o cca 2/3 v posledních 5 letech oproti vypočtenému průměru. I přes toto 
snížení, přesahují hodnoty potenciálního erozního smyvu způsobeného táním 
sněhové pokrývky v chladnějších oblastech (např. zájmovém povodí Svratky) 
přípustnou ztrátu půdy erozí 4 t.ha-1.rok-1. 

S ohledem na míru erozního ohrožení tajícím sněhem bývají v ČR aplikována 
protierozní opatření organizačního nebo (v tomto případě spíše sporadicky) 
agrotechnického charakteru. Ve většině případů je však tento typ eroze ve stínu 
eroze způsobené přívalovými srážkami opomíjen. Ve vybraných erozně ohrožených 
lokalitách by základní organizační či agrotechnická opatření měla být doplněna  
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o opatření biotechnického charakteru. Severské země jako např. Norsko, které se 
dlouhodobě potýká s problematikou eroze z tání sněhu, doplňují agrotechnická 
opatření o mále retenční nádrže a nárazové zatravněné pásy, které omezí případný 
půdní odnos ze zemědělských ploch do vodních toků a nádrží.  

Níže je uveden stručný přehled základních ochranných opatření ke zmírnění 
účinků půdní eroze způsobené táním sněhové pokrývky: 

Organizační 

• delimitace kultur (ozimé obiloviny, ozimá řepka) 
Agrotechnická   

• setí do mulče (strojem s kotoučovými secími botkami): jako mulč může 
být použit např. desikovaný (chemicky umrtvený) porost jílku 
jednoletého (strniště) 

• mělká podmítka (maximum rostlinných zbytků předplodiny  
je ponecháno na povrchu) 

• ponechání posklizňových zbytků (slámy) 

Biotechnická opatření využívaná v severských zemích 
• „buffer“ zóny (travnaté pásy především okolo vodních útvarů) 
• retenční nádrže 

Výzkum se dále zabýval posouzením dopadu kryopedologických jevů na půdní 
erodovatelnost jako na jeden z příčinných faktorů eroze z tání sněhu. Stabilita 
půdních agregátů je jednou z hlavních půdních charakteristik určujících míru 
erodovatelnosti. Dopad kryopedogických jevů na vodostabilitu půdních agregátů  
i jejich určující vliv na erodovatelnost půdy je kontroverzním tématem zahraniční 
literatury. Ačkoli se mnozí autoři shodují na snižování vodostability makroagregátů 
WSA v důsledku opakovaného zamrzáním a rozmrzáním svrchní vrstvy půdy, 
výsledky výzkumu tuto hypotézu jasně neprokázaly. Podle Lehrshe et al. (1990) 
agregátová stabilita stoupá s malým počtem mrazových cyklů, ale další mrazové 
cykly mají již pouze malý dopad na změnu WSA. Oygarden (2000) uvádí,  
že vysušování půdy mrazem vede ke zvýšení agregátové stability. Mostaghimi et al. 
(1988) tvrdí, že míra přemrznutí nemá žádný efekt na agregátovou stabilitu. 

Další důležitou charakteristiku ve vztahu k půdní erodovatelnosti představuje 
smyková pevnost svrchní vrstvy půdy. Sledovány byly změny celkem tří 
charakteristik, vodostability makroagregátů WSA, stability makroagregátů  
na vzduchu SAS a smykové pevnosti, v důsledku teplotních a vlhkostních změn  
ex situ. V prvním roce výzkumu byly v klimatické komoře simulovány 24hod 
mrazové cykly (-5 °C po dobu 12 hod a +5 °C dalších 12 hod). Procento stabilních 
půdních agregátů (WSA a SAS) a smyková pevnost byly stanoveny bezprostředně  
po odběru a následně po proběhnutí 4, 5, 6 a 7 mrazových cyklů.  

Výsledky prvního roku výzkumu prokázaly růst stability půdních agregátů 
v průběhu vegetačního období. V důsledku mrazových jevů simulovaných 
v laboratorních podmínkách změny vodostability makroagregátů nevykazovaly 
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trvalý trend, přestože smyková pevnost klesala spolu s rostoucím počtem cyklů. 
Množství vodostabilních agregátů s počtem mrazových cyklů proměnlivě klesalo  
či nečekaně stoupalo. Malá rozkolísanost hodnot může poukazovat na nepřesnosti 
v měření a možné velice malé změny v důsledku mrazových cyklů. 

V návaznosti na neuspokojivé výsledky mokrého prosévání byla jako doplňková 
zvolena metoda suchého prosévání, ačkoli její výsledky jsou v kontextu vodní eroze 
nerelevantní. Výsledky agregátové analýzy proséváním přes sadu plochých sít jsou 
reprezentovány (na rozdíl od metody mokrého prosévání) stabilitou agregátů  
na vzduchu a nelze tedy výsledky jednotlivých metod srovnávat. Agregátová 
stabilita na vzduchu jasně prokázala stálý klesající trend spolu s rostoucím počtem 
mrazových cyklů.  

Ačkoli nebyla metodou mokrého prosévání potvrzena hypotéza snižování stability 
půdních agregátů s počtem mrazových cyklů, byla zřetelná závislost stability 
agregátů na půdní vlhkosti a době odběru. Většina půdních vzorků odebraných v létě 
vykazovala výrazně vyšší stabilitu agregátů než vzorky odebrané v období jarního 
tání. Dá se tedy předpokládat, že stabilita agregátů v průběhu zimy skutečně klesá  
a následně během vegetačního období roste. Z výsledků je možné usuzovat,  
že simulované podmínky nebyly vhodně zvoleny, proto v dalším roce výzkumu byla 
provedena změna metodiky.  

V dalším roce byly simulovány opět 24hodinové mrazové cykly (12 hod - 5 °C  
a 12 hod +5 °C) v klimatické komoře. Výzkum se tentokrát zaměřil pouze na určení 
procenta vodostabilních makroagregátů, které bylo stanoveno bezprostředně  
po odběru půdních vzorků na konci vegetačního období a následně po 1, 2, 3, 7, 14, 
21 a 28 mrazových cyklech, a vliv půdní vlhkosti. Testovány byly 3 sady půdních 
vzorků různé míry ovlhčení. 

Hypotéza o poklesu vodostability půdních agregátů se zvyšujícím se počtem 
mrazových cyklů opět nebyla jasně prokázána. Avšak závislost WSA na půdní 
vlhkosti v případě, že půda projde mrazovými cykly, je na základě dosažených 
výsledků zřejmá. V případě ovlhčených půdních vzorků došlo při prvním 
promrznutí půdy k velice výraznému poklesu vodostability, průměrně o 56 %. 
Přestože změny hodnot WSA s rostoucím počtem mrazových cyklů nevykazovaly 
trvalý trend, bylo možné sledovat velice překvapivé podobnosti ve vývoji těchto 
hodnot u půdních vzorků s podobnou mírou ovlhčení. U plně ovlhčených vzorků 
klesla WSA po prvním promrznutí přibližně o 60 %, po dvou mrazových cyklech 
vzrostla hodnota WSA průměrně o 18 %, po 3 mrazových cyklech hodnota WSA 
klesla průměrně o 17 %, následně po větších počtech mrazových cyklů WSA klesala  
či stoupala nevýrazně průměrně o 1 % až 4 %. U vysušených půdních vzorků 
stabilita agregátů klesla po prvním promrznutí průměrně o 15 %. Po větším počtu 
mrazových cyklů klesala či stoupala průměrně v rozsahu od 5 % do 13 %.  
Tyto významné podobnosti ukazují na možné zákonitosti a vybízí k dalšímu 
zkoumání problematiky v podmínkách ČR. 

Pro účely kvantifikace erozního smyvu bylo v rámci výzkumu vyvinuto měřící 
zařízení, odtoková mikroparcela, opakovaně instalované na experimentální plochy 
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v průběhu čtyř zimních období v letech 2013 - 2017. Metody kvantifikace erozního 
smyvu, založené na vyhodnocení koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě, dokáží 
zachytit jinak obtížně měřitelný plošný erozní smyv. Hlavní záměr, zachycení 
plošného erozního smyvu vyvinutými odtokovými parcelami, se nezdařil v důsledku 
zim chudých na sněhové srážky, které v případě jejich výskytu postupně tály 
v průběhu zimy a nedocházelo tak ke vzniku potenciálně nebezpečného 
povrchového odtoku. Přestože byla vybrána výzkumná lokalita s vysokým erozním 
potenciálem sněhu na základě dříve zaznamenaných erozních událostí v jarním 
období, nepodařilo se v době výzkumu žádnou erozní událost na výzkumných 
plochách zachytit. Hlavní nevýhodou metody monitoringu pomocí odtokových 
parcel je nutnost určení zájmové lokality předem bez možnosti operativní změny. 
Tento problém řeší operativní metody kvantifikace erozního smyvu, které využívají 
UAV fotogrammetrii nebo měření erozním mostem. Oba dva uvedené způsoby 
kvantifikace erozního smyvu (UAV fotogrammetrie a metoda erozního mostu) jsou 
zatíženy chybou v nepřesnosti vynesení původního neznámého terénu. Nevýhodou 
metody erozního mostu je potřeba alespoň částečně vyschlé půdy pro provedení 
zaměření. V případě UAV fotogrammetrie nevadí díky bezkontaktnímu způsobu 
měření ani rozbředlá svrchní vrstva půdy přítomná bezprostředně po odtání sněhové 
pokrývky. 

V únoru 2017 došlo k náhlému tání a podařilo se zaznamenat výraznou erozní 
událost v k.ú. Šardice, která byla zachycena s využitím dvou různých metod,  
s využitím erozního mostu (erodoměru) a snímkování UAV. K vyhodnocení 
erozního smyvu fotogrammetricky byly použity dva bezpilotní létající prostředky 
Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu vodohospodářského, T.G.M, 
v.v.i.. Výsledky (body, 3D model, ortofotomapa) UAV fotogrammetrie  
lze vyexportovat a následně použít pro další zpracování v prostředí GIS. Výpočet 
objemu půdního odnosu je založen na stanovení objemu prostoru mezi původním 
terénem a terénem erodovaným. Pro možnost srovnání metody měření erozním 
mostem a kvantifikace smyvu pomocí UAV fotogrammetrie byly objemy půdního 
odnosu stanoveny na základě vytvořených příčných řezů terénu v místech zaměření 
erozním mostem. Výškové rozdíly mezi jednotlivými řezy terénu se pohybovaly 
v jednotkách cm. Vytvořením DMT triangulací v prostředí ArcGIS na základě 
výsledků snímkování UAV dochází k lehkému podhodnocení výsledků ve srovnání 
s profily, které vznikly vektorizací snímků erozního mostu.  

Z výsledků vyplývá, že metoda vektorizace snímků erozního mostu a metoda 
UAV fotogrammetrie s využitím GIS nástrojů dosahují velice dobře srovnatelných 
výsledků. Při použití zonální statistiky v GIS prostředí pro stanovení výškového 
rozdílu mezi původním a stávajícím terénem dochází k mírnému nadhodnocení  
a vyrovnává se tak podhodnocení vzniklé pravděpodobně triangulací 3D bodů  
při tvorbě DMT. Metoda UAV fotogrammetrie s využitím GIS nástrojů se ukázala 
jako velice užitečný nástroj, který při výraznějších erozních projevech (rozměry rýh 
musí dostatečně přesahovat míru přesnosti metody) jistě dokáže nahradit jinak 
časově náročnější měření pomocí erodoměru (erozního mostu). Obě dvě metody 
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v případě výraznějších projevů eroze účinně doplní možnosti zachycení erozního 
smyvu vedle zařízení vyvinutého v průběhu tohoto výzkumu, odtokové 
mikroparcely. 
 

8  POUŽITÁ LITERATURA 
HOLÝ, M., 1978. Protierozní ochrana. Praha: SNTL 

JANEČEK, M. et al., 2012. Ochrana zemědělské půdy před erozí. ČZU Praha, 
Fakulta životního prostředí. 

KEMPER, W., D., ROSENAU, R., C., 1986. Aggregate Stability and Size 
Distribution. In: Methods of Soil Analysis, Part 1. Physical and Mineralogical 
Methods – Agronomy Monograph no. 9., s. 425 – 442. 

KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J., 2010. Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých 
půdách v podhůří Bílých Karpat, habilitační práce, 147 s. 

KVÆRNØ, S. H., ØYGARDEN, L., 2006. The influence of freeze-thaw cycles and 
soil moisture on aggregate stability of three soils in Norway. Catena 67, s. 75-182. 

LEHRSH, G., A., SOJKA, R., E., CARTER, D. L., JOLLEY, P., M., 1990. Effects 
of freezing on aggregate stability of soils differing in texture, mineralogy and 
organic matter content. In: Frozen soil impacts on agricultural range and forest 
lands, s. 61 – 69. 

MALENOVÁ, P., TOMAN, F., 2005. Vliv tání sněhu na míru ohrožení půd erozí. 
Dostupné z: http://mnet.mendelu.cz/mendelnet2005/articles/enviro/malenova.pdf 

MOSTAGHIMI, S., YOUNG, R., A., WILTS, A., R., KENIMER, A., L., 1988. 
Effects of frost action on soil aggregate stability. Trans. ASAE 31, s. 435-439. 

ØYGARDEN, L., 2000. Monitoring of soil erosion in small agricultural catchments, 
south – eastern Norway. Doctor Scientarium Theses 2000:8, s. 167. 

OZTAS, T., FAYETORBAY, F., 2003. Effect of freezing and thawing processes  
on soil aggregate stability. Catena 52, s. 1-8. 

POKLADNÍKOVÁ, H., ŠŤASTNÁ, M., 2006. Intenzita eroze půdy v jarním období  
ve vybraných oblastech Moravy. In: Bioklimatológia a voda v krajine. Strečno, 
2006, ISBN 80-89186-12-2, 7. Dostupné z: 
http://cbks.cz/sbornikStrecno06/prispevky/PosterII_clanky/P2-4.pdf 

STŘEDOVÁ, H., TOMAN, F.,2012. Erosion potencial of snow cover in the Czech 
Republic. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, No.1, s. 117 -124. 

TOMAN, F., PODHRÁZSKÁ, J., 2002. Vliv klimatických podmínek na vznik eroze 
způsobené táním sněhu. XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, 
Lednice na Moravě. ISBN 80-85813-99-8, s. 456-464. 



31 

WISCHMEIER, W. H., SMITH, D. D., 1978. Predicting the Rainfall Erosion Losses 
– A Guide to Conservation Planning. Agricultural Handbook No. 537, US 
Department of Agriculture. 

ZACHAR, D., 1982. Soil erosion 1. vyd. Elsevier Scientific Publishing Company, 
Amsterdam, ISBN 0-444-99725-3, 548 s.  



32 

ŽIVOTOPIS AUTORA  

Ing. Aneta Moravcová 

Narozen:   1986 ve Frýdku – Místku 

Trvalé bydliště:  Okružní 1300/19, Olomouc 779 00 

Kontakt:   aneta.moravcova.zabenska@gmail.com  

Vzdělání: 

2000 – 2006   Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 

2006 – 2010  Bakalářské studium (Bc.), VUT v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav vodního hospodářství krajiny, obor Vodní 
hospodářství a vodní stavby; bakalářská práce na téma 
Studie malé vodní nádrže se zaměřením na intenzivní    
chov ryb v k.ú. Pucov 

2010 – 2012  Magisterské studium (Ing.), VUT v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav vodního hospodářství krajiny, obor Vodní 
hospodářství a vodní stavby; diplomová práce na téma 
Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných 
zařízení KPÚ Hať a Darkovice 

2012 – současnost  Doktorské studium, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
vodního hospodářství krajiny, obor Vodní hospodářství 
a vodní stavby. 

Řešené projekty: 

2013 Kryopedologické procesy ve vztahu k erozi z tání sněhu,  
FAST-J-13-2004 – řešitel 

2012 – 2016 Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností 
včetně návrhu nápravných opatření k obnově 
agroekologických funkcí půdy, QJ1230066 – člen 
řešitelského týmu 

2013 – 2017 Erozní procesy a jejich vliv na produkční schopnost půd  
a navrhování protierozních opatření v procesu 
pozemkových úprav, QJ1320157 – člen řešitelského týmu 

2014  Analýza příčinných faktorů z hlediska tvorby eroze z tání 
sněhu, FAST-J-14-2230 – řešitel 

2014 – 2015 Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení 
rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav 
v kontextu realizace společných politik EU, TD020241 – 
člen řešitelského týmu 



 

2015 Komplexní plánovací, monitorovací, informační  
a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady 
klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské  
a lesnické hospodaření v krajině, EHP-CZ02-OV-1-039-
2015 – člen řešitelského týmu 

Zaměstnání: 

2012 – 2016 Geocart CZ, a.s. geodetická a projekční kancelář – 
projektant 

2016 – současnost GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční 
kancelář – projektant  



 

ABSTRAKT 
V současné době v České republice (ČR) neexistuje vhodné a běžně užívané 

zařízení pro volumetrickou kvantifikaci půdních smyvů způsobenými táním sněhu. 
Kvantifikace odnosu půdy z povodí je základním předpokladem korektního návrhu 
protierozních opatření v krajině. Práce se snaží nabídnout možnosti monitorování 
erozních smyvů v důsledku jarního tání, srovnat jednotlivé metody a vyhodnotit 
jejich optimální způsob využití. V prvním roce výzkumu byla vyvinuta odtoková 
parcela pro zachycení plošného erozního smyvu. Práce srovnává také metody 
využívající mobilních zařízení – metoda erozního mostu a UAV fotogrammetrie – 
jako účinných nástrojů kvantifikace erozního smyvu. Doposud nebyla erozi z tání 
sněhu v ČR věnována příliš velká pozornost. Proto se práce zaměřuje především na 
analýzu příčinných faktorů, specifických pouze pro tento druh eroze – erozní 
potenciál sněhu a možné změny faktoru erodovatelnosti půdy v důsledku mrazových 
cyklů. Práce na základě zhodnocení míry ohrožení erozí z tání sněhu ve vybraných, 
klimaticky odlišných lokalitách a jejích změn v posledních letech ukazuje  
na aktuálnost problému. Závěrem práce předkládá možnosti řešení problému. 
 
ABSTRACT 

Currently there is no suitable and commonly used device for volumetric 
quantification of  snowmelt erosion in the Czech Republic (CR).  
The determination of erosion rate in the catchment is a essential prerequisite  
for the correct design of conservation measures. The thesis tries to offer the possible 
ways of monitoring the snowmelt erosion, compares individual methods and defines 
their optimal use. In the first year of the research, a runoff plot was developed  
to capture sheet erosion. The thesis compares also the methods using mobile devices 
- erosion bridge method and UAV photogrammetry - as effective instrument  
for snowmelt erosion monitoring. So far, no attention has been paid to snowmelt 
erosion in CR. Therefore, the thesis focuses mainly on the analysis of causal factors 
specific to this type of erosion - the erosion potential of snow cover and the possible 
soil erodibility changes due to freeze-thaw cycles. The thesis assesses the rate  
of snowmelt erosion risk in selected climatically different catchments and its 
changes in recent years. shows the timeliness of the problem. In the end,  
the thesis presents possibilities for solving the problem. The thesis claims  
the problem of snowmelt erosion  actual and offers its possible solution. 

 
 


