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ABSTRAKT 

 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv měly změny krajiny, a jejího využívání na 

erozi v povodí. V tomto případě je hodnoceno katastrální území Kamence u Poličky. 

Změny kultur a uspořádání polností jsou vyhodnoceny z roku 1954, kdy na sledovaném 

území nebylo zemědělské družstvo, a pozemky nebyly sjednoceny ve velké celky. Dále 

v roce 2015, kdy jsou změny ve využití krajiny značné, a pohled do budoucna. 

Využívání těžké mechanizace a špatné obdělávání půdy vede k jejímu zhutnění a tím ke 

zhoršení K faktoru. K vyhodnocení ztrát půdy jsem použila metodu USLE s pomocí  

programu ArcGIS. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

 

Krajinný pokryv, využití území, ztráta půdy, eroze v povodí, povodí. 

 
ABSTRACT 

 

The aim of this Thesis is to determine the impact of landscape change and erosion in 

given watershed. This case is evaluating Kamenec cadastral area. Changes 

in  crops  and spatial distribution  of the fields are evaluated first in 1954, when the 

monitored area was without  agricultural cooperative farms and land was used in  a smal  

land parcels. This was compared to the  evaluation in 2015 when land was part of 

agricultural cooperatives and was used in  large units. The changes in landscape and its 

use  were imense. Land exploatation, heavy  machinery and non conservation  

cultivation led to its soil compaction and deterioration of the K factor.To evaluate  soil 

losses I used a method USLE and program ArcGIS 

 

KEYWORDS  

 

Land cover, land use, soil loss, erosion in the watershed, watershed. 
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1 ÚVOD 

 

Hlavními činiteli ovlivňujícími erozi zemědělské půdy jsou kromě kinetické energie 

srážky, geografie, geomorfologie a morfologie terénu, dále pedologičtí činitelé. 

Rozhodující vliv na erozi a odtok vody z povodí má využití a vegetační pokryv půdy. 

Hlavním problémem bylo scelování pozemků. Kolektivizace začala již v roce          

1948 a pokračovala do roku 1960, avšak dozvuky byli zřejmé až do roku 1989. Předtím 

byli pozemky rozděleny mezemi, hustou sítí polních cest (ve zkoumaném území byli 

pozemky rozděleny na pásy táhnoucími se za obydlím vlastníků a rozděleno dle potřeby 

hospodáře). Po roce 1954 již začalo scelování pozemků na velké územní celky. 

Katastrální území Kamence u Poličky se nachází na hranicích vysočiny, na území se 

vyskytují dva klimatické regiony a to MT3 a CH7.  MT3 se nachází uprostřed 

katastrálního území, což je v údolí, kde se rozkládá zástavba obce. Klimatický region 

CH7 se nachází v okrajových částech KÚ. V roce 2014 zasáhli sledované území 

přívalové srážky a to v průběhu května a června, které zapříčinili odnos ornice do 

intravilánu obce, ty způsobily menší škody na majetku obyvatel. V některých místech se 

díky dlouhé údolnici dostala až do koryta Bílého potoku společně se splaveným štěrkem 

z cesty.  

 

Rozsah vodní eroze v České republice je 1 780 000 ha, což je 42% zemědělské půdy, 

výrazně poškozeno je 45 000 ha, což je 10,7% zemědělského půdního fondu (Vopravil   

a kol., 2010a, 2010b). Často jsou na pozemcích orné půdy mělké půdy, které jsou scela 

smyté, nebo u kterých lze naměřit o jeden stupeň méně hloubky (z 60 cm na 30 cm,         

i méně). (UHROVÁ, J., vliv změn krajiny na erozní a odtokové poměry. dizertační 

práce. VUT FAST v Brně. Brno 2015.) 

 

 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

  2.1 Krajina a její využití  

Krajina – např. dle Zákona č.114/1992 sb. Je krajina část zemského povrchu 

s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů         

a civilizačními prvky.  
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Změny využití krajiny (land use) a krajinné struktury jsou obecně způsobeny člověkem. 

Jsou spjaty s prvotním uspořádáním krajiny, které je základem pro prvotní vytvoření 

kategorií využití krajiny. Tento vztah je důležitý pro stanovení sekundární 

(antropogenní) krajinné struktury, se kterou koresponduje, nebo je v kontrastu se 

strukturou prvotní. Krajinná struktura a její změny jsou důležité pro celkovou stabilitu 

krajiny (Lipský, 2000). 

 

Před kolektivizací byla zemědělská půda využívána převážně soukromými vlastníky, 

kteří obhospodařovávali svá pole, louky a lesy. Krajina byla rozdělena do menších 

územních celků. Pěstovali se spíše úzkořádkové plodiny a brambory.  V krajině bylo 

větší zastoupení luk a pastvin. Tyto krajinotvorné prvky zabraňovali vysoké erozi půdy 

(nebyli tak dlouhé údolnice, větší vsak vody). Krajina byla rozdělena hustou sítí polních 

cest, které často lemovali stromy a keře. Mezi poli se nacházely remízky a meze. 

Obdělávání probíhalo buď pomocí zvířat a nebo lehčí technikou, která nezpůsobovala 

takové zhutnění půdy. 

 

V dnešní době jsou pozemky sceleny do velkých územních celků, to zajišťuje lepší 

obdělávatelnost a větší výnosy. Ale snížila se celková dostupnost krajiny. Spojením 

pozemků do velkých bloků a změnou osevních plánů je otevřena cesta velkým erozním 

smyvům. Stejně jako na sledovaném území.  

 

V roce 2014 zasáhly sledované území přívalové srážky a to v průběhu května a června, 

které zapříčinily transport splavenin do intravilánu obce, to způsobilo menší škody na 

majetku obyvatel. V některých místech se díky dlouhé údolnici dostala až do koryta 

Bílého potoka společně se splaveným štěrkem z cesty. Splaveniny z polí zapříčiňují 

eutrofizaci vodních toků, odnos nejúrodnější vrstvy půdy zapříčiňuje větší množství 

použitých hnojiv a při další srážce i větší eutrofizaci toku. Dalším problémem je 

samotný odnos kvalitní půdy z pozemků a tím snížení jejich ceny a nižší výnosy. Po 

první přívalové srážce, byla provedena agrotechnická opatření, ale bohužel ne správně. 

V kukuřičném poli byly zasety 3 zasakovací pásy, ale bohužel pozdě a s malou šířkou, 

takže při další přívalové srážce byli neúčinné. Na celém území obce je takových to míst 

více. Pěstují se zde ve velké míře plodiny, které dříve ne. Je to kukuřice, řepka olejka, 

snížil se podíl lnu a to prakticky na nulu. Na soukromých pozemcích a občas pod 

zemědělským družstvem se zde pěstují brambory. Ovšem pro zjednodušení jezdí 
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traktoristé po spádnici, nikoli po vrstevnici, což zapříčiňuje zrychlení odtoku vody 

z povodí, zvyšuje kinetickou energii a tím je i větší odnos půdy, např. do vodních toků. 

Plodiny jsou nevhodně rozmisťovány na pozemky, které mají příliš velký sklon. Louky 

se vyskytují spíše dále od intravilánu obce, mezi lesními plochami.  

 

Celková plocha území je 801,6 ha, z toho orná půda zabírá plochu 401,34 ha,  travnatá 

plocha zabírá v území 201,37 ha. Z čehož je znatelné že území z 50% slouží 

k zemědělské výrobě. Většina pozemků je pronajata Zemědělskému družstvu Oldřiš, 

které pozemky užívá.  

 
Fotografie z Května 2014,  u soukromého zemědělce 

 

2.2 Popis území 

2.2.1 Charakter území 

Řešené území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy a to v jeho jižní části, 

blízko kraje Vysočina. Území se nachází na okraji vysočiny a CHKO Žďárské Vrchy. 

Katastrální území Kamenec u Poličky je rozkládá na ploše 801,6 ha. Počet obyvatel 

k 1.1.2014 je 555. Intravilán obce se rozkládá mezi nadmořskými výškami 552 m n. m. 

až 568 m n. m.. Extravilán se dostává až nad hranici 600 m n. m. a to až na 652 m n. m. 

v jižní části území a v severní části 616 m n. m.. Již to naznačuje charakter území, jedná 

se o svažitou krajinu, plnou vrcholků a údolí s mnoha malými toky, mnohé z nich byly 

regulovány do žlabových tvarovek a napřímeny. Středem obce protéká Bílý potok. 

Dříve se ve středu obce na Bílém potoce nacházely vodní nádrže. Místo nich jsou na 
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těchto místech velmi podmáčené louky. Obec se táhne okolo potoka a má tedy spíše 

podlouhlý charakter. Díky tomu že se obec nachází v údolí Bílého potoka a za 

intravilánem terén stále stoupá, je vysoká pravděpodobnost vniknutí povrchového 

odtoku do intravilánu obce. Jak jsem ji zmínila území má velké zemědělské využití, 

orná půda má zastoupení okolo 50% plus louky, okolo 25%, lesy se rozkládají přibližně 

na 20%, zbytek zabírá intravilán. Území se nachází blízko evropského rozvodí moří 

(Severního moře a Baltského moře) a také se zde mění geologické podloží z České 

křídové tabule na Moldaulikum. Na severovýchodě území se nachází opukové lomy, v 

opačné části území je již žula.  

 

  
Obr. č. 1 Porovnání prostorové lokalizace v roce 1954 a v současnosti 

 

Porovnání: Letecká mapa katastrálního území Kamenec u Poličky z roku 1954, která 

nám ukazuje rozmanitost pozemků extravilánu, rozdělených do malých územních celků, 

ještě před kolektivizací. Oproti mapě ze současnosti s monokulturami a velkými 

produkčními bloky. 
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Obr č. 2 a 3 Mapa sklonitosti a mapa hlavních půdních jednotek 
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Obr. č. 4 Mapa výškové členitosti- hypsometrie 
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2.2.2 Pedologické poměry 

Pedologické poměry byly stanoveny podle BPEJ. Na sledovaném území se nachází tyto 

významné HPJ. 

 

HPJ 25. Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně 

i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, 

permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou 

 

HPJ 34. Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly 

modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních 

vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově 

příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu. 

 

HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě a rankery modální na 

pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou 

horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně 

výsušné, závislé na srážkách 

 

HPJ 47. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 

(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 

sklonem k dočasnému zamokření 

 

HPJ 50. Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 

horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až 

středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

 

HPJ 67. Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách 

širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na 

výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 
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Obr č. 5 Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek- BPEJ  

  

 2.2.3 Klimatické poměry  

Oblast se nachází v mírném klimatickém pásu M3 a částečně CH7. (Ing. Jiří Fiedler a 

kol., Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička, 2008)   

 

 

 M3 je mírně teplá oblast charakterizována chladným, vlhkým a krátkým létem. 

Přechodné období je velmi dlouhé a chladné jaro a podzim. Zima je velmi silná a záleží, 

zda se oblast nachází na návětrné straně vrchoviny nebo ne.  
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CH7 je charakterizovaná v oblasti  jako velmi chladná s nižší úrovní sněhové pokrývky, 

ale s teplotami v průmětu místy až 6°C, s krátkým létem a v daném místě     se srážkami 

okolo 720 -780 mm/rok. Dlouhé přechodné období s krátkým létem           

je obvyklé. Je velmi důležité, že se území nenachází na návětrné straně ČM vrchoviny, 

protože jsou zde nižší srážky. 

 

2.2.4 Hydrologické poměry 

Území se nachází v povodí řeky Svratky, která je vodárenským tokem, leží na ní 

vodárenská nádrž Vír. Obcí protéká Bílý potok, který se na styku s obcí Sádek vlévá do 

Černého potoka. Na katastrálním území se nacházejí další menší toky. V obci se nachází 

dvě požární nádrže a pár menších rybníčků. Velké nádrže, dříve dočišťovací nádrže pro 

Masokombinát Polička, se nacházejí v severní části KÚ, byly vybudovány nad 

stávajícím rybníkem. 

  
Obr č. 6 Mapa hydrologických poměrů 
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3. METODY VÝPOČTU EROZNÍHO SMYVU 

3.1 Použité metody 

Pro výpočet eroze půdy byla využita rovnice USLE, což je univerzální rovnice pro 

výpočet ztráty půdy vodní erozí (Universal Soil Loss Equation). Hlavním předchůdcem  

byl model vytvořený Musgrave (1947), který vyvinul parametrický model založený na 

vztahu eroze a erodibility půdy (K), vegetačního pokryvu (C), sklonu svahů (S), délce 

svahu (L) a maximální 30 minutové intensitě (I30). Byl to právě tento vztah, který byl 

následně upraven autory Wischmeier a Smith (1958) a stal se známým pod akronymem 

USLE (Sobotková, 2012). 

 

Podobně jako v jiných zemích, tak i v České republice se dnes používá tzv.„Univerzální 

rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí – USLE“ (Wischmeier a 

Smith, 1978) k určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí, slouží také 

k určování účinnosti protierozních opatření. Rovnice vychází z principu přípustné ztráty 

půdy na jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou definovány a odvozeny z rozměrů 

standardních elementárních odtokových ploch o délce 22 m a sklonu 9 %, jejichž 

povrch je po každém přívalovém dešti mechanicky udržován ve směru sklonu svahu 

jako úhor. Hodnota přípustné ztráty půdy slouží ke stanovení míry erozního ohrožení 

pozemku a je definována jako maximální velikost eroze půdy, která dovoluje 

dlouhodobě a ekonomicky dostupně udržovat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy 

(Janeček a kol., 2012). Hodnota ztráty půdy je závislá na charakteru srážek a 

povrchového odtoku, půdních poměrech, morfologii území, vegetačních poměrech a 

způsobu hospodaření na pozemcích. 

Ztráta půdy vodní erozí se stanoví na základě rovnice (Wischmeier a Smith, 1978): 

G = L · S · R · K · C · P (1) 

kde G je průměrná dlouhodobá ztráta půdy za rok (t.ha-1.rok-1), L je faktor délky 

svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí (-), S je 

faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí (-), R je 

faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a 

intenzitě erozně nebezpečných dešťů (MJ.ha-1.cm.h-1), K je faktor erodovatelnosti 

půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty v 

ornici a propustnosti půdního profilu (-), C je faktor ochranného vlivu vegetačního 
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pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice (-) a P je 

faktor účinnosti protierozních opatření (-). 

Podrobný popis jednotlivých faktorů včetně jejich stanovení je uveden v metodice 

(Janeček a kol. 2012). Vypočtená hodnota představuje dlouhodobou průměrnou roční 

ztrátu půdy a udává množství půdy, které se z pozemku uvolňuje vodní erozí. 

Nezahrnuje však její ukládání na pozemku, či na plochách ležících pod ním. Rovnice se 

nedoporučuje používat pro zjišťování ztráty půdy erozí z jednotlivých srážek nebo z tání 

sněhu (Janeček a kol., 2012). 

 

USLE je široce používán a od jeho vytvoření došlo k několika přizpůsobením a 

změnám. 

 

Model USLE byl vyvinut jako regresní vztah pro predikci eroze půdy na zemědělských 

pozemcích na skloněných svazích. Během let 1970–1980 byl modifikován tak, aby byl 

použitelný také pro jiné podmínky.  

 

Pro výpočet faktorů R, C, K, P byl použit software ArcGIS 10.1. Při GIS analýzách 

využívá postupů uváděných při sestavování rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978; 

Janeček a kol., 2012) tak, že se jednotlivé faktory pomocí vhodných nástrojů ArcGIS 

převedou na plošné rastrové vrstvy nebo konstanty. Základem výpočtu ztráty půdy v 

GIS softwarech je stanovení L a S faktorů na základě DMT. Obecně se oba topografické 

faktory počítají dohromady jako LS faktor. Pro výpočet LS faktoru byl použit program 

USLE2    (Govers a Van Oost, 2000) vyžadující data ve formátu Idrisi, která jsou 

s využitím programu LS Converter převedena do prostředí ArcGIS. V programu 

USLE2D je faktor LS počítán zvlášť pro každý rastrový element. Délka odtokové dráhy 

je nahrazena zdrojovou plochou (dílčím povodím) rastrového elementu.  

 

3.2 Popis faktorů z rovnice USLE 

LS faktor 

Topografický faktor LS je tvořen kombinací faktorů sklonu svahu S a faktoru délky 

svahu L(Janeček a kol., 2012). LS faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku 

plochy svahu ke ztrátě půdy na standartním pozemku o délce 22 metrů se sklonem 9 %. 

Pro stanovení topografického faktoru LS pro rozsah řešeného území bylo nutno 

vygenerovat z dostupných dat digitální model terénu, v práci bylo s ohledem na rozlohu 
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řešených území zvoleno rozlišení 5 krát 5 m. Podkladem pro vznik modelu byly 

vrstevnice po 2 metrech vygenerované pomocí ArcGIS z hrubšího modelu topogrid ČR 

(VÚV T.G.M., v.v.i., Oddělení GIS a kartografie) v rozlišení gridové buňky o velikosti 

10 krát 10 m a data z databáze DIBAVOD. Druhou vstupující vrstvou do výpočtu je 

vrstva využití území, zde byly postupně použity vrstvy LPIS (MZE) i vytvořená vrstva 

návrhového stavu. Vrstva „pozemků“ rozčleňuje území na dílčí plochy. Výpočet 

vychází z předpokladu, že hranice mezi dílčími plochami působí jako překážky pro 

plošný povrchový odtok, čímž zde dochází k přerušení odtoku a následnému zkrácení 

délky odtokové dráhy a délky svahu. 

 

Program USLE 2D (Govers a Van Oost, 2000) byl použit pro stanovení LS faktoru. 

Program nabízí různé metody výpočtu. Pro práci byl vybrán na základě provedených 

analýz výpočet pomocí „Routing Algorithm: flux decomposition“ (umožňující větvení 

odtokové dráhy) a „LS Algorithm: Mc Cool“ (McCool a kol., 1987, 1989), pro 

standardní metody výpočtu LS faktoru v RUSLE. 

Vliv sklonu a délky svahu na intenzitu eroze je počítán zvlášť pro každý rastrový 

element. Délka odtokové dráhy je nahrazena zdrojovou plochou rastrového elementu. 

 

R faktor 

Stanovuje erozní účinnost deště. Pro Českou republiku byla původně průměrná roční 

hodnota faktoru erozní účinnosti deště R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 určena na základě 

dlouhodobé řady pozorování srážek na 3 stanicích Českého hydrometeorologického 

ústavu (dále ČHMÚ) s tím, že k výpočtu R faktoru byly použity deště s úhrny 

sníženými o 12,5 mm. Využitím nově zpracovaných dlouhodobých řad 

ombrografických záznamů z dalších stanic ČHMÚ (Janeček a kol., 2012) a provedením 

důkladnějšího metodického rozboru erozních účinností srážek bylo možné nově stanovit 

R faktor pro území České republiky. 

 Pro naprosto převažující plochu zemědělské půdy České republiky je přiřazena 

průměrná roční hodnota R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1, tedy hodnota dvojnásobná, oproti 

hodnotě dříve doporučované. Do průměru nebyly zahrnuty oblasti dešťového stínu, kde 

je R = 15 až 30 MJ.ha-1.cm.h-1 a podhorské oblasti s R faktorem 45 až 60 MJ.ha-

1.cm.h-1 (Janeček a kol., 2012). 

Pro výpočet R faktoru byla v práci použita nově zpracovaná průměrná hodnota 

R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1, do výpočtů vstupující jako konstanta. 
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C faktor 

Faktor vegetačního pokryvu. Pro stanovení C faktoru byl použit celostátně dostupný 

registr půdních bloků LPIS získaný z MZE. U vektorizovaných pokryvů vycházejících z 

pokladů získaných z VÚKOZ, bylo s ohledem na následné porovnání i u let s dostupnou 

vrstvou LPIS využito průměrné struktury zemědělských plodin ke stanovení C faktoru.  

 

K faktor 

Faktor erodovatelnosti půdy. Pro stanovení K faktoru bylo využito údajů z celostátní 

databáze BPEJ. Na základě hlavní půdní jednotky byla přiřazena každému elementu 

vektorové vrstvy BPEJ hodnota K faktoru. Hodnoty K faktoru byly převedeny do 

rastrové podoby. K faktor pro historický stav byl o 15% snížen oproti stavu stávajícímu. 

Dříve méně konsolidovaná půda= větší infiltrace. Stav třetí- budoucí je naopak o 15 % 

zhoršen- půda je zhutněná a infiltrace je snížen vlivem vzniku půdní krusty. 

 

P faktor 

Faktor protierozních opatření. Pokud nejsou protierozní opatření žádná je hodnota P 

faktoru rovna 1. Což bylo použito ve stavu 2 a 3 (současný stav a budoucnost). Pro stav 

číslo 1 byla použita hodnota P faktoru rovna 0.7, protože dříve byla krajina rozdělena na 

menší územní celky mezemi, polními cestami a samotné pozemky byly rozděleny na 

díly, dle potřeby uživatele. 

 

 

3.3 Výpočet ztráty půdy 

Pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí v prostředí ArcGIS dle výše popsaných 

podmínek a postupů uvedených v kapitole 3.1 byl použit rastrový kalkulátor, 

v jehož prostředí se vynásobily jednotlivé rastrové vrstvy, které byly nově 

vygenerovány, sezadanými konstantami. 

G = [LS_faktor] * 40 * [K_faktor] * [C_faktor] * 0,7  

G = [LS_faktor] * 40 * [K_faktor] * [C_faktor] * 1.0  

Kde [LS_faktor] je vygenerovaná rastrová vrstva LS faktoru, 40 je zvolená konstanta 

R faktoru, [K_faktor] je vygenerovaná rastrová vrstva K faktoru, [C_faktor] je 

vygenerovaná rastrová vrstva C faktoru, konstanta P faktoru má hodnotu 0,7 nebo 1,0 v 

závislosti na způsobu obdělávání.  
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Výsledkem je rastrový mapový podklad udávající plošnou lokalizaci jednotlivých 

zadaných kategorií průměrné dlouhodobé ztráty půdy G (t.ha-1.rok-1).  

 

 

3.4 Postupy  

Území je hodnoceno ve třech výpočtových stavech. A to v prvním se jedná o stav z roku 

1954, druhý stav je ze současnosti, bez jakýchkoli protierozních opatření, za současného 

použití pěstebních kultur a třetí stav, kdy byl C faktor snížen, protože brambory budou 

pěstovány s protierozním opatřením. 

 

První stav, ještě před kolektivizací, jelikož z této doby není dostupná mapa krajinného 

pokryvu, rozhodla jsem se volit 3 bloky orné půdy ze současného LPIS a rozdělila jsem 

je podle historické katastrální mapy, která koresponduje s mapou PK. Tyto bloky byly 

rozděleny cestami. P faktor roven 0,7, C faktor se skládá z rozmanitějších kultur a 

nabývá hodnoty 0,18 spočítané jako průměr z hodnot C faktoru u dříve pěstovaných 

plodin. Plodiny byli určeny po rozhovorech se starousedlíky. 

Tab č. 1 C faktor 

 

 

K faktor, byl snížen o 15% oproti stávajícímu K faktoru, z toho důvodu, že půda nebyla 

zdaleka tolik zhutněná (lehčí stroje, hluboká orba, prokypření zeminy, zvýšení 

propustnosti). Struktura půdy byla drobtovitá, dnes bezstrukturní. Eroze působí 

selektivně na jílovité a prachovité částice, proto se mění zrnitostní složení půdy. Dále 

úbytek organické hmoty. Kód propustnosti dříve nabýval hodnoty 2, dnes hodnoty 6. 

Toto se stalo vlivem zhutnění, snížení infiltrační schopnost půdy. Faktor účinnosti deště 

R byl dle doporučení zvolen 40 MJ.ha-1.cm.h-1, i když dříve nebyli přívalové srážky 

tak časté, a vyskytovali se spíše v letním období. LS faktor byl spočítán pomocí výše 

uvedené metodiky, kdy jsem si vytvořila vrstvu LPIS pro rok 1954, kde jsem použila 

pouze ornou půdu, rozmanitost kultur byla zhodnocena v C faktoru. 
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Druhý stav je ze současnosti, k výpočtům byl použit LPIS z roku 2015, BPEJ z téhož 

roku, tyto vrstvy byli použity pro výpočet C faktoru a K faktoru, který posléze sloužil 

k výpočtu K faktoru z roku 1954, který je snížen o 15%, z výše uvedených důvodu. 

Z BPEJ byl zjištěn klimatický region, každý region má určenou hodnotu K faktoru.       

C faktor, jak již bylo zmíněno, se zjistí dle kultury z registru LPIS, protože dnes není 

prakticky žádná osevní rotace a střídají se pouze kukuřice, brambory, pšenice a řepka 

olejka, podle (Katlec Toman 2002). R faktor nabývá stejné hodnoty jako ve stavu 

prvním, a to 40  MJ.ha-1.cm.h-1. Faktor P má hodnotu 1, protože na území nejsou 

použita žádná protierozní opatření.  

 

Třetí stav je na stávajícím podkladě LPIS, s C faktorem 0,1 s brambory s protierozním 

ohrázkováním. K faktor zůstává na hodnotě stávajícího stavu, stejně tak  hodnoty 

faktorů R a P. Je to modelový stav, při kterém by byla snížena vodní eroze, oproti stavu 

stávajícímu, ovlivněním jen jedné plodiny. 

 

Zde je souhrn faktorů pro všechny tři stavy, pro porovnání a přehlednost. 

Tab. č. 2 Faktory pro tři stavy 
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4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Eroze byla počítána ve třech stavech a na třech blocích orné půdy. Nyní zde uvádím 

porovnávané pozemků orné půdy v daných stavech.   

 

4.1 Výsledky pro první blok orné půdy- č. 6 

 

    
Obr č. 7 Erozní smyv v roce 1954        

                                            

  
Obr č. 8 Erozní smyv v roce 2015                                          
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Obr č. 9 Erozní smys s opatřením                                          

 

Na tomto úseku je patrné že nejhůře vyšel druhý stav, kde eroze přesáhla hodnotu        

20 t/ha na největší ploše a o největší hodnotu, rozdíl mezi prvním a třetím stavem je 

v rozdílných místech eroze, způsobených rozdělením prvního stavu polními cestami. 

Díky tomu je eroze v levé části nejmenší ze všech tří stavů. Tato lokalita je již ve 

špatném stavu, většina kvalitní orné půdy je již odnesena a dostáváme se na mateční 

substrát. Jedná se o jižní svah, takže schopnost zadržet vodu je důležitá. Takto 

zdevastovaný svah již nemá takovou schopnost vodu zadržovat a proto výnosy z tohoto 

pole musí být zákonitě nižší. V dolní části díky cestě vzniká deponit erodované půdy.  

 

4.2 Výsledky pro druhý blok orné půdy- č. 12 

 
Obr č. 10  Erozní smyv v roce 1954        
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Obr č. 11 Erozní smyv v roce 2015                                          

 

 
Obr č. 12 Erozní smyv s opatřením                                          

 

Zde jsou opět patrné rozdíly mezi třemi stavy. Ve stavu jedna a tři je zřetelné místo 

s největší erozí, kde i ve stavu jedna byla překročena hodnota 20 t/ha/rok, a to v horní 

části na levém výběžku. Opět je patrné, že vliv rozdělení cestami je rozhodující. 
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 4.3 Výsledky pro třetí blok orné půdy- č. 11 

 

 
Obr č. 13 Erozní smyv v roce 1954                                           

 
Obr č. 14 Erozní smyv v roce 2015                                           
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Obr č. 15 Erozní smyv s opatřením                                          

 

Na třetím bloku je asi nejpatrnější vliv cest, které nevedou  pouze po spádnici, ale šikmo 

přes pole a dokonce na tomto bloku ve stavu č.1 nebyla přesažena hodnota eroze 20 

t/ha/rok. Dnešní stav je opravdu špatný a vyžaduje protierozní opatření, ať už 

agrotechnická nebo jiná. 
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Tab. č. 3 Porovnání průměrných erozních smyvů ve třech obdobích 

ČÍSLO 

BLOKU 
VÝMĚRA 

PRŮMĚRNÝ 

SMYV 1954 

PRŮMĚRNÝ 

SMYV 2015 

PRŮMĚRNÝ 

SMYV 2017 

   m2 t/ha/rok t/ha/rok t/ha/rok 

 1 45562,9 4,75 8,77 5,10 

 2 10680,3 3,03 5,81 3,26 

 3 14207,8 2,63 0,12 2,82 

 4 73782,5 3,15 5,61 3,39 

 5 137864,0 1,73 3,28 1,86 

 6 114544,0 1,53 2,89 1,65 

 7 47326,6 1,87 3,34 2,01 

 8 17441,3 1,46 2,40 1,56 

 9 25084,1 7,47 14,17 8,02 

 10 3233,5 1,18 0,04 1,27 

 11 105040,0 2,30 4,39 2,47 

 12 12640,0 5,75 9,46 6,18 

  

 

 
Obr č. 16 Graf průměrného smyvu za rok ve třech obdobích v t/ha/rok. 
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5. ZÁVĚR 

Dříve kdy měla půda drobtovitou strukturu a obsahovala více organické hmoty byla 

eroze mnohem menší. V porovnání se současností se na daném území erozní smyv 

rovná zhruba polovině smyvu dnes, a to i v tomto případě, kdy eroze byla počítána na 

stávajících blocích LPIS. Dříve byly tyto dnešní bloky rozděleny hustou sítí polních 

cest, které přerušují délku svahu, což znamená, že eroze by byla ještě menší, což je 

viditelné na třech vybraných blocích, které porovnávám v předchozí kapitole. Tam je 

zřejmý vliv rozdělení velkých bloků orné půdy. Vzhledem k materiálům tam nemám 

zaznamenané meze, které by ještě zmenšili erozi půdy. Stávající stav je velice špatný, 

jsou nutné proti erozní úpravy, změna osevního plánu, rotace plodin a změnu kultur. 

Vhodné by bylo zatravnění údolnic, které jsou dlouhé přes 200m a nacházejí se na místě 

původních cest, nebo vhodně zvolené zasakovací pásy s normovými rozměry. Místa kde 

je sklonitost větší 12 % bylo vhodné vytvořit zatravněné plochy nebo pěstovat vhodné 

kultury (úzkořádkové plodiny jako obilniny a více leté pícniny). Obdělávání těchto míst 

je již náročné pro dnešní velké stroje. Důležité do budoucna je pěstování brambor, 

základem je obdělávání pozemky po vrstevnici, a nebo pěstování s ohrázkováním, které 

zachytí vodu a umožní její vsak. Vhodné by bylo zvýšit obsah humusu v půdách, ten je 

schopný na sebe vázat vodu a zlepší strukturu stávající půdy. Důležitá je i hluboká orba, 

která prokypří zhutnělou půdu, vhodné je zaorání strnišť a zbylé organické hmoty na 

polích (tvorba humusu). Pokud bude používána pouze podmítka, budou živiny, které se 

vlivem prosakující vody dostávají do spodních vrstev, zanechány v těchto vrstvách. 

Hluboká orba obrátí zeminu a dostane živiny zpět na povrch, kde jsou dostupné pro 

plodiny. Navržený stav počítá se zhoršenou strukturou půdy a infiltrací půdy do 

podorničí. V rámci úprav by byla vhodná revitalizace toků, které se v oblasti nacházejí, 

z krajinotvorných a hydrologických důvodů.  

 

Závěrem bych chtěla říci, že stav naší krajiny je velmi špatný a jsou nutná opatření, 

abychom udržely stávající produkci plodin a zajistili dostatečnou retenci vody v krajině. 

Změna srážkového systému (úhrn za rok stejný, pouze méně časté srážky o větší 

intenzitě, větší povrchoví odtok), suchá léta, zimy s malou sněhovou pokrývkou 

zapříčinily snížení zásob podzemní vody. Je nutné eliminovat erozi a zvýšit infiltraci 

vody. Krajina je celek, a když nefunguje jedna část ovlivní to i tu další. 
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Obr. 17 Mapa LPIS na leteckém snímku z roku 1954 
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Obr. 18 Mapa LPIS na ortofoto z roku 2015 
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Obr. 19 Mapa erozního smyvu z roku 1954  
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Obr. 20 Mapa erozního smyvu v roce 2015, které vychází z těchto tří období nejhůře 



32 
 

    
Obr. 21 Mapa erozního smyvu v roce 2017 s protierozními opatřeními  
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6. FOTODOKUMENTACE 

 
Úsek č. 1 

 
Deponit půdy na úseku jedna, který zasahoval až na polní nezpevněnou cestu. 
 
 
 

 
Pohled nad deponitem. 
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Erodované pole prvního úseku. 
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Úsek č. 2 

 
Erodované pole nad zasakovacím pásem 
 

 
Zde voda přešla přes pás, který má neúčinnou šířku, okolo pole byla vyorána rýha, která 
včak toku vody také nezabránila. Údolnice je zde dlouhá 246 m. 
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Další fotografie dokazuje jak moc velkou sílu má voda. Zde je díra v zemi hluboká asi 
30 cm vzniklá odtokem vody. 
 

 
Pohled ze zasakovacího pásu. 
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Na této fotografii je rýha koncentrovaného odtoku. 
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Toto pole se nachází v blízkosti úseku č. 1. 
 

 
Deponit tohoto pole. Díky travnaté ploše nedošel odtok až na komunikaci spojující 
Kamenec u Poličky a Poličku. 
 



39 
 

 
Pole s brambory, obhospodařovávané po spádnice, což zapříčinilo koncentrovaný odtok 
v rýhách a následný deponit v dolní části svahu. 
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