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Anotácia 

Táto diplomová práca se zaoberá zhodnotením metód dynamického erózneho modelu 

AGNPS v procese modelovania vodnej erózie a porovnaním modelu so statickou rovnicou pre 

odnos pôdy RUSLE. V teoretickej časti je zahrnutá charakteristika záujmového územia a 

 rozbor problematiky srážko-odtokového a erózneho modelovánia. Praktická časť popisuje 

prípravu vstupných parametrov, výpočet pomocou rovnice RUSLE a samotnú simuláciu 

v modeli AGNPS.  A na koniec v záverečnej časti sú zhodnotené výsledky a  porovnanie 

oboch použitých metód. 
Klúčové slová: erózia pôdy, strata pôdy, AGNPS, RUSLE 

Annotation 

This thesis deals with evaluating of AGNPS - dynamic erosion model methods in the 

water erosion modelling and it compares with the static soil loss equation RUSLE. The 

teoretical part involves characterization of study area and analysis of the rainfall - runoff and 

erosion problematics. The practical part describes the preparation of entry parameters, the 

calculation using RUSLE equation and the simulation in AGNPS model. At the end, in the 

final section are evaluated the results and a comparison of both methods used.  
Key words: soil erosion, soil loss, AGNPS, RUSLE 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A POJMOV 

 
AGNPS - Agricultural Nonopoint Source Pollution Model 

ANNAGNPS - Annualized AGNPS 

BPEJ - bonitovaná pôdno-ekologická jednotka 

ČHMU - Český hydrometeorologický ústav 

CLC - Corine LandCover 

CN - Curve number 

DEM - Digital elevation model  

DMÚ - Digitálny model území 

DMT - Digitálny model terénu 

ESRI - Economic and social research institute 

GIS - Geografický informačný systém 

GRASS - Geographical Resources Analysis Support System 

HPJ - Hlavná pôdna jednotka 

RUSLE - Revised Universal Soil Loss Equation 

S-JTSK - Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

USLE – Universal soil loss equation 

VÚMOP- Výskumný ústav  meliorácií a ochrany pôdy 
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1 ÚVOD  

Pôda je pre človeka jednou zo základných súčastí životného prostredia a nevyhnutnou 

podmienkou pre jeho existenciu. Je produktom dlhodobého biofyzikálneho pretvárania hornín 

v podmienkach, ktoré možno v súčasnosti ťažko reprodukovať. Často býva označovaná ako 

"zrkadlo krajiny", lebo leží na styku jednotlivých zemských sfér a teda sa do nej pri 

vzájomnej výmene transformujú vlastnosti všetkých týchto zložiek. 

Stav pôdy ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z faktorov, ktoré majú výrazne 

negatívny dopad na pôdu je aj vodná erózia. Spočíva v deštrukčnom účinku vody na pôdny 

povrch. 

Z pohľadu dlhodobého negatívneho efektu na produkčnú schopnosť pôdy a tým pádom 

aj na udržateľné poľnohospodárstvo je erózia pôdy chápaná ako významná environmentálna 

hrozba. Hoci je vodná erózia prirodzený proces, v poslednom období je výrazne akcelerovaná 

neuváženou činnosťou človeka [17]. 

Preto je dôležité skúmať erózne procesy a vytvárať opatrenia k ich zamedzeniu. Ako 

vhodné nástroje sa pri predikcii vodnej erózie a následnej prieróznej ochrane ukazujú rôzne 

erózne modelovacie nástroje. V súčasnosti je dostupná široká škála modelov pre výpočet 

vodnej erózie. Jednotlivé modely sa líšia v závislosti na požiadavkavh na vstupné dáta, na 

rozličnosti poskytovaných výstupov , na zložitosti výpočetného procesu alebo užívateľského 

rozhrania. Je teda len na užívateľovi aby zvolil, čo najvhodnejší nástroj pre skúmané územie. 
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2 CIELE PRÁCE 

Hlavným cieľom diplomovej práce je aplikovanie dvoch metód pre výpočet vodnej 

erózie na vybrané územie a ich porovanie. Na jednej strane sa jedná o kontinuálny model 

AnnAGNPS a na strane druhej o rovnicu RUSLE. 

Diplomová práca si takisto kladie viacero čiastkových cieľov. V prvom rade vymedziť a 

charakterizovať záujmové územie (popísať krajinné pomery), pre ktoré bude prebiehať 

výpočet. Následne charakterizovať problematiku eróznych procesov a ich modelovania. 

Model AnnAGNPS je využívaný hlavne v USA ale v  Českej Republike bol doposiaľ použitý 

len v malej miere. Preto jedným z cieľov práce bolo popísať postup pri práci s modelom. 

Tvorbu vstupných údajov, editáciu dát v modeli, proces vytvárania výsledkov. Ďalším cieľom 

práce bolo vizualizácia a porovnanie výsledkov obidvoch metód. A v konečnom dôsledku 

vymedzenie lokalít ohrozených fluviálnou eróziou v povodí Stonávky. 
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3 POUŽITÉ DÁTA A PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY 

3.1 Použité dáta 

Pre  prácu s vybranými modelovacími prostriedkami bolo treba najprv získať vstupné 

dáta, ktoré sa následne museli vhodne upraviť. Pretože erózny model AnnAGNPS je 

robutnejším nástrojom na výpočrt erozie jako rovnica RUSLE má oveľa väčšie nároky na 

vstupné údaje. Väčšinu dát, ktoré som použil pre získanie výsledkov v RUSLE som mohol 

následne použiť aj v AnnAGNPS. Vstupné dáta popisujú rôzne krajinné pomery 

v záujmovom území. Najdôležitejšími údajmi sú:  

Digitálny výškový model 

DEM (Digital Elevation Model) sa využíva pri modelovaní odtoku na identifikáciu 

odvodňovacích prvkov, ako sú hrebene, údolné dná, sieť tokov a na vypočet vlastností 

subpovodí a odtokovej siete, ako veľkosť, dĺžka a sklon. 

Je jednou z najdôležitejších vrstiev, ktorá vstupuje do procesu modelovania erózie. 

Výškový model som vytvoril z databázy DMÚ 25, kde sú dáta v mierke 1:25 000. DEM bol 

vytvorený s priestorovým rozlíšením 25 m vo forme rastru. 

Krajinný pokryv 
 

Údaje o krajinnom kryte boli získané z databázy Corine LandCover 2000. Táto báza dát 

vznikla ako výsledok interpretácie snímok družice LANDSAT. CLC predstavuje dôležitú 

databázu pre ucelené hodnotenie stavu životného prostredia. Slúži pre priestorové a miestne 

analýzy na rôznych úrovniach. Vrstva Corine LandCover je voľne dostupná na internete, 

(http://www.dataservice.eea.europa.eu/dataservice) avšak až po registrácii. Vrstvu som získal vo 

forme Esri Shapefile (ďalej len shp) v mierke 1:100 000. 

Pôdy 

Údaje o pôdach sú takisto veľmi dôležitým atribútom pri skúmaní straty pôdy na 

určitom území. Charakterizujú pôdne vlastnosti, ktoré vo vysokej miere ovplyvňujú výsledok 

výpočtu. Dáta pôdneho charakteru zhromažďuje a spravuje Výskumný ústav meliorací a 

ochrany pôdy v Brne (VÚMOP). Práve od tejto inštitúcie som pôdne dáta získal. Jednalo sa o 

vrstvu BPEJ (shp, mierka 1:5000) a Kartogram zrnitosti a zamokrenia (naskenovaná mapa). 
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Vegetácia 

Vegetačné údaje zahrňujú druhy poľnohospodárskych plodín pestované na záujmovom 

území. Tieto dáta mi poskytla poskytla firma TOZOS spol. s r.o. v Horných Tošanoviciach 

(TOšanovická Zemědělsko-Obchodní Společnost) v analógovej forme. Následne som musel 

tieto údaje vkladať do databázy. 

Klíma 

Klimatické údaje bolí získané z Českého hydrometorologického ústavu v Ostrave (ďalej 

len ČHMÚ). Pri výpočte metódou RUSLE som použil údaj o dlhodobom priemernom ročnom 

úhrne zrážok, ktorý som získal z internetovej stránky ČHMÚ. [20] 

 V modeli AnnAGNPS som použil väčšiu sadu dát. Táto sada dát obsahovala denné 

úhrny zrážok, maximálnu dennú teplotu, minimálnu dennú teplotu, relatívnu vlhkosť, 

oblačnosť a rýchlosť vetra za rok 2007. Údaje som vypísal z Archívu ČHMÚ a následne 

previedol do digitálnej formy. 

Doplnkové údaje 

Medzi doplnkové údaje možno zaradiť vrstvu vodných tokov, vrstvu vodomerných 

staníc, vrstvu povodí prislúchajúcich k jednotlivým vodomerným staniciam. Tieto údaje mi 

poskytol vedúci diplomovej práce.  

3.2 Použité programové prostriedky 

ArcView GIS 

ArcView je výkonný desktopový geografický informačný systém (GIS) od firmy 

Enviromental Systém Research Institute, Inc. (ESRI). S ArcView môže užívateľ načítavať 

akékoľvek dáta pripojené ku geografickej polohe a zobrazovať ich v podobe máp, grafov 

a tabuliek. V ArcView sa dajú dáta editovať, meniť zobrazenia, pripájať prídavné dáta, dáta 

vytvárať, vytvárať dotazy na dáta a  vyberať údaje podľa zadaných kritérií a následne ich 

analyzovať, či už štatisticky alebo priestorovo. Potom je možné výsledky zobraziť 

v kvalitných grafických výstupoch[poznvame Arcview]. 
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ArcView pracuje v prehľadnom grafickom rozhraní. S ArcView môžu pracovať tak ako 

aj špecialisti, tak aj bežný užívateľ. Umožňuje pripojenie rôznych formátov databází. Pracuje 

s vektorovými (hlavne Esri Shapefile) i rastrovými dátami v mnohých rozličných formátoch.  

Funkčnosť základného balíka ArcView je možné rozšíriť pomocou prídavných 

programov, ktoré sa nazývajú extenzie. Najvyužívanejšími extenziami sú 3D Analyst a 

Spatial Analyst. V práci som použil Program AnnAGNPS, ktorý taktiež pracuje jako extenzia 

v prostredí ArcView.(viď kap. použité modely). Využíval som ArcView vo verzii 3.2, čo je 

staršia verzia, pretože model AnnAGNPS bol určený pre tento typ ArcView. V súčasnosti je 

na trhu najnovšia verzia ArcView 9.3. 

ArcGIS Desktop 

Je sada pozostávajúca z GIS nástrojov produkovaných firmou ESRI. Jeho súčasťou sú 

viaceré výkonné GIS produkty. ArcGIS je takisto možné rozširovať pomocou extenzií. 

V práci som používal verziu ArcGIS Desktop 9.2. 

ArcGIS Desktop zahŕňa aplikácie: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox, ModelBuilder. 

ArcMap sa používa na mapovanie, editovanie a mapové kartografické analýzy. 

Poskytuje 2 módy práce s údajmi: geoúdajový vzhľad a schématický vzhľad. 1.geoúdajový 

vzhľad (geographic data view) - kde sa pracuje s geografickými vrstvami a  symbolizujú, 

analyzujú a skladajú sa kolekcie geoúdajov. 2. schématický vzhľad (page layout view) - kde 

sa pracuje s mapovými stránkami, ktoré obsahujú všetky mapové náležitosti ako mierka, 

legenda, severka a pod.[16] 

 ArcCatalog je aplikácia na správu priestorových kolekcií údajov, ako aj 

zaznamenávanie, prezeranie a správu metaúdajov.  

ArcToolbox spolu s ModelBuilderom sú použiteľné vo všetkých prostrediach ArcGIS 

Desktop na spracovanie (geoprocessing) a analýzu priestorových údajov. Geoprocessing je 

proces odvodzovania nových informácií pomocou analýzy existujúcich údajov. Nástroje na 

geoprocessing môžu byť spustené rôznymi spôsobmi (dialógovým oknom v ArcToolbox, ako 

vstup do modelov v ModelBuilder, ako príkaz v príkazovom riadku alebo ako skript). 

ArcToolbox obsahuje úplný súbor geoprocessingových funkcií a nástrojov: správu údajov, 

konverziu údajov, spracovanie povrchov, vektorovú analýzu, geokódovanie a analýzy.[16] 
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GRASS GIS 

Kombinovaný rastový a vektorový GIS nástroj, ktorý patrí do skupiny open source 

programov. Teda je voľne prístupný pre každého užívateľa. Je vyvíjaný v operačných 

systémoch Linux a Unix. Používa sa na správu geopriestorových dát a analýzu. Tento nástroj 

sa tiež využíva na spracovanie obrazu, grafiky, tvorbu máp, priestorové modelovanie a 

vizualizáciu.  

Z programu GRASS GIS som v práci využil len modul r.watershed. Bol použitý pri  

výpočte faktora LS, ktorý je potrebný ako jeden zo vstupov do rovnice RUSLE. 
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4 VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO 
ÚZEMIA 

Sledované povodie Stonávky sa nachádza na severnej Morave v juhovýchodnej časti 

Moravskoslezského kraja pri hraniciach so Slovenskou republikou. Rieka Stonávka pramení v 

Moravskoslezských Beskydách, na juhovýchodných svahoch vrchu Čupel v nadmorskej 

výške 750 metrov a v meste Karviná sa vlieva do Olše ako ľavostranný prítok vo výške 220 m 

n.m. Povodie Stonávky patrí do úmoria Baltského mora, kedže Stonávka je tokom III. rádu a 

spadá do povodia Odry. 

Územie študované v tejto práci však zahŕňa iba časť z celkového povodia Stonávky. 

Jedná sa o územie odvodňované touto riekou od prameňa až po vodomernú stanicu nad 

vodnou nádržou Těrlicko. Povodie Stonávky je schématicky znázornené na obrázku č.1. 

Hrubšou čiernou líniou je zobrazená rozvodnica a modrým štvorcom vodomerná stanica. 

Povodie je zobrazené vo vzťahu k ČR a k celkovému povodiu Stonávky.Takže v ďalšej časti 

tejto práce pod pojmom „povodie Stonávky“ pokiaľ nie je uvedené inak, rozumiem čiastkové 

povodie Stonávky po vodomernú stanicu nad Těrlickou nádržou. Plocha takto vymedzeného 

povodia je 54,12 km². Dĺžka toku predstavuje 13,96 km. Na spomínanej vodomernej stanici 

prebieha meranie prietoku dôležité z hľadiska porovnania neskorších výstupov. Záujmové 

územie bolo preto vybrané aj na základe absentujúceho záverového profilu v ústí Stonávky do 

Olše. Takisto bola táto časť povodia vybraná aj v dôsledku intezívneho poľnohospodárskeho 

obrábania krajiny, vhodného pre model AGNPS. Preto aj z tohto dôvodu je povodie spodného 

toku menej vhodné, pretože je to krajina silne pretvorená ľudskou činnosťou a sú tu početné 

banské šachty a takmer vôbec nezastúpené poľnohospodárstvo v spôsobe využívania krajiny. 
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obrázok 1: schématické zobrazenie povodia  

Stonávka odvodňuje najseverozápadnejší cíp Moravskoslezských beskýd medzi 

výbežkami Prašivej na východe a Goduly na západe. Tu sa nachádza aj najvyšší bod povodia 

a to vrch Ropička 918 m n.m. . Po troch kilometroch od prameňa Stonávka  pri rovnomennej 

osade opúšťa horské údolie a v obci Komorní Lhutka priberá potok Rázcocha, čím 

zdvojnásobuje svoj objem. Ďalej preteká obcami Hnojník a Třanovice a postupne priberá 

menšie prítoky Černý potok, Mušalec, Sušovský potok, Hornodvorský potok a Zavadovický 

potok. Pri obci Těrlicko zadržuje vody Stonávky vodná nádrž Těrlicko, ktorá bola 

vybudovaná v rokoch 1955 až 1964. Hrádza vodnej nádrže je schopná zadržať až 27 miliónov 

kubických metrov vody. Plocha hladiny je 267 ha. Hlavným účelom vybudovania priehrady 

bolo zásobovanie priemyslových podnikov úžitkovou vodou. Dnes slúži aj na rekreačné účely 

a ako dôležitá ochrana proti povodniam. Pod vodnou nádržou Stonávka ďalej preteká cez 

obce Albrechtice a Stonava, priberá potok Choťebuzku a nakoniec sa vlieva do Olše. Plocha 

celého povodia  je 117,9 km² a celková dĺžka toku od prameňa po ústie je 33,22 km.   

4.1 Geomorfologické a pôdne pomery 

Pramenná čásť povodia Stonávky leží v členitom hornatom reliéfe Ropickej rozsochy, 

tvořeném flyšovým souvrstvím godulských vrstev. Táto časť sledovaného územia patrí do 

CHKO Beskydy. V erózno-denudačnom reliéfe se vyskytujú sečné plošiny, balvanové proudy 

a zosuvy. Prevládajúcim pôdnym typom sú silne kyslé typické kambizeme, vo vyšších 

polohách prevládajú podzoly kambizemné, označované tiež ako kryptopodzoly.  
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Dolná časť povodia náleží do Podbeskydskej pahorkatiny. Najprv preteká Stonávka 

plochým reliéfom Ropickej plošiny, postupne prechádza do členitejšieho reliéfu Těšínskej 

pahorkatiny. Geologické podložie tvoria flyšové íly, ílovce a pieskovce  ždánicko-

podslezského a slezského příkrovu, prekryté často kvartérnymi sedimentmi, predovšetkým 

sprašovými hlinami. Mozaika pôdnych typov je determinovaná geologickým podložím a 

hydrologickými podmienkami. V nive se striedajú fluvizemě a fluvizeme glejové, na 

sprašových hlinách luvizeme pseudoglejové a pseudogleje luvizemné, na flyšovom podloží 

prevládajú kambizeme typické a kambizeme pseudoglejové. [4] 

 

obrázok 2: geomorfologické podcelky Západných Beskýd a Podbeskydskej pahorkatiny zasahujúce do 
povodia Stonávky 

zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

4.2 Klimatické pomery  

Časť povodia tvorená hornatou krajinou v okolí prameňa patrí ku chladnej klimatickej 

oblasti. Konkrétne sú to dve podoblasti CH6 a CH7. Vyznačujú sa relatívne vysokými 

zrážkami (priemerný ročný úhrn 1000- 1200 mm) a priemernými ročnými teplotami 5- 6 0C. 

Nižšie položená spodná časť spadá pod mierne teplú klimatickú oblasť, do podoblastí 

MT9 a MT10. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 7-8 0C a priemerné ročný úhrn 

zrážok dosahuje 800- 1000 mm. 
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obrázok 3: schématické znázornenie klimatických podoblastí v oblasti povodia Stonávky                           
zdroj: www.janpivec.wz.cz/pivec 

Za rozhodujúce meterorologické činitele charakterizujúce klímu považujeme teplotu 

vzduchu a zrážky. O mikroklíme v oblasti povodia Stonávky napovedajú aj dlhodobé 

pozorované priemery zo sta nice Lučina, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti územia. 

Tabulka č.1- Dlhodobý teplotný priemer [0C] v jednotlivých mesiacoch a ročný priemer v stanici 

Lučina

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok

Teplota ‐2.2 ‐0.7 3.1 8.1 13.1 16.2 17.6 17.3 13.5 9.0 3.7 ‐0.6 8.2  
zdroj: ČHMÚ 

Z hľadiska ročného chodu teplôt môžme konštatovať, že najchladnejším mesiacom je 

január s priemernou teplotou -2,2 °C a najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 

17,6 °C. Teplotné maximum 36,2 °C bolo dosiahnuté 1.8. 1994, najnižšia teplota bola 

nameraná 7.1. 1985 a to – 30,5 °C. 
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Tabulka č. 2 - Priemerné dlhodobé úhrny zrážok [mm] v jednotlivých mesiacoch a ročný úhrn 
v stanici Lučina 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok

Zrážky 34.9 35.6 42.9 61.2 91.5 117 118 99.5 75.6 50.6 55.7 45.2 832.6  

                                                                                                                                                   zdroj: ČHMÚ 

Z dlhodobých pozorovaní je zrejmé, že k najvlhším mesiacom patrí jún a júl, kedy 

padlo v priemere 117 a 118 mm zrážok. Naopak k najsuchším mesiacom patrí január s 34,9 

mm a február s 35,6 mm zrážok. Maximálne množstvo zrážok v jednom dni padlo 18.5. 1970 

a bolo to 85,3 mm, čo je skoro trištvrte dlhodobého priemerného zrážkového úhrnu za celý 

mesiac júl.  
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5 VODNÁ ERÓZIA A JEJ  MODELOVANIE 

5.1 Erózia pôdy 

Pojem erózia sa vzťahuje ku procesom spôsobujúcim odnos pôdneho a horninového 

materiálu v krajine a s tým súvisiacim zmenám tvarov zemského povrchu. Slovo erózia je 

latinského pôvodu a je odvodené od slova erodere, t.j. rozhlodávať [18].  

Erózia ako jav sa rozpracoval na konci 19. storočia v geológii a čoskoro sa uplatnil aj v 

geomorfológii. Samotný výraz erózia pôdy sa začal bežne používať v 30., najmä však v 40. 

rokoch 20. storočia, hoci termín erózia bol známy už dávno. Na vymedzení a spresnení jeho 

náplne majú hlavnú zásluhu v anglickej literatúre H. H. Bennett a jeho spolupracovníci L. G. 

Fuller, W. C. Lowdermilk a H. E. Middleton, v ruskej literatúre A. S. Kozmenko, A. M. 

Pankov, V. B. Gussak a S. S. Sobolev [18]. 

Jedná sa o prirodzený proces, prebiehajúci po stáročia na našej planéte a má zásadný 

význam při tvorbe půdy. Historickú eróziu, ktorá sa v minulých geologických obdobiach 

podieľala na vytváraní tvarov zemského povrchu, vystriedala erózia soudobá, modelujúca 

zemský reliéf ďalej.  

Podľa Holého (1994), sa erózia prejavuje dvomi spôsobmi. V prvom prípade sa jedná o 

eroziu normálnu, kedy všetky erózne procesy prebiehajú pozvoľne za rovnovážneho stavu  

v prírode. Stratená půda je tu doplňovaná tvorbou novej půdy z půdneho podkladu Na druhej 

strane je to erózia abnormálna alebo aj zrýchlená, kedy dochádza k porušeniu rovnovážneho 

porodného stavu. Zrýchlená erózia sa prejavuje nadmerným zmyvom půdnych častíc a živín, 

pričom ich nestačí nahradiť půdotvorný proces. Chemické látky dodávané pôde můžu byť 

odnášané v plnom množstve. Vzniká pritom ostro modelovaný tvar povrchu územia. 

Zrýchlená erózia je vo všeobecnosti spůsobená činnostmi, ktoré narúšajú alebo 

vystavujú půdu erozívnym silam gravitácie a daždovej vody. Klimatické podmienky 

v kombinácii s čudskou činnosťou můžu eróziu půdy znásobiť.  
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Podľa činiteľa, který zpôsobuje vznik a posobí na priebeh eróznych procesov 

rozoznávame [7]: 

- vodnú eróziu (akvatická, fluviálna), 

- ľadovcovú eróziu (glaciálna), 

- snehovú eróziu, 

- veternú eróziu (eolická), 

- zemnú eróziu, 

- antropogénnu eróziu  

Tieto druhy erózie sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo v kombinácii, čo spôsobuje 

rôznu intenzitu eróznych procesov. V celosvetovom merítku spôsobuje najväčšie škody vodná 

a veterná forma erózie. Práve aj preto predmetom skúmania v mojej práci bude  práve vodná 

erózia.  

5.1.1 Vodná erózia 

Vodná erózia predstavuje uvoľňovanie a prenos pôdy (pôdnych častíc) spôsobený 

vodou. Môže prebiehať prirodzene alebo môže byť zrýchlená vplyvom činnosti člověka. 

Postup erózie môže byť veľmi pomalý až veľmi rýchly v závisloti na pôde, lokálnej krajine  a 

podmienkach počasia na určitom území. Vodná erózia v podstate obmieľa zemský povrch.  

Vodná erózia postupuje selektívne - t.j. odnáša najprv nejjemnějšie alebo najľahšie 

pôdne častice. V praxi to znamená ztratu organickej zložky, zníženie schopnosti viazať 

živiny, vyrovnávať pH a vôbec celkové zníženie sorpčnej kapacity. Spolu s jemnou frakciou 

pôdnych časíic a organickým materiálom dochádza k priamej ztrate viazaných živín. Ztrata 

rastlinných živín na poľnohospodárskych pozemkoch znamená popri zníženiu výnosu i 

zhoršenie úrody. 

 Podľa Holého (1994) sú formy erózie odvodené na základe pôsobenia eróznych 

činiteľov  na pôdnom  povrchu- erózia povrchová a pod pôdnym povrchom – erózia 

podpovrchová. Takisto aj v prípade vodnej erózie sa vyčleňujú formy povrchové a formy 

podpovrchové. Ku povrchovej forme patrí: plošná erózia, výmolná a prúdová.  
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Vodná erózia pozostáva z niekoľkých fáz : 

1.  kvapková erózia spôsobená kinetickou energiou padajúcich kvapiek 

2. odtoková (ronová) erózia je spôsobená povrchovo odtekajúcou vodou, ktorá nestačí  

vsakovať do zeme. 

Môžeme ju rozdeliť na: 

-    plošnú eróziu spôsobenú zrážkovou vodou odtekajúcou po celom povrchu svahu (obr.5); 

- líniovú eróziu vzniknutú sústredením odtekajúcej vody do línií, sústredený odtok vymýva 

jarky a podľa ich veľkosti rozlišujeme ryhovú eróziu, pri ktorej možno vytvorené jarky na 

poľnohospodárskej ploche zahrnúť pluhom, takže sú iba sezónnou formou (obr.6) 

- výmoľovú eróziu vytvárajúcu trvalé jarky (obr.7) 

- stržovú eróziu vzniknutú na svahoch husto rozčlenených výmoľmi, pričom sa celý svah 

zmení na rozbrázdené zdevastované územie  

Kvapková erózia 

Prvým a veľmi dôležitým krokom v reťazci procesov, vedúcom k transportu sedimentov 

a následnej strate pôdy je oddeľovanie a transport pôdnych častíc dopadom a nárazom 

dažďových kvapiek. Dopadajúce dažďové kvapky sú schopné rozpojiť oveľa väčšie množstvo 

pôdnych častíc ako nekoncentrovaný povrchový odtok. Následne môžu byť rozpojené častice 

zachytené a odnesené odtekajúcou vodou. 

Vplyv dažďových kvapiek je dostatočne silný, aby uvoľnil hrubozrnné častice ako je 

piesok, ale nemusí uvoľniť jemnozrnný materiál (jemný piesok a íl) v dôsledku veľkej 

súdržnosti. Veľká dažďová kvapka v priemere až 6 mm, môže dosiahnuť rýchlosť nárazu až 9 

metrov za sekundu. 

Najzávažnejšou funkciou kvapkovej erózie pôdy je práve oddeľovanie pôdnych častíc, 

ktoré sú následne odnášené povrchovým odtokom, t.j. podieľa sa na zvyšovaní množstva 

sedimentov v povrchovom odtoku, ktorý je hlavným činiteľom transportu sedimentov. 

Erozivny účinok dažďových zrážok je dáný ich kvalitatívnymi charakteristikami, 

predovšetkým ich intenzitou a kinetickou energiou, alebo ich kombináciou.  
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obrázok 4: priebeh kvapkovej erózie 

Odtoková erózia 

Následne po kvapkovej erózii môžu byť pôdne častice unášané prostedníctvom rýh 

(malé kanály) alebo výmoľov (väčšie kanály, príliž veľké aby mohli byť odstránené orbou na 

poľnohospodárskych plochách).  

                       

               obrázok 5: plošná erózia                                           obrázok 6: ryhová erózia 

                                                                              

               obrázok 7: výmoľová erózia 

Tá časť zrážok, ktorá neinfiltruje (nevsiakne) do pôdy prúdi dolu zo svahu, za 

pôsobenia gravitácie, je nazývaná ako odtok alebo povrchový odtok. Odtok môže nastať 

z dvoch dôvodov. V prvom prípade, keď dážď prichádza příliš rýchlo (tj. s příliš veľkou 

intenzitou) na to aby infiltroval a je prekročená infiltračná kapacita pôdy. Tento stav 



23 
 

nazývame nasýtenie. Odtok, který z toho potom plynie je nazývaný ako infiltračný plošný 

odtok alebo hortonský odtok (po Robertovi E. Hortonovi). V druhom prípade môže dôjsť 

k odtoku, keď pôda už absorbuje všetku vodu, ktorú môže prijať (napríklad keď je úplne 

nasýtená alebo je pôda zamrznutá). Odtok výplývajúci z tejto situácie sa nazýva saturačný 

plošný odtok. 

Na počiatku sa ale odtok pohybuje dolu svahom pomalou rýchlosťou. Je to len tenký 

rozptýlený film vody. Táto tenká vrstva stratila takmer všetku kinetickú energiu, ktorou 

ovplýval padajúci dážď. Preto sa pohybuje  pomaly, ma nízku silu toku a je vo všeobecnosti 

neschopná odtrhnúť alebo prepravovať pôdne častice. Postupne však nadobúda na rýchlosti, a 

sile. Rozdrušuje povrch, odtrháva pôdne častice a odnáša ich. 

V prípade, že unášajúca sila vody je menšia a odtoková voda ich už nedokáže ďalej 

niesť, tieto částice sedimentujú. Na obr. je znázorný vzťah medzi veľkosťou pôdnych častíc a 

rýchlosťou vody, ktorá ich buď eroduje, prenáša alebo s klesajúcou rýchlosťou následne 

sedimentujú. 

 

obrázok 8:  vzťah rýchlosti vody a veľkosti častíc 

Zdroj: upranené podľa www.seafriends.org.nz/enviro/Soil/erosion2.htm 

 

Na obrázku sú zobrazené 3 červené krivky. Ľavá vyjadruje rýchlosť, kedy dochádza 

k usadzovaniu častíc. Ďalej zľava je krivka, reprezentujúca transport a vpravo krivky, kedy 

dochádza k erodovaniu častíc. Farebné pásy reprezentujú prechod od ílu až po kamene 
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v závislosti na veľkosti materiálu. 

Erózna a transportná činnost povrchového odtoku se obecně vyjadřuje v závislosti na 

jeho kvantitativních charakteristikách (např. objemu hydrogramu, kulminačnom prietoku 

apod.) alebo charakteristikách kvalitativních (např. rýchlosti prúdenia, tangenciálnom napätí). 

 Vodnú eróziu môžme ďalej klasifikovať podľa činiteľov, ktoré vyvolavajú a 

ovplyvňujú erózne procesy. Erózne procesy vnikajú vzájomným pôsobením ako prírodných  

tak aj antropogénnych činiteľov.  

Medzi najvýznamnejšie erózne činitele môžme zaradiť: 

- klimatické a hydrologické pomery 

- morfologické pomery  

- geologické a pôdne podmienky 

- rastlinný pokryv pôdy 

- spôsob využívania a obhospodárovania pôdy 

Morgan (1986) vyčleňuje 5 hlavných skupín faktorov a k nim prislúchajúce čiastkové 

faktory,  ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú pôdnu eróziu (viď tab. č.3.). 

Tabuľka č.3 – Rozdelenie eróznych činiteľov 

Klíma Reliéf Pôda Vegetácia Spôsob využívania pôdy

intenzita dažďa dĺžka svahu zrnitosť stupeň pokrytia ročná doba

trvanie dažďa sklon svahu priepustnosť vrstiev výška vegetácie hĺbka obrábania

frekvencia dažďa veľkosť infiltračnej 
oblasti

štruktúra hĺbka zakoreňenia technológia obrábania

odolnosť ochranné opatrenia

vlhkosť

šmyková pevnosť

kompaktnosť
pokrytie hrubým 
materiálom

drsnosť  

 

 

Klimatické a hydrologické pomery 
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Z danej skupiny faktorov a vôbec celkovo jedným z najvýznamnejších faktorov sú 

zrážky a z nich vznikajúci odtok. 

Pri hodnotení zrážok ako erózneho činiteľa je dôležité rozdielne vnímať zrážky 

kvapalné a zrážky pevné. Každá zložka ma iný vplyv na pôdny povrch a na odtok zo zrážok 

vznikajúci. Pri kvapalných zrážkach môžme hovoriť o pôsobení dažďových kvapiek na pôdny 

kryt, ktoré je dané ich kinetickou energiou. Ta zpôsobuje rozrušovanie pôdnych agregátov a 

uvoľňovanie pôdnych častíc, ktoré môžu byť premiestňované. Pre vznik erózie sú potrebné 

zrážky zodpovedajúceho množstva a intenzity. Podľa (sachsish) za smerodatnú hodnotu 

považujeme zrážky v množstve 7,5 l.  alebo v intenzite 5 l. . . Pevné zrážky 

(padajúci sneh) neerodujú, nezpôsobujú rozrušovanie pôdy. Avšak topiaci sa sneh po zimnom 

období môže spôsobiť vážne škody na odtokovom území. Na niektorých územiach môže 

vystupovať ako hlavný erózny činitel. 

Erózna a transportná činnosť povrchového odtoku sa obecne vyjadřuje v závislosti na 

jeho kvantitativných charakteristikách (např. objemu průtokové vlny, kulminačním průtoku 

apod.) nebo charakteristikách kvalitativních (např. rychlosti proudění, tangenciálním napětí). 

Ďaľej medzi klimatické a hydrologické faktory zaraďujeme zemepisnú polohu, 

nadmorskú výšku, teplotu, oslunéní, výpar a nemenej důležitým faktorom je výskyt , smer 

a rýchlosť vetrov. 

Morfologické pomery 

Z hľadiska morfológie územia najviac ovplyvňuje výšku erózie a odtoku sklon svahu, 

ktorý patrí so zrážkami k najvýznamnejším eróznym činiteľom. So zväčšujúcim sa sklonom 

a dĺžkou svahu naberá stekajúca voda na rýchlosti. Tým pádom sa zvyšuje jej deštrukčný 

účinok na pôdny povrch a takisto sa zväčšuje aj schopnosť unášať erodované pôdne častice.  

Dlhodobo skúmaný a preukázaný rozhodujúci vplyv sklonu svahu na vznik a priebeh 

eróznych procesov viedol k určeniu tzv. kritického sklonu svahu, čím sa rozumie sklon, pri 

ktorom dochádza k nebezpečnému rozrušovaniu pôdneho povrchu. Pre podmienky ČR je 

možné predpokladať, že k nebezpečnému rozrušovaniu povrchu dochádza na tom mieste 

svahu, kde sa mení plošný povrchový odtok na sústredený a kde plošná vodná erózia 

prechádza v eróziu výmoľovú [7]. 
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K morfologickým eróznym činiteľom patrí ešte okrem spomínaných aj expozícia 

a forma reliéfu územia. 

Geologické a pôdne podmienky 

Geologické podmienky vplývajú na vznik a priebeh erózie nepriamo. Pomocou 

matičného substrátu ovplyvňujú niektoré vlastnosti.  

Medzi dôležité erózne činitele z kategórie pôdnych  patrí povaha horninového substrátu, 

pôdne druhy a typy. Ďalej ovplyvňujú eróziu takisto štruktúra a textúra pôdy, pôdna vlhkosť  

a obsah humusu. Pôdne podmienky priamo ovplvňujú  infiltráciu vôdy do pôdy a tým 

vplývajú na tvorbu povrchového odtoku. Takisto určujú oddolnosť pôdy voči deštruktívnym 

účinkom dažďových kvapek a voči povrchovému odtoku a tiež udávajú mieru transportu 

erodovaných pôdnych častíc. 

Podľa Janečka (1994) sú z  pomedzi pôd najodolnejšími voči erózii pôdy piesčité 

a pôdy ílovité. Najmenej odolnými sú pôdy hlinité, ktoré obsahujú vysoký podiel prachových 

častíc. Tie sú náchylné k uvoľneniu a nasledujúcemu transportu. 

Rastinný pokryv pôdy  

Vegetačný kryt ma v krajine nezastupiteľnú funkciu ochrany pôdy voči vplyvu 

eróznych procesov. Pod povrchom svojím koreňovým systémom spevňuje pôdu a udržuje jej 

kompaktnosť. Na povrchu slúži ako zadržiavač povrchového odtoku a chráni pôdny kryt pred 

priamym dopadom dažďových kvapiek. Takisto podporuje infiltráciu povrchovej vody. 

Najodolnejším voči erózii je lesná vegetácia, kým najmenej účinnými sú širokoriadkové 

plodiny ako repa, kukurica a zemiaky. 

Spôsob využívania a obhospodárovania pôdy 

Z hľadiska využívania pôdy sa erózia najintenzívnejšie prejavuje na pôdach, kde bol 

odstránený pôvodný pôdny kryt. Jedná sa prevažne o poľnohospodárske pôdy zbavené 

vegetácie. Na takomto type pôd má výrazný vplyv na intenzitu a priebeh erózie poloha a tvar 

pozemkov. Takisto dôležitým faktorom je smer a technológia obrábania pôdy a tiež nemenej 

dôležitým faktorom je umiestnenie vhodných plodín na svah a ich striedanie.  
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5.1.2 Intenzita vodnej erózie 

Intenzita eróznych procesov sa obyčajne vyjadruje odnosom pôdy v hmotnostných [t]  

alebo objemových jednotkách [m³]  z jednotky plochy za jednotku času. Pri výmoľovej erózii 

sa používa ako merítko aj hustota rýh, výmoľov a strží, vyjadrená ich dĺžkou na jednotku 

plochy [7].  

Jednotkou plochy býva väčšinou hektár a jednotkou času rok. Najfrekventovanejšou 

jednotkou vyjadrujúcou odnos pôdy z územia je hmotnosť odneseného materiálu v tonách na 

hektár vzťahujúci sa na časové obdobie jedného roku [t. . ]. 

Miera postihnutia územia vodnou eróziou je daná pomerom medzi schopnosťou  

eróznych činiteľov rozrušiť územie (spôsobiť eróziu) a schopnosťou povrchu pôdy tomuto 

rozrušovaniu odolať. 

Pri skúmaní intenzity vodnej erózie je dôležité spomenúť aj prípustnú medzu erózie. 

Prípustnú ročnú stratu  pôdy nazývame aj ako tzv. toleranciu straty pôdy. Pri stanovení 

prípustnej medze erózie sa musí brať do úvahy aj ekonomika poľnohospodárskej výroby, 

požiadavky na zachovanie kvality vodných zdrojov, ochranu nádrží a hydrografickej siete 

pred zanášaním a zachovaním.  

Podľa Morgan (1986) je možné na poľnohospodárskej pôde pripustiť maximálnu 

hodnotu erózie 11 t. .  a pre územie s malou mocnosťou ľahko erodovateľných pôd 

doporučuje hodnoty 2 až 5 t.  za rok. Avšak tieto prípustné hodnoty sa líšia pre jednotlivé 

oblasti vzhľadom na rôznorodosť geografických podmienok . Nie je možné stanoviť 

všeobecné hodnoty vyhovujúce pre každé územie. Obecne platí čím je pôda erodovanejšia 

tým je prípustná strata menšia. 

V podmienkach ČR je možné použiť klasifikáciu, ktorú uvádza VÚMOP . To znamená, 

že za prípustné hodnoty erózie považujeme: 

1 t. . - pri plytkých pôdach s hĺbkou do 30 cm, 

4 t. .  - pri stredne hlbokých pôdach s hĺbkou 30 - 60 cm,  

10 t. . - pri hlbokých pôdach s hĺbkou 60 cm a viac 
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Pre pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov je stanovená maximálna prípustná 

hodnota erózie   4 t. . . 

Pre určenie samotnej intenzity vodnej erózie je dostupných niekoľko rôznych delení. 

Najčastejšie je však používané členenie, ktoré je uvedené v Tab. č. 4. Jednotlivé hodnoty 

straty pôdy sú zaradené do 6 intervalov a pohybujú sa v rozmedzí od 0 - 7,5 t. . . 

Hodnoty väčšie ako 7,5 t. .  pre  stratu pôdy sú považované za extrémne. Avšak 

stanovenie intervalov straty pôdy pre určenie miery ohrozenia vodnou eróziou je individuálne 

pre každé územie a závisí na lokálnych podmienkach ovplyvňujúcich erózny proces v danej 

oblasti. 

Tabuľka č.4 - Miera ohrozenia vodnou eróziou podľa straty pôdy 

 
                                                                                               Zdroj: http://www.sweb.cz/eroze/index.htm 

Pri hodnotení plošnej erózie sa intenzita vyjadruje aj v podobe výšky odnesej rozrušenej 

hmoty [mm] za časové obdobie, väčšinou rok.  Z tohto hodnotenia intenzity erózie vychádza 

aj nasledujúce rozdelenie v tabuľke  č. 5. 

Tabuľka č. 5 – Klasifikácia škodlivosti plošnej erózie podľa intenzity 

Stupeň Intenzita odnosu pôdy eróziou (mm/rok) Hodnotenie erózie

1 do 0,05 mierna

2 0,05 – 0,5 slabá

3 0,5 – 1,5 stredná

4 1,5 – 5,0 silná

5 5,0 – 20,0 veľmi silná

6 nad 20,0 katastrofálna
 

                                                                                                  Zdroj: (Zachar, 1970) in (Janeček, 2002) 
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5.1.3 Dôsledky vodnej erózie 

Erózia pôdy, prebiehajúca v nenarušených prírodných podmienkach pozvoľna bez 

väščích škodlivých dôsledkov, sa v podmienkach intenzívnej poľnohospodárskej výroby 

podstatne zrýchľuje. Zvýšený rozvoj eróznych procesov vyvoláva rozsiahle poruchy v 

krajinnom systéme, poškodzuje základné prírodné zdroje - vodu a pôdu. 

VÚMOP [25] uvádza, že na území Českej republiky je cca. 31 % ornej pôdy 

ohrozených vodnou eróziou a 9 % veternou eróziou. Na prevažnej ploche eróziou ohrozených 

pôdach nie je vykonávaná systematická ochrana, ktorá by obmedzovala stratu pôdy na 

stovené prípustné hodnoty, tým menej na úroveň, ktorá by bránila ďalšiemu znižovaniu 

mocnosti pôdneho profilu a ovplyvňovaniu kvality vôd v dôsledku pokračujúceho procesu 

erózie. 

Ohrozenie ornej pôdy v ČR bližšie vyjadruje aj koláčový graf na obr.č. 

 

obrázok 9: podiel kategórií potenciálneho ohrozenie poľnohospodárskej pôdy ČR vodnou 
eróziou 

zdroj: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze 

Z hľadiska negatívneho účinku vodnej erózie môžme vymedziť 3 hlavné skupiny dôsledkov : 

1) Strata pôdy 

2) Transport a sedimentácia pôdnych častíc 

3) Transport chemických látok 
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Strata pôdy 

Hlavným priamym dôsledkom vodnej erózie je strata pôdy. Stratou pôdy rozumieme 

zníženie kvality pôdy, ktorá vyplýva z odnosu vrchných častí pôdy, bohatých na dôležité 

živiny (organické látky). Odstránenie vrchnej vrstvy pôdy vplyvom eróznych procesov vedie 

k zníženiu kvality pôdy a tým k poklesu vhodnosti pôdy na pre poľnohospodárstvo alebo inú 

vegetáciu. Strata pôdy je trvalá, pretože ani v prípade, že sa pôda vo forme sedimentov po jej 

zachytení vyťaží, sa nevracia späť na pôvodnú poľnohospodársky plochu. 

Pri strate organickej zložky pôdy, dochádza k zníženiu schopnosti pôdy viazať živiny, 

vyrovnávať Ph a dochádza tak k celkovému zníženiu sorpčnej schopnosti pôdy (schopnosti 

pútať ióny a molekuly rôznych látok z roztoku). Dochádza tak k priamej strate viazaných 

pôdnych živín. [13]. 

Erózia znižuje obsah organických látok v pôde dvoma spôsobmi [10]:  

1) stratou povrchovej vrstvy pôdy (ornice), znižovaním jej mocnosti dochádza k strate 

organických látok v nej obsiahnutých,  

2) znižovaním mocnosti povrchovej vrstvy pôdy vplyvom erózie dochádza pri spracovaní 

pôdy k premiešavaniu ornice a podorničia, čím dochádza k riedeniu obsahu 

organických látok v pôd.  

Podľa (sowac.gis) erózia pôdy ochudobňuje poľnohospodárske pôdy  o najúrodnějšiu 

část - ornicu, zhoršuje fyzikálno-chemické vlastnosti pôd, zmenšuje mocnosť pôdního profilu, 

zvyšuje štrkovitosť, znižuje obsah živín a humusu, poškodzuje plodiny a kultúry, zťažuje 

pohyb strojov po pozemkoch a zpôsobuje straty osív a sadby, hnojív a prípravkov na ochranu 

rastlín. 

K uvoľňovaniu a odnosu pôdnych častí dochádza často na obrovských, 

poľnohospodársky intenzívne využívaných pozemkoch. Strata organických látok, ktoré 

erodovaná pôda obsahuje znamená pre poľnohospodárske oblasti okrem zníženia výnosov 

teda už aj spomínané zhoršenie kvality úrody. Zvýšené používanie umelých hnojív do 

určitého času a v istej miere môže kompenzovať vzniknutú stratu kvality pôdy, avšak je to 

väčšinou možné iba v oblastiach s priaznivými ekonomickými podmienkami. V rozvojových 

krajinách tento krok nie je uskutočniteľný. 
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Pri procese plošnej erózie dochádza aj ku zmene v zrnitostnom zložením pôdy v smere 

svahu. Vlhkosť na svahoch je tak rozložená nerovnomerne. Horné časti svahov sú 

hrubozrnnejšie. Tým pádom vysychajú oveľa rýchlejšie ako jemnozrnné dolné časti svahu. 

Dolné časti svahu majú tak väčší objem. V niektorých prípadoch, v dôsledku nadmerného 

premokrenia, dochádza k poklesu dolnej časti svahov (vlastnou váhou) v oblasti. Následkom 

môžu byť aj závaly menších rozmerov. 

Transport a sedimentácia pôdnych častíc 

Pôdne častice uvoľnené povrchovo odtekajúcou vodou sú ukladané při poklese ich 

tangenciálneho napätia a rýchlosti na úpätí svhov. Jemný materiál je však transportovaný 

vodou do hydrografickej siete, v ktorej tvorí prevažnú časť zplavenín. Určitý podiel častíc 

unášaných vodou z poľnohospodárskych alebo iných pozemkov je zachytený skôr, než sa 

dostane do recipientu. Toto množstvo (tzv. "pomer odnosu" – delivery ratio zavisí obecne od 

charakteru povodí medzi sedimntu a recipient.[24] 

V najväčšej miere sa transport pôdnych častíc prejavuje na väčších homogénnych 

poľnohospodárskych  pozemkoch, nevhodne obhospodarovaných, kde nie sú prirodzené 

prekážky na zachytenie pôdy. V takomto prípade sa väčšina unášaného materiálu dostáva 

priamo do hydrografickej siete. Z hľadiska transportu a sedimentácie pôdnych častíc patrí 

k najnegatívnejším dôsledkom vodnej erózie zanášanie vodných tokov, vodných nádrží a 

zároveň stavieb na vodných tokoch. Zmenšuje sa hĺbka koryta, čím dochádza k zníženiu 

prietokovej kapacity. To vyžaduje jeho častú údržbu a čistenie. 

Transport chemických látok 

Pôda sa dostáva v dnešnej dobe do styku s velkým množstvom chemických látok. 

Následne sa tieto látky dostávajú aj do podzemných a povrchových vôd a tým ohrozujú 

využitie vodných zdrojov. Chemické látky majú veľký vplyv na kvalitu vôd. Najväčším 

zdrojom týchto látok sú priemyselné hnojivá a pesticídy. Možme k nim zaradiť aj 

poľnohospodárske a priemyselné odpady ukladané na pôdu alebo do nej. 

Preto problematické možu byť odnášané látky, vzniknuté ako produkt plošnej erózie 

intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy v povodí. Pri nevhodnom použití umelých 

hnojív sa spolu s plaveninami do vodných tokov dostávajú živiny, obzvlášť dusičnany a 

zlúčeniny fosforu, ktoré poškodzujú řiečny ekosystém a majú neriaznivý dopad na kvalitu  
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6 MODELY PRE VÝPOČET VODNEJ ERÓZIE 

Začiatky skúmania erózie a jej vplyvov na krajinu siahajú až do 40-tych rokov 20. 

storočia. V tejto dobe sa začali vedci zaujímať o dopadom erózie na produktivitu 

v poľnohospodárstve. Vedci sa vyvíjať kvantitatívny postup pre odhad straty pôdy v Corn 

Belt v USA (veľká oblasť pestovania kukurice). Rozhodujúcimi faktormi boli dĺžka svahu 

a sklonitosť. Postupom času sa do prvotnej rovnice začali prídávať stále nové parametre. 

Postupne boli pridávané faktory ako rastlinný kryt, ochranné opatrenia, neskôr pôdy a zrážky.  

Až v roku 1965 Wischmeier a Smith vyvinuli Univerzálnu rovnicu straty pôdy – USLE.  

Rovnica bola určená na odhad priemernej ročnej straty pôdy spôsobenej medziryhovou a 

ryhovou eróziou na poliach s určeným obrábaním a výsadbou plodín. Z počiatku rovnica 

nebola popísaná a charakterizovaná ako model ale ako nástroj na hospodárenie. Rovnica 

USLE bola ďalej upravovaná a zpresňovaná v nielkoľkých variantách a stala sa základom pre 

erózne modelovanie.  

R.P.C. Morgan  [8] uvádza, že erózne modely sú typické abstrakcie alebo zjednodušenia 

reality, ktoré popisujú procesy erózie  a ich kontrólne faktory a vedú k určitému výstupu 

v závislosti od účelu daného modelu.  

Na určenie intenzity vodnej erózie existuje v súčasnosti množstvo výpočtových metód a 

nástrojov. Prechádza sa od pôvodne používaných empirických modelov ku fyzikálne 

založeným modelom. 

S rozvojom výpočtovej techniky a geografických informačných systémov (GIS) sa 

posunul aj vývoj nástrojov pre modelovanie vodnej erózie. A tak boli vyvinuté matematické 

simulačné modely, ktoré zjednodušene popisujú hlavné komponenty erózneho procesu. 

Využívajú sa najmä v procese navrhovania protieróznej ochrany pôdy. 

Modely pre výpočet vodnej erózie môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií (koncepcia 

výpočtu, veľkosť študovaného územia, dostupnosť dátových podkladov, účely výskumu). 

Podľa koncepcie výpočtu môžme modely rozdeliť na empirické a fyzikálne. 
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6.1 Empirické modely 

Empirické modely sú založené na určení štatisticky významných vzťahoch medzi 

budúcim výstupom modelu a modelových vstupov. Vstupné paramete sa určujú na základe 

dlhodobých skúmaní eróznych procesov. Pokiaľ sa vzťah ukáže ako štatisticky významný, 

môže sa použiť na výpočet aj pre iné územia s podobnými podmienkami ako, na ktorom sa 

skúmali dané závislosti a vzťahy. Výhodou empirických modelov je ich jednoduchosť. Sú 

menej náročné na vstupné dáta ako je to u fyzických modelov. Avšak najväčšou nevýhodou 

je, že sú platné pre tie dáta, z ktorých boli odvodené, čo môže viesť k nepresnostiam vo 

výsledkoch. A výsledná strata pôdy nemusí zodpovedať skutočnosti na danom území a môže 

mať teda len orientačný charakter. Pri aplikácii v odlišných podmienkach vyžadujú úpravy. 

Z pomedzi všetkých empirických metód a modelov je najviac rozšírená a používaná  už 

spomínaná rovnica USLE, teda univerzálna rovnica straty pôdy. Má tvar 

A = R. K.L.S.C.P 

A- potenciálna dlhodobá priemerná ročná strata pôdy v  tonách na hektár za rok 

R- faktor erózneho účinku dažďa 

K- faktor erodovateľnosti pôdy 

L- faktor dĺžky svahu 

S- faktor sklonu svahu 

C- faktor ochranného vplyvu vegetácie 

P- faktor proti erózneho opatrenia 

Účinok jednotlivých členov rovnice na intenzitu erózneho procesu posúdili autori na 

jednotkovom pozemku s presne definovanými parametrami, kde jeho dĺžka bola 22,13 m, 

sklon  9%, pozemok bol trvalý úhor obhospodarovaný v smere sklonu [10].  

Kedže rovnica určuje stratu pôdy pre dlhšie obdobie, nie je možné použiť ju pre určitú 

zrážkovú epizódu alebo kratšie obdobie. Univerzálna rovnica straty pôdy sa stala základom aj 

pre iné rovnice. Bolo z nej odvodených mnoho ďalších variant. Najznámejšími sú RUSLE 

(viď kapitola.3.3), MUSLE ( Modified USLE), HUSLE (Hydrologic USLE). 
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6.2 Fyzikálne modely 

Fyzikálne modely eróznych procesov vznikli na základe potreby popisu časovej 

a priestorovej premenlivosti vstupných parametrov. Sú založené na matematickom vyjadrení 

procesu odtoku vody, obvykle na zákone o zachovaní hmoty. Sú označované aj ako simulačné 

modely. 

Podľa [janecek] fyzikálne modely rozdeľujú erózny proces na 4 fázy: 

1) uvoľnenie pôdnych častíc dažďom 

2) premiestnenie pôdnych častíc dažďom 

3) uvoľnenie pôdnych častíc povrchovým odtokom 

4) transport pôdnych častíc povrchovým odtokom 

To znamená, že pri výpočte zohľadňujú fyzikálne zákonitosti vzniku a vytvárania 

povrchového odtoku a vzniku a priebehu procesov uvoľňovania, transportu a ukladania 

pôdnych častíc. To umožňuje ich univerzálnejšie použitie v rôznych podmienkach (bez 

nutnosti kalibrácie modelu). Výsledkom toho je teoreticky správnejšie namodelovanie 

priebehu erózneho procesu a presnejšia interpretácia výsledkov.[13] 

Ďalším pozitívom fyzikálne založených modelov je že nepočítajú eróziu len 

z dlhodobého hľadiska ale je možné previesť výpočet aj pre jednotlivé zrážko – odtokové 

epizódy alebo situácie.   

Nevýhodou simulačných modelov je značná náročnosť na vstupné dáta a ich 

dostupnosť. Pri práci s fyzikálnymi modelmi sú na užívateľov kladené aj vysoké nároky na 

teoretické znalosti. Takisto z tejto práce plynú väčšie nároky na výpočtovú techniku. V 

dnešnej dobe sa pri výpočte intenzity vodnej erózie a transportu sedimentov používa veľké 

množstvo rôznych fyzikálnych modelov. Medzi najpoužívanejšie patria: SWAT, WEPP, 

ANSWERS, AGNPS (viď kapitola 3.4), CREAMS atd. 
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7 POUŽITÉ MODELY 

7.1 RUSLE 

RUSLE zaraďujeme do kategórie empirických eróznych modelov. RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation) je modifikáciou alebo prepracovanou verziou univerzálnej 

rovnice pre odnos pôdy(USLE).  

USLE bola vytvorená v roku 1965  W. H. Wischmeierom a D. D. Smithom. 

Publikovaná bola v Poľnohospodárskej príručke č.537 v USA (Agriculure Handbook No. 

537) a 1. krát revidovaná v roku 1978. USLE sa stala hlavným plánovacím nástrojom 

v oblasti ochrany pôdy před eróziou v USA a mnohých krajinách na svete. S pribúdajúcim 

výskumom, pokusmi, dátami a zdrojmi, ktoré sa stali dostupnými, sa vedeckí pracovníci 

snažili vylepšiť USLE, čo viedlo k vyvinutiu Revidovanej univerzálnej rovnice straty pôdy 

(RUSLE)[14]. 

Rovnica RUSLE bola takisto ako aj USLE vyvinutá na výpočet dlhodobej straty pôdy 

vodnou eróziou na poľnohospodárskych plochách. Avšak môže byť použitá aj na územia 

nepoľnohospodárskeho charakteru, ako napr. staveniská a iné. 

Revidovaná univerzálna rovnica straty pôdy má rovnaké matematické vyjadrenie ako 

predošlá rovnica USLE, ale zahrňuje mnohé zlepšenia v odvodzovaní vstupných faktorov. 

Každý faktor bol aktualizovaný na základe posledných informácii, alebo nové faktorové 

vzťahy boli odvodené na základe modernej teórie o erózii a aktuálnych dát.[23] 

Rovnica RUSLE má tvar: 

G = R.K.L.S.C.P 

G – dlhodobá strata pôdy eróziou (t.ha.rok-1)  

R –  faktor eróznej účinnosti dažďa (MJ.ha-1.cm.h-1)  

K –  faktor erodovateľnosti pôdy (t.ha-1.rok-1)  

L –  faktor dĺžky svahu (m)  

S –  faktor sklonu svahu (%)                              

C –  faktor ochranného vplyvu vegetácie  

P –  faktor účinnosti protieróznych opatrení 
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Výsledná hodnota (G) nám udáva priemernú ročnú stratu pôdy vodnou eróziou v tonách 

prepočítanú na  územie o veľkosti jedného hektára. 

RUSLE vychádza z tzv. prípustnej straty pôdy na tzv. jednotkovom pozemku. 

Jednotkový pozemok je podľa [7] pozemok s presne definovanými parametrami a to s dĺžkou 

22,13 m, sklonom 9 %, ktorý je udržiavaný ako trvalý úhor, obrábaný v smere sklonu, bez 

protieróznych opatrení. 

Na výpočet straty pôdy na určitom mieste pri využití rovnice RUSLE sa používa 6 

hlavných faktorov. Každý faktor je numerický odhad špecifických podmienok, ktoré majú 

vplyv na závažnosť erózie na danom mieste. Erózne hodnoty vyjadrené týmito faktormi sa 

môžu výrazne líšiť v dôsledku rôzneho počasia. Preto hodnoty získané z RUSLE presnejšie 

reprezentujú dlhodobé priemery. 

R- faktor erózneho účinku dažďových zrážok 

Vplyv dažďa je v modeli RUSLE vyjadrený ako faktor erózneho účinku prívalového 

dažďa - faktor R.  

Tento faktor musí kvantifikovať efekt dopadu dažďových kvapiek a musí zohľadňovať 

množstvo a pomer odtoku , ktoré sú spojené s dažďom. 

Podľa Wischmeiera a Smitha je faktor R vyjadrený ako súčin kinetickej energie dažďa a 

jeho maximálnej 30 minútovej intenzity. Hodnota faktoru R sa zvyšuje podľa toho ako sa 

zvyšuje množstvo a intenzita zrážok.  Výpočet faktoru erózneho účinku dažďových zrážok sa 

vyjadruje zápisom: 

R=E.I30 

R - faktor eróznej účinnosti dažďa [MJ . ha1. cm. h-1] 

E – celková kinetická energia dažďa [J . m-2] 

I30 – max. 30 minútová intenzita dažďa [cm . h-1] 

Faktor R vlastne v sebe zahrňuje dve najdôležitejšie charakteristiky dažďa, ktoré 

stanovujú jeho erozivitu: úhrn zrážok a maximálnu intenzitu trvajúcu dlhšiu dobu. Na 

stanovenie priemernej ročnej hodnoty faktoru R sú potrebné dlhodobé pozorovania zrážok 

a ich intenzít. Pre výpočet I30 je potrebná sada kontinuálnych dát intenzity dažďa. Odporúča 
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sa počítať s 50 ročnými dátami. 

Eróziu spôsobujú takmer výlučne dažde s vysokou intenzitou, tzv. prívalové dažde (lejaky, 

prívalové lejaky, prietrže mračien), naopak dažde s nízkou kinetickou energiou (s nízkou 

intenzitou a preva6ne malými kvapkami) eróziu nespôsobujú [23]  

Preto podľa [9] do výpočtu nie sú zaradené dažde s menšou výdatnosťou jako je 12,5 

mm, pretože tieto dažde prispievaju veľmi málým podielom ku konečnej hodnote faktoru.  

K- faktor erodovateľnosti pôdy 

Predstavuje náchylnosť pôdy k erózii a udáva stratu pôdnych častíc z jednotkového 

pozemku na jednotku faktoru R. 

Hodnota faktoru K je funkciou distribúcie veľkosti pôdnych častíc, obsahu organickej 

hmoty, štruktúry a priepustnosti pôdy . 

Tento faktor odráža skutočnosť, že jednotlivé typy pôd erodujú odlišným spôsobom za 

predpokladu, že sú všetky ostatné faktory ovplyvňujúce eróziu rovnaké. Textúra pôdy je 

hlavným činiteľom ovplyvňujúcim výšku hodnoty faktoru erodovateľnosti, avšak aj štruktúra, 

organická zložka a priepustnosť prispievajú istou mierou k výslednej hodnote.  

Hodnota faktoru K je možné určiť experimentálne zo vzorca[10]: 

K = G/R  

Čo je vlastne odnos pôdy z jednotky plochy na jednotku dažďového faktoru R 

z jednotkového pozemku. V prípade, že vstupné údaje chýbajú je možné  určiť hodnotu 

K z nomogamu podľa Wishmeira a Smitha. ďalšou alternátívou je tiež určenie podľa 

hlavných pôdnych jednotiek (HPJ) z mapy bonitovaných pôdno ekologických jednotiek. 

LS - faktor dĺžky svahu a sklonu svahu 

LS faktor vyjadruje vplyv topografie, konkrétne dĺžky svahu a sklonitosti svahu, na 

mieru straty pôdy na určitom mieste. Nazýva sa aj topografickým faktorom a skladá sa 

z dvoch zložiek. A to z L (length) faktoru a z S (steepness) faktoru. L faktor vyjadruje dĺžku 

svahu a S faktor sklon svahu. Konečná hodnota faktoru LS sa získa vynásobením hodnôt 

týchto dvoch čiastkových faktorov. 

Topografický faktor predstavuje pomer straty pôdy na jednotku plochy riešeného svahu 
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ku strate pôdy na štandartnom porovnávacom jednotkovom pozemku (22,13 m; 9 %).  

Faktor LS je možné vypočítať pomocou rovnice. Avšak v dnešnej dobe už existujú Gis 

nástroje, ktoré hodnoty faktora LS pre dané územie odvodia priamo z digitálneho výškového 

modelu. 

C – faktor ochranného vplyvu vegetácie 

Faktor C vyjadruje vplyv vegetačného krytu a spôsobu obrábania pozemku na stratu 

pôdy. Používa sa na určenie relatívnej účinnosti osevných postupov a agrotechniky z hľadiska 

prevencie straty pôdy. 

Faktor ochranného vplyvu udáva pomer zmyvu pôdy na pozemku s pestovanou 

plodinou  (vegetáciou) ku strate pôdy na jednotkovom pozemku s úhorom pri rovnakých 

ostatných podmienkach. 

Pôdny kryt je materiál v priamom kontakte s pôdou, ktorý zachytáva dažďové kvapky a 

spomaľuje povrchový odtok. Celkový podiel pokrytého povrchu je charakteristikou, ktorú 

využíva RUSLE na výpočet vplyvu pôdneho krytu na stratu pôdy [21]. 

Zrážky preto vplyvom ochranného vegetačného krytu dopadajú na pôdny povrch s 

výrazne menšou intenzitou a teda nedochádza k takému výraznému rozrušovaniu pôdnych 

častíc, ako v prípade pôdy bez vegetačného krytu. S veľmi dobrou protieróznou vlastnosťou 

disponuje hlavne les a trávne porasty. Výrazne nižšiu schopnosť chraniť pôdu před eróziou 

majú napr. širokoriadkové plodiny (kukurica) , vinice a takisto sady s ovocnými drevinami.  

Vplyv rastlinného krytu pôdy sa však v priebehu vegetačného obdobia mení. Preto sa 

rozdeľuje na viac kategórii, ktoré lepšie popisujú danú etapu vývoja. Wishmeier a Smith 

rozdelili celý rok do skupín podľa vývoja vegetácie a stavu skúmaného územia: 

1) Obdobie podmietky a hrubej brázdy  

2) Obdobie od prípravy pozemku na siatie do jedného mesiaca po zasiatí 

3) Obdobie druhého mesiaca od jarnej alebo letnej sejby alebo sadenia (u ozimín do 

30.4) 

4) Obdobie od konca tretieho obdobia až po zber 

5) Obdobie strniska alebo zvyškov plodín 

Hodnoty faktoru C sa pohybujú od 0 do 1. Čím je číslo väčšie tým znamená aj väčšiu 
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možnosť pre stratu pôdy. Celoročná hodnota faktoru C pre danú plodinu je daná váženým 

priemerom hodnôt jednotlivých období, kde váha je úmerná ročnému rozloženiu faktoru R. 

P- faktor protieróznych opatrení 

Vyjadruje pomer zistenej straty pôdy na pozemku alebo území, kde bolo použité 

protierózne opatrenie ku strate pôdy z jednotkového pozemku, obrábaného v smere sklonu 

svahu. 

Pokiaľ na skúmanom území neboli vykonané žiadne protierózne opatrenia používa sa 

hodnota 1. Takisto aj keď sa vykonáva orba pozemku po spádnici tiež sa používa hodnota 1. 

Čím je použitý lepší spôsob ochrany pred stratou pôdy, tým sa hodnota blíži viac k nule. 

Najúčinnejšia protierózna ochrana na poľnohospodárskom pozemku sa dosiahne, pri použití 

terás so záchytným priestorom. Pre takýto pozemok má P faktor hodnotu 0,10. Pri výpočte sa 

však väčšinou používa hodnota 1, čo znamená žiadnu protieróznu ochranu. 

7.2 AnnAGNPS 

Charakteristika modelu  

AnnAGNPS je komplexný kontinuálny dynamický model pre výpočet  povrchoveho 

odtoku, odnosu pôdy a pôdnych živín (dusík, fosfor) z povodia v dennom časovom kroku. 

Názov AnnAGNPS vznikol skrátením anglického označenia „Annualized agricultural non-

point source“ a v preklade znamená priemerné ročné (dlhodobé) znečistenie z nebodových 

čiže  plošných zdrojov. AnnAGNPS je často využívaný ako nástroj na hodnotenie vplyvu 

alebo dopadu rôzneho spôsobu využívania pôdy v povodí. Takisto sa používa na hodnotenie 

kvality vody vo vodných tokoch. Povodie je v modeli schematizované pomocou siete 

nepravidelných elementov. Ide o čiastkové svahy nazývané cells, čiže bunky. Každá bunka 

predstavuje v rámci modelu samostatnú hydrologickú jednotku. Každá bunka je napojená na 

systém potenciálne pretekaných tokov reachs. AnnAGNPS simuluje transport vody, 

sedimentov , živín a pesticídov na úrovni jednotlivých buniek povodia a na úrovni celých 

povodí. Využíva sa v povodiach od rozlohy niekoľko málo hektárov až po 200 km². 

Model je spoločným výskúmným projektom Výskumného ústavu poľnohospodárskeho 

(Agricultural Research Service) a Ústavu pre ochranu prírodných zdrojov (Natural Resource 

Conservation Service) v USA pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva . Funguje ako 
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freeware modelovací program, takže kompletný inštalačný balík je voľne stiahnuteľný 

z internetových stránok NRCS. Model vznikol prepracovaním staršieho epizódneho modelu 

AGNPS .  Program v starej verzii AGNPS fungoval na princípe výpočtu len pre jednu 

zrážkovú epizódu. V tejto diplomovej práci je používaný model v novšej verzi AnnAGNPS 

4.00  (Binger a Theurer, 2003), ktorý je určený na dlhodobý výpočet ale môže sa použiť aj pre 

samostatnú epizódu. AnnAGNPS umožňuje transformáciu zo starého formátu AGNPS do 

svojho formátu. 

AnnAGNPS ako komplexný model je náročný na množstvo vstupných dát z rôznych 

oblastí. Predovšetkým sa jedná o údaje o pôde, klíme, vegetácii a výškových stupňoch 

pozorovaného územia. Obsahuje nástroje pre predprípravu dát, pre schematizáciu povodia, 

takisto nástroje pre prácu s databázovými údajmi pripojenými k územiu. Model však nemá 

vizualizačné prostriedky. Vypočítané výsledky neprevádza do grafických výstupov. Tieto 

úkony ostávajú na samotnom užívateľovi. Nedostatkom modelu je aj absencia prostriedkov 

určených pre kalibráciu dát.  

Model AnnAgnps je postavený na troch základných čiastkových modeloch tzv. 

submodeloch. Každý submodel pokrýva inú oblasť výpočtu. Ide o Hydrologický, Transportný 

a Erózny submodel. Každý submodel používa iný výpočetný algoritmus. 

 Základom hydrologického submodelu je metóda CN-kriviek. Odtoková krivka je 

nelineárna funkcia, ktorá vyjadruje závislosť dennej výšky priameho odtoku na dennom úhrne 

zrážok. Takže údaje o zrážkach sú jednými z najdôležitejších a nevyhnutných dát. CN (podľa 

anglického curve number) je tzv. číslo odtokovej krivky, ktoré v závislosti na pôdnom type, 

počiatočnej vlhkosti pôdy a stave vegetácie nadobúda hodnôt 40 – 100. S rastúcim číslom CN 

rastie odtokový súčiniteľ a klesá úhrn zrážok, potrebný k vyvolaniu priameho odtoku. 

Hodnoty blížiace sa k hornej hranici patria nepriepustným miestam, kde nedocháza k 

infiltrácii a všetok objem zrážok odteká po povrchu. V modeli AnnAGNPS sa mení hodnota 

CN v priebehu roku v závislosti na zásobe vody v pôde, stavu vegetácie a agrotechnických 

operáciách.  

Erózny submodel je v modeli AnnAGNPS založený na modifikovanej rovnici RUSLE, 

označovanej ako MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation). Rovnica MUSLE 

vznikne vynásobením výsledkov RUSLE pomerom odnosu DR (delivery ratio), ktorý je 

priamo úmerný objemu povrchového odtoku a nepriamo úmerný dobe koncentrácie.  
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Transportný submodel umožňuje výpočet transportu sedimentov, množstva erózie a 

ukladania látok v hydrografickej sieti. Transport je počítaný zvlášť pre zrnitostné kategórie íl, 

prach a piesok. AnnAGNPS tiež obsahuje moduly pre výpočet transportu chemických látok a 

záchytného účinku vodních nádrží.  

AnnAGNPS funguje ako extenzia v programe ArcView 3.2. Je možné ho použiť pod 

operačnými systémami Microsoft Windows NT/2000 a XP. AnnAGNPS využíva niektoré 

funkcie extenzie Spatial Analyst a preto sa dá spustiť, iba ak je aktivovaná práve táto 

extenzia. Rozhranie AnnAGNPS pre ArcView je naprogramované v programovacom jazyku 

ANSI FORTRAN 95 a má názov AnnAGNPS ArcView Interface. V minulosti bolo vyvinuté 

rozhranie aj pre program ArcGIS 8.x na univerzite v Kansase v USA (Huaguo Xao). Avšak 

nie je oficiálne stiahnuteľné a preto je vo svete rozšírenejšia verzia pre ArcView.  
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8 MODELOVANIE VODNEJ ERÓZIE 

8.1 Výpočet pomocou rovnice RUSLE 

8.1.1 Príprava vstupných vrstiev 

 Vo všeobecnosti postup tvorby výsledkov v prípade rovnice RUSLE zahrňuje tri 

základné kroky: 

1) Úprava atributových tabuliek jednotlivých ESRI shapefiles vrstiev, priradenie 

prislúchajúcej hodnoty daného faktoru ku každému záznamu 

2) Vytvorenie rastrových vrstiev R faktoru , K- faktoru, LS-faktoru a C-faktoru, prípadne 

i P-faktoru 

3) Vynásobenie rastrov- výsledkom je raster dlhodobej priemernej ročnej straty pôdy G  

v jednotkách t. ha-1. rok-1. 

 

Raster je metóda na ukladanie, spracovanie a zobrazenie súborov priestorových dát.  Je 

to sieť riadkov a stĺpcov, ktoré tvoria pravidelnú mriežkovú štruktúru. Každá bunka musí mať 

pravouhlý tvar a každá bunka v tejto matici obsahuje umiestnenie súradníc a rovnako aj 

hodnotu atribútu.[9] 

Rastre boli vytvorené pomocou funkcie features to raster, kde bol každý faktor 

prevedený z formátu ESRI shapefile na rastrovú vrstvu. Veľkosť základnej štvorcovej bunky 

rastru bola stanovená na 25 m, vzhľadom na použité vstupné dáta. 

R- faktor erózneho účinku dažďových zrážok 

Jednou z možností pre výpočet hodnôt faktoru R, je použiť hodnoty priemerných 

ročných úhrnov zrážok. Na výpočet týchto hodnôt sa používajú výsledky zrážkomerných 

(ombrografických) pozorovaní za dlhé časové obdobie (viac ako 30 rokov).  

Samotný faktor sa dá potom odvodiť podľa rovnice   

R = 0,058 · H + 10,5  (Pretl, 1973) 

H - hodnota dlhodobého priemerného ročného úhrnu zrážok v mm  
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R - hodnota faktoru erózneho účinku dažďových zrážok.  

Ako hodnotu dlhodobého priemerného ročného úhrnu zrážok som použil H= 832,6 mm 

pre celé povodie. Tento údaj sa vzťahuje k automatizovanej klimatologickej stanici Lučina 

(O1LUCI01). Daný údaj bol získaný z webových stránok ČHMÚ Ostrava. Čiže výsledná 

hodnota R faktoru pre povodie Stonávky je 58, 79. 

K- faktor erodibility pôdy 

 Vrstva faktoru K bola vytvorená z vrstvy BPEJ (Bonitovaných pôdno-ekologických 

jednotiek) v mierke 1:5000. Vrstva BPEJ bola získaná z VÚMOP Brno. Podklad súčasného 

pôdoznaleckého obsahu máp BPEJ tvorí pôvodný Komplexný pôdoznalecký prieskum (KPP), 

ktorý bol prevádzaný v 60-70. rokoch 20. storočia. 

K približnému určeniu K-faktoru bola použitá prevodná tabuľka podľa Janečka (1992). 

Tá priraďuje hodnotu K-faktoru každej BPEJ na základe 2. a 3. číslice zo 6 miestneho kódu, 

ktorý charakterizuje každú Hlavnú pôdnu jednotku (HPJ) 

LS - faktor sklonu a dĺžky svahu 

Základom pre odvodenie LS- faktoru bol raster s hodnotami nadmorskej výšky DEM 

odvodený z DMÚ 25. Faktor som vypočítal pomocou nástroja r.watershed, nástoja, který je 

súčasťou GRASS GIS. Topografický faktor (LS-faktor) je v rovnici RUSLE súčinom faktoru 

dĺžky svahu - Slope Length a faktoru sklonu svahu, ciže Slope Steepnes. Pri impotovaní DEM 

do softwaru GRASS musel byť prevedený do formátu ASCII. Výsledkom výpočtu modulu 

r.watershed bola nová rastrová vrstva LS faktoru v ASCII formáte. Pri importe do programu 

ArcGIS bol prevedený LS faktor naspať do rastrového formátu. 

Pri výpočte v  r-watershed je LS- faktor veľmi malý, preto ho program násobí číslom 

100. Avšak pre použitie v ďalšom výpočte je potrebné opätovne vydeliť  vrstvu LS-faktoru 

hodnotou 100. 

C- faktor ochranného vplyvu vegetácie 

 Zdrojom pre vytvorenie výslednej vrstvy C faktoru bola vektorová vrstva krajinného 

pokryvu Corine LandCover. V atribútovej tabuľke som každému prvku priradil prislúchajúcu 

hodnotu C- faktoru odvodenú podľa Tabuľky č. 6. Následne bola vektorová vrstva prevedená 

do rastrového formátu.   
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Tabuľka č.6 - Hodnoty faktoru C pre rôzne územia povrchy 

 

Typ polohopisného prvku, vegetace C faktor  

voda 0 

zástavba 0 

zpevněná cesta 0 

tráva 0,005 

smíšený les 0,009 

křoviny 0,01 

řídká vegetace (zalesněná plocha) 0,02 

nezpevněná cesta 0,05 

pole 0,3 

oblast, kde probíhala terénní úprava – 
nachází zřídka tráva 

0,3 

oblast, kde probíhala terénní úprava – 
nachází hlína 

0,6 

 

                                                                                      Zdroj: [6] 

P- faktor protieróznych opatení 

Hodnoty faktoru P sa možu pohybovať v rozmedzí 0-1. Pričom 1 znamená že neboli 

neboli prevadzané žiadne protierózne opatrenia. Túto hodnotu som použil aj v mojom 

prípade. Neboli uvažované žiadne protierózne opatrenia.  

8.1.2 Výpočet výsledných hodnôt rovnice RUSLE 

Po vytvorení rastrov pre jednotlivé faktory metódy RUSLE som mohol pristúpiť 

k závěrečnému výpočtu. Ten spočíval vo vynásobení vstupných rastrových vrstiev pre faktory 

K, LS, C a takisto numerických hodnôt pre faktory R a P. Výslednú mapu som získal 

pomocou nástroja Raster Calculator v programe ArcGIS 9.2. Mapa zobrazuje dlhodobú 

priemernú ročnú stratu pôdy v povodí Stonávky. V poslednom kroku RUSLE analýzy bolo 

potrebné previesť ešte reklasifikáciu podľa tabuľky udávajúcej klasifikáciu miery ohrozenosti 

vodnou eróziou na území ČR (viď tabuľka č. 4). 
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8.2 Výpočet pomocou modelu AnnAGNPS 

8.2.1 Spracovanie vstupných dát 

Pred tým ako bude možné previesť simuláciu v modeli, je nutné vstupné dáta upraviť do 

požadovanej formy. Musí sa previesť tzv. preprocessing. Podľa [9] zahŕňa  pojem 

preprocessing metódy a postupy, ktoré transformujú dáta získané v procese zberu dát do 

formy, ktorá je vhodná pre spracovanie a experimentovanie s dátami.  

Príprava dát prebieha v spomínanom špeciálnom programe, rozhraní – AnnAGNPS 

ArcView Interface, ktoré je nadstavbou GIS systému ArcView 3.2. Pri predspracovaní dát sa 

jednotlivé položky z menu aktivujú postupne v slede akom na seba nadväzujú. Každá položka 

je aj očíslovaná poradovým číslom pre jednoduchšiu prácu. Ďalej sú použité externé 

programy TOPAZ a Input Editor.  

Spracovanie dát vyžaduje systematickú prácu. Vo všeobecnosti sa dá postupnosť 

operácii zhrnúť do niekoľko základných krokov. Jednotlivé etapy prípravy zahŕňajú: 

1) Vymedzenie územia 

2) Rozdelenie územia na menšie bunky - cells a generovanie vodných tokov prislúchajúcich 

k jednotlivým bunkám – reachs 

3) Priradenie prevládajúceho typu pôdy a krajinného pokryvu každej bunke 

4) Priradenie najbližšej meteorologickej stanice ku každej bunke 

5) Príprava klimatických dát 

6) Editácia potrebných parametrov (pôdy , plodiny , osevné postupy ) pomocou Input 

Editoru 

7) Spustenie simulácie  

8) Zobrazenie výsledkov 
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Vymedzenie územia  

Pojem vymedzenie sa v zmysle AnnAgnps týka definovania alebo priradenia hraníc 

k určitému územiu odkiaľ je odvádzaná voda, čiže povodiu. Podľa [3] je povodie v oblasti 

erózneho modelovania definované ako prírodná alebo narušená krajinná jednotka, z ktorej sa 

všetka spadnutá voda, ktorá sa neodparí, sústreďuje na základe gravitačnej sily a je odvádzaná 

do spoločného výpustu alebo odtokového bodu. Po vymedzení povodia možme neskôr 

pristúpiť k rozdeleniu územia na menšie bunky.  

V programe AnnAgnps slúži ako hlavný zdroj k vymedzeniu modelovaného územia 

DEM, čiže digitálny výškový model. Základnou podmienkou pre tvorbu Výškového modelu 

pre AnnAGNPS je, že  musí byť vytvorený v súradnom systéme UTM, inak program hlási 

chybu.  DEM bol vytvorený s priestorovým rozlíšením 25 m. Ako vstup je však nutné vložiť 

výškový model väčšej oblasti ako je samotné povodie. Model AnnAgnps potom na základe 

priestorových charakteristík sám vyčlení dané územie. 

Prvý krok k vyčleneniu záujmového povodia v AnnAgnps je nazvaný ako 

predspracovanie (preprocessing) výškového modelu. Pri tejto operácii bolo z výškového 

modelu odvodených 7 gridov, ktoré sa využívajú aj v neskorších výpočtoch. Najdôležitejšími 

sú grid vodných tokov (stream grid) a grid smeru odtoku (flow direction grid). Pri tomto 

kroku je však vyžadované  zadať minimálny počet buniek gridu, z ktorých môže byť 

vytvorený vodný tok, tzv. prahovú hodnotu vodné toku. Buď môžme nechať prednastavenú 

hodnotu 10 000, čo je však veľmi vysoké číslo alebo zmeniť túto hodnotu. V mojom prípade 

sa ukázala ako vhodná hodnota 950. 

 

obrázok 10: formulár pre zadavánie prahovej hodnoty vodných tokov 

V ďalšom kroku som na základe gridu vodných tokov a gridu smeru odtoku vymedzil 

povodie Stonávky. Najprv však bolo nutné zadať miesto odtokového bodu, čiže záverového 

profilu. Program nám dáva na výber buď priame číselné zadanie alebo interaktívne, pomocou 

kliknutia na požadované miesto v gride vodných tokov. AnnAGNPS obsahuje aj funkciu na 



47 
 

zobrazenie zvoleného odtokového bodu pre kontrolu. Dialogové okno zobrazí polohu 

záverového profilu pomocou údaju o riadku a stĺpci v príslušnom digitálnom výškovom 

modeli. Následne program automaticky vymedzí povodie vzťahujúce sa k danému 

záverovému profilu.  

 

obrázok 11: zobrazenie polohy záverového profilu 

Nie vždy sa musí vyčlenené územie zhodovať  s povodím vymedzeným v skutočnosti 

na základe rozvodníc. Aj mojom prípade bolo toto územie o niečo menšie ako pôvodné 

povodie. Niektoré okrajové oblasti v povodí Stonávky model nezahrnul do vymedzeného 

povodia a určil ich ako prislúchajúce k inému povodiu. Jednalo sa oblasť, kde v tesnej 

blízkosti prechádzal iný vygenerovaný vodný tok. 

 

obrázok 12: povodie Stonávky vymedzené modelom AnnAgnps 
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Na obrázku č. je vymedzené čiernou líniou povodie Stonávky, ktoré vymedzil model 

AnnAgnps. Malá časť územia nachádzajúca sa vo vnútri oranžového kruhu medzi červenou a 

čiernou čiarou bola identifikovaná modelom ako územie nespadajúce do povodia a tým 

pádom nebolo zahrnuté do výpočtu pomocou modelu. Na hranici vymedzeného povodia sa 

nachádza ešte niekoľko veľmi malých plôch, ktoré neboli takisto zahrnuté do povodia 

Modrou farbou sú zaznačené vygenerované vodné toky, ktoré odvádzajú erodovaný materiál 

smerom k záverovému profilu. Modrým bodom je znázornené miesto kde sa nachádza 

vodomerná stanica nad vodnou nádržou Těrlicko. V tomto bode je umiestnený aj záverový 

profil. Miesto do ktorého smeruje všetok povrchový odtok z povodia Stonávky. 

Rozdelenie územia na menšie celky 

Po vymedzení povodia nasledoval proces rozdelenia územia na menšie jednotky 

nazývané bunky (cells). Tieto bunky lepšie zodpovedajú priestorovej a hydrologickej 

variabilite v rámci povodia. Lepšie charakterizujú a vystihujú jednotlivé časti územia.  

Ešte pred samotným rozdelením povodia na menšie celky, na bunky,  model AnnAgnps 

požaduje pripojenie pôdnej vrstvy (BPEJ) a vrstvy krajinného pokryvu (Corine Land Cover). 

Tieto vrstvy je potrebné pripojiť kvôli neskoršiemu priradeniu prevládajúceho typu pôd a 

krajinného pokryvu každej bunke v povodí. Vrstvy však musia byť najskôr upravené aby ich 

mohol program spracovať a nehlásil chybové hlásenie. Potrebné úpravy budú popísané 

v nasledujúcej kapitole. 

Vyčlenenie odtokových buniek – cells je v modeli AnnAGNPS priamo naviazané na 

generovanie dielčích potenciálnych vodných tokov, ktoré odvádzajú vodu a materiál z buniek. 

Tieto potenciálne vodné toky sú v modeli označené ako reachs. Slovo reach (Ang.) znamená 

v preklade podľa (www.slovnik.cz) časť toku medzi dvomi ohybmi. V modeli predstavujú 

potenciálne vodné toky- nielen stále vodné toky ale aj občasné vodné toky a taktiež údolnice, 

kde pri povodňových udalostiach dochádza k súsetredenému odtoku (Binger a Theurer, 2003). 

Model AnnAGNPS využíva na extrahovanie potrebných dát z predspracovaného 

digitálneho výškového modelu program s názvom AnnAGNPS Flownet Generator. Čo 

znamená, že ide o generátor siete tokov. Flownet Generator pozostáva z dvoch kľúčových 

modelov TopAGNPS (Garbrecht a Martz, 1995) a AgFlow (Bingner a Theurer, 2001). 
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Model  TopAGNPS predstavuje Topographic AGNPS, čiže Topografický AGNPS, 

odtiaľ TopAGNPS. TopAGNPS je poskladaný z Digitálneho výškového odvodňovacieho 

modelu (DEDNM), zo súboru Raster preprocessor (RASPRO) a Raster formátujúceho súboru 

(RASFOR). Model vypočítava charakteristiky reliéfu a vodnej siete (napr. priemerný sklon a 

dĺžka svahu, dĺžka, šírka a hlbka potenciálnych vodných tokov). 

Model AgFlow  je spustiteľný *.exe súbor a používa sa pri vymedzovacom procese na 

generovanie rôznych vstupných dát pre bunky a toky. Je to program vytvorený v 

programovacom jazyku Fortran a na vstupe potrebuje súbor Flowgen.inp, kde je definovaná 

veľkosť pixlu vo výškovom modeli, počet jeho riadkov a stĺpcov a poloha záverového profilu 

definovaná riadkom a stĺpcom gridu. 

Vymedzenie odtokových buniek a potenciálnych vodných tokov je časovo náročný 

proces z hľadiska nastavenia správnych obmedzujúcich parametrov pre následné generovanie 

buniek a vodných tokov. V modeli nie je možné priamo zadávať pevnú výslednú veľkosť 

buniek a dĺžku vodných tokov. Užívateľ však môže výsledok ovplyvňovať  pomocou dvoch 

parametrov. Jedná sa o CSA a MSL.  

1) Critical source area (CSA) – určuje najmenšiu možnú zdrojovú plochu 

(odtokovú plochu) pre vytvorenie samotnej bunky v povodí  ( v hektároch) 

2) Minimum source channel length (MSCL) – určuje minimálnu dĺžku 

potenciálneho generovaného vodného toku  (v metroch) 

Čím je CSA menšie, tým sa vytvorí viac buniek v záujmovom povodí. Avšak pri veľmi 

vysokom počte buniek, bude niekoľko násobne predĺžená príprava dát aj samotná simulácia. 

Pri zadávaní hodnoty MSCL, platí že čím menšie číslo tým bude vytvorená odotková sieť 

podrobnejšia. Naopak pri vysokej hodnote bude odtoková sieť veľmi zjednodušená a nebude 

dostatočne charakterizovať dané územie. Hodnoty CSA a MSCL nemusia byť konštantné pre 

celé povodie. AnnAGNPS umožňuje zadať rôzne hodnoty hraničných parametrov pre 

jednotlivé časti povodia. Celkovo je možné zadať 5 rôznych CSA A MSCL. Pri 

experimentovaní s hodnotami parametrov sa mi najlepšie javili hodnoty pre CSA-50 ha a pre 

MSCL - 130 m. Model však na niektorých miestach s hustou sieťou tokov vytvoril 

subpovodia s veľmi malou veľkosťou nezodpovedajúcou daným parametrom. Veľkosť 

subpovodí bola niekde určená aj jedným pixlom. Model však tieto malé subpovodia väčšinou 

priradil k väčším bunkám a tak vzniklo celkovo 92 buniek. 
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obrázok 13: formulár pre zadanie CSA a MSCL 

Vymedzenie buniek a vodných tokov, dostaneme po prejdení  submodelmi DEDNM, 

RASPRO, RASFOR a modelu AgFlow, ktoré na seba naväzujú v priamom slede. Stačí stlačiť 

ľubovoľnú klávesu po ukončení jedného submodelu a automaticky sa spustí nasledujúci. 

Výsledkom sú súbory Netw ,Subwta a Bound vo formáte arc. Netw obsahuje potenciálne 

toky, vrstva  Subwta obsahuje jednotlivé vyčlené bunky a vrstva Bound je hranica povodia. 

 

obrázok 14: rozdelenie povodia Stonávky na bunky v AnnAGNPS 
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obrázok 15: import výsledných súborov do mapového okna Arcview 

Pre kompletnosť musia byť výsledné vrstvy pridané do mapového okna ArcView. Táto  

operácia sa vykoná prostredníctvom položky menu: Import TopAGNPS .arc files (viď obr. č) 

Vrstvy Subwta a Bound sú následne pridané aj vo formáte Esri Shapefile. Do formátu Esri 

Shapefile boli prevedené z arc formátu. Tieto vrstvy neskôr model použije pri priraďovaní 

prevládajúcich typov pôd a pôdneho pokryvu. Při tomto kroku je třeba vybrať názov pre celú 

sadu výstupných súborov. Ďalej menu obsahuje ešte funkciu pre zmenu parametrov CSA a 

MSCL, pre opätovný výpočet. 

Pred samotným zadávaním parametrov v editore, ktorý je podstatnou časťou modelu 

AnnAGNPS je ešte potrebné, priradiť každej vymedzenej bunke povodia prevládajúci typ 

pôdy a taksito typ pôdneho pokryvu. Pri priraďovaní jednotlivých typov musí byť zvolený 

atribút v tabuľke, ktorý slúži na identifikáciu a priradenie prislúchajúceho záznamu k danej 

budnke. Následne môže byť prevedená operácia nazývaná intersection, čiže prienik alebo 

pretnutie. V ďalšom kroku sú extrahované cell dáta a reach dáta pre input editor. 

Input editor 

Pre zadávanie väčšiny parametrov v modeli AnnAGNPS sa používa program s názvom 

Iput Editor. Obsahuje menu s formulármi pre zadávanie parametrov, ktoré sú tématicky 

rozdelené a zoradené v poradí podľa abecedy. 

Po spustení editoru je vyžadované zadať názov povodia, súradnice jeho centroidu 

(zemepisnú dĺžku a šírku) a vstupné aj výstupné jednotky, s ktorými model bude počítať. 

Jednotlivé parametre sa môžu zadávať, buď Anglickom jednotkovom systéme alebo 

v Metrickom systéme (SI). Pri vstupe takisto importujeme do editoru spredtým vytvorené cell 

dáta a reach dáta a jednotlivé identifikátory pôd a typov povrchov.  

AnnAGNPS Input editor kontroluje správnosť zadávaných dát. Pri zadaní hodnoty 

mimo povolený rozsah alebo pri zlom formáte danú hodnotu odmietne a vysvieti na červeno.  
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obrázok 16:  import predpripravených dát do Input Editoru 

V AnnAGNPS je potrebné zadať veľké množstvo vstupných dát, avšak model 

nevyžaduje zadať parametre pre všetky oblasti dát, ktoré dokáže spracovať. V modeli sú 

zaradené aj formuláre, ktoré nie sú v terajšej verzii používané a počíta sa s nimi v budúcnosti.  

Najdôležitejšími požadovanými údajmi sú meteorologické dáta, dáta o pôdach, 

pestovaných plodinách, spôsobe obrábania pozemkov a čísla odtokových kriviek (CN). 

Taktiež je dôležitou časťou, úprava už vygenerovaných dát o bunkách a jednotlivých tokoch. 

V dokumentácii (Binger a Theurer, 2003) je priblížené zadávanie dát, preto v najsledujúcej časti 

uvediem spôsob editácie len tých nosných dát v modeli AnnAGNPS. 

Pôdne dáta 

Model AnnAGNPS  vyžaduje podrobné pôdne charakteristiky . V sekcii Soils, čiže 

pôdy užívateľ musí zadať pre každý typ pôdy - hydrologickú skupinu pôd, fyzikálne atribúty 

a takisto podiel zrnitostných frakcií. Ku fyzikálnym charakteristikám patria údaje o objemovej 

hmotnosti, poľnej kapacite, bode vadnutia a nasýtenej hydraulickej vodivosti. Z pôdnych dát 

je požadovaný aj vypočítaný faktor erodovaľnosti pôdy (K-faktor) z rovnice RUSLE. 
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Ku každej zrnitostnej skupine bolo třeba určiť už spomínané hydraulické a fyzikálne 

atribúty. Na stanovenie týchto atribútov som využil prídavnú tabuľku nachádzajúcu sa 

v dokumentácii k AnnAGNPS. Pre určenie zodpovedajúcich pôdnych druhov, teda 

zrnitostných skúpín  som použil Kartogram zrnitosti a zamokrenia v mierke 1:50 000 pre 

okresy Karviná a Frýdek Mýstek. Z číselného kódu BPEJ som odvodil hĺbku pôdy. Konkrétne 

zo 4 a 5 číslice 6 miestneho kódu. Ku každej prislúchajúcej pôdnej jednotke z vrvstvy BPEJ 

bolo potrebné priradiť Hydrologickú skupinu pôd. Tento údaj vypovedá o infiltračnej 

schopnosti pôd a povrchov. Pôda môže byť zahrnutá do skupiny A,B, C alebo D v závislosti 

na vlastnostiach. O hydrologickej skupine pôd pojdenáva Janečeček (2002). Preto som túto 

publikáciu  použil na stanovenie jednotlivých hydrologických skupín pôd. 

Tabuľka č.7 - fyzikálne vlastnosti zrnitostných kategórii v modeli AnnAGNPS 

parametre jednotky

prašná hlinitá ílovitá

íl  (0 ‐ 2 μm) % z hmotnosti 3 26 56

Prach (2 ‐ 50 μm) % z hmotnosti 3 42 33

Písek (50 – 2000 μm) % z hmotnosti 94 32 11

Objemová hmotnosť g/cm3 1,60 1,28 1,36

Poľná kapacita m3.H2O/m3 0,12 0,29 0,35

Bod vädnutia m3.H2O/m3 0,02 0,14 0,30

Zrnitostné kategórie pôdy

 

                                                                             Zdroj: Binger a Theurer (2003) 

 

obrázok 17: okno pre editáciu pôdnych údajov 
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Dáta o pestovaných plodinách a  spôsoby obrábania pôdy 

Údaje o poľnohospodárskych plodinách pestovaných na území Stonávky mi poskytla 

firma Tozos, spol sr.o. z Horných Tošanovíc. Jednalo sa o dáta pre rok 2007. Poskytnuté 

údaje som využil pri editácii sekcie plodín, hnojív, pesticídov a agrotechnických plodín. 

Nosným prvkom při určovaní atribútov, pre jednotlivé plodiny sú tabuľky s referenčnými 

údajmi pripojené k AnnAGNPS. k modelu sa dajú pripojiť aj RUSLE údaje pre USA, 

z ktorých je následne možné určiť niektoré charakteristiky podľa amerických plodín. 

Pripojené tabuľky obsahujú údaje ako Maningov koeficient drsnosti, Index listovej plochy a 

jedným z najdôležitejších údajov sú čísla odtokových kriviek. Číslo odtokovej krivky sa 

vzťahuje na hydrologickú skupinu a typ prislúchajúcej vegetácie. A charakterizuje sa podľa 

nej odtok, teda toto číslo ovplyvňuje do veľkej miery výsledky. V roku 2007 sa na území 

Stonávky pestovali tri druhy základných plodín. Jednalo sa o Jačmeň jarný, kukuricu siatu a 

repku jarnú. Jednotlivé čísla odtokových kriviek pre daný typ vegetácie som prebral 

z pripojených RUSLE údajov a taktiež aj z knihy [10].  

Meteorologické dáta 

Dáta vyžadované modelom AnnAGNPS pre simuláciu: 

1) Denný úhrn zrážok 

2) Maximálna denná teplota 

3) Minimálna denná teplota 

4) Rosný bod  

5) Oblačnosť 

6) Rýchlosť vetra  

Všetky tieto údaje musia byť kompletné  a kontinuálne pre každý deň simulácie. A 

taktiež musia byť uvedené v časovom úseku minimálne jeden rok. Všetky uvedené dáta boli 

získané zo stanice Lučina pre rok 2007, ktorá je najbližšou automatizovanou stanicou 

vzhľadom na povodie Stonávky. Pri východziom  nastavení sú údaje pre jednotlivé svahy 

počítané podľa dát z najbližšej meteorologickej stanice (metóda najbližšieho suseda). 
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Jedným z údajom, ktoré bolo potrebné zadať je aj 2 ročný 24 hodinový úhrn zrážok. 

Toto číslo údava v mm najvyší očakaný úhrn zrážok za 24hodín v priebehu nasledujúcich 

dvoch rokov.   

Ďalším dôležitým meteorologickým údajom je tiež tzv. Storm type code. Tento kód 

charakterizuje časový priebeh a intenzitu dažďa a slúži k výpočtu R-faktoru a maximálnej 

intenzity dažďa na základe denného úhrnu zrážok.  

V podmienkach strednej Európy sú tieto meteorologické dáta získávané z historických 

záznamov meteorologických staníc. Pre oblasť USA, pre ktoré bol model AnnAGNPS 

navrhovaný je prístup k dátam jednoduchší. Dáta možu byť buď historické alebo synteticky 

generované alebo ako kombinácia oboch možností. Model AnnAGNPS je vybavený 

pomocným programom GEM, ktorý generuje klimatické charakteristiky na základe bázy 

historických dát z jednotlivých meteorologických staníc v USA. Výhodou je že dáta môžu 

byť kalkulované na dlhú dobu (na niekoľko desaťročí). Výstup z programu GEM je ešte 

konvertovaný programom Complete climate do dátového súboru, kde klimatické dáta už majú 

štruktúru a jednotky vyžadované modelom, takže môžu byť priamo vložené bez ďalšej 

úpravy. 

Vytvorenie denného klimatického súboru DailyClim.inp 

Meteorologické údaje sú uložené v bežnom textovom súbore, ktorý môže byť vytvorený 

lubovoľným textovým editorom. Tabuľkový editor Microsoft Excel som použil na uloženie 

súboru *.prn (formátovaný text oddelený medzerami ). Pretože je dôležité aby bola dodržaná 

správna štruktúra údajov. Je nutné zachovať správnu veľkosť medzier  medzi hodnotami 

v každom riadku, inak program hlási chyby. Na koniec musí byť súbor pomenovaný 

DailyClim s príponou .inp. 

8.2.2 Simulácia 

Po skončení editácie a uložení celej bázy dát je možné prejsť k samostnej simulácii. 

Vstupný súbor musí byť pomenovaný AnnAGNPS.inp a uložený v správnej adresárovej 

štruktúre, inak program výpočet nespustí. AnnAGNPS . Druhým potrebným súborom je 

DailyClim.inp. Následne môže byť spustený výpočet.  

V mojom prípade výpočet prebiehal pre rok 2007. Výsledkom boli dáta v atribútových 

tabuľkách vo forme dbf. Pred simuláciou je však potrebné nastaviť v Input Editore, aké typy 
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výsledkov chce užívateľ dostať či už ročné mesačné alebo aj v denných krokoch. Dajú sa 

zvoliť dáta pomerové aj absolútne. Model AnnAGNPS disponuje funkciou transformácie 

získaných tabuliek do formátu excel pre lepšiu prácu a orientáciu s dátami. Poslednou 

funkciou modelu je AGNPS Analysis, ktorá slúži na pripojenie vypočítaných tabuliek ku 

shapefile súborom pre lepsšiu pristorovú orientáciu. Avšk mne sa tento nástroj nepodarilo 

zpojazdniť. Najdôležitejším výstupným súborom je AnnAGNPS_AA.dat, ktorý obsahuje 

dôležité údaje o erózii pôdy na záujmovom území. 
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9 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV  

V práci som využil výpočetné metódy rovnice RUSLE a modelu AnnAGNPS. 

Výsledky  RUSLE a AnnAGNPS boli stanovené pre čiastkové povodie  rieky Stonávky. 

Jednalo sa o územie odvodňované Stonávkou od prameňa až po vodomernú stanicu Nad 

Těrlickom. Model AnnAGNPS  pri vlastnom vymedzovaní povodia, nezahrnul do skúmaného 

územia malú časť pôvodnej oblasti. Avšak v okolí tejto oblasti boli vypočítané veľmi nízke 

hodnoty odnosu pôdy, takže zmienená oblasť by podstatne neovplyvnila výsledok. 

 Výslednou výstupnou vrstvou z RUSLE je Mapa dlhodobej priemernej  ročnej straty 

pôdy v povodí Stonávky.  Na väčšine územia sú hodnoty menšie ako 1,5  ton na hektár za  rok 

až nulové. Túto kategóriu vodnej erózie môžem podľa tabuľky.č charakterizovať z hľadiska 

ohrozenia pôd veľmi slabo ohrozenú. Preto som ju z výsledku odstránil a nebola zarhnutá do 

finálneho výstupu.  

Výsledky z oboch modelov pri určení najpostihnutejších území eróziou sa príliš nelíšia. 

Dokonca môžem konštatovať priestorovú zhodu. Aj keď sa jedná o odlišné hodnoty ale 

priestorovo sú rozložené pobone. 

Na skúmanom území nižšie hodnoty vykazuje rovnica RUSLE. Vypočítané hodnoty sa 

pohybujú od 0 až po hodnotu 12,83 , pričom najvyšších hodnôt okolo 12 je len 

pár pixelov z celého územia.. Hodnoty vypočítané modelom AnnAGNPS sú o niečo vyššie. 

Model vypočítal stratu pôdy vzhľadom na každé subpovodie. Avšak opäť možno konštatovať, 

že početnosť najvyšších hodnôt je nízka. Maximálne hodnoty v AnnAGNPS dosahujú až 69 

. Čiže erózny model vykazuje väčšiu ohrozenosť územia vodnou eróziou. 

V oboch prípadoch severná časť územia v okolí pravostranného prítoku Chotěbuzka sa 

vyznačuje pomerne vysokými hodnotami. Ide o územie poľnohospodársky využívané, pričom 

má mierne vyššiu nadmorskú výšku jako ostatné poľnohospodársky využívané územie. 

Naopak zaujímavosťou je, že oblasť na juhu, ktorá je súčasťou Moravskoslezských 

Beskyd vykazuje takisto najnižšie hodnoty ako väčšina ostatného územia. Je to územie 

s najväčšími sklonmi a nadmorskou výškou, ktorá je v týchto miestach výrazne vyššia ako na 

zvyšku povodia. Môže to byť dôsledko toho, že rovnica ako aj model túto lesnatú oblasť  
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vyhodnotili jako veľmi odolnú voči rozrušovaniu vodnou eróziou, pretože les má kompaktné 

štruktúry a hustý pokryv pôdy. 

V modeli AnnAGNPS má výrazne najvyššiu hodnotu subpovodie, nachádzajúce sa 

v tesnej blízkosti spomínaných lesnatých oblastí. Jedná sa o oblasť poľnohospodárskych 

plôch so suverénne najvyšším sklonom, čo sa odzrkadlilo aj vo výpočte. Pomerne logicky 

model toto územie identifikoval ako oblasť najviac ohrozenú vodnou eróziou. Pričom, keď 

zoberieme do úvahy sklonitosť a odolnosť jednotlivých povrchov voči eróznym procesom, 

vyjde nám že poľnohospodárska pôda je náchylnejšia k erózii a samotnú náchylnosť 

umocňujú ešte vysoké hodnoty sklonu reliéfu. 

Ďalšou oblasťou vyšších hodnôt straty pôdy je územie v strede povodia, v oblasti 

ľavostranného prítoku Stonávky. Tu  výsledné hodnoty v mape RUSLE (dlhodobá priemerná 

strata pôdy) lemujú oblasti so zvýšeným LS faktorom, ktorý v tejto oblasti asi najviac zavážil. 

Hoci obe použité  výpočetné metódy sú založené na rôznych princípoch dopracoval som 

sa k relatívne podobným výsledkom. Kde model AnnAGNPS stanovil pre stratu pôdy vyššie 

hodnoty a rovnica RUSLE nižšie. V prípade RUSLE sa jedná o statický nástroj, kde na 

samotnú intenzitu vodnej erózie vplýva pomocou eróznych faktorov. Výhodou RUSLE je 

jendnoduchosť a fakt, že nevyžaduje podrobné vstupné údaje. Preto to môže mať skresľujúci 

vplyv při odvodzovaní intenzity vodnej erózie. 

Naopak model AnnAGNPS vyžaduje veľmi podrobné dáta na vstupe. Čo sa určite 

premietlo aj to výsledkov a dynamický model je schopný lepšie popísať fyzikálne zákonistosti 

v povodí a odolnosť jendnotlivých povrchov voči eróznym procesom. Miernou nevýhodou 

modelu AnnAGNPS je, že poskytuje výsledky v rámci subpovodí, čo vedie k ich 

generalizácií. Na dôklaný popis územia by užívateľ musel vyčleniť veľké množstvo 

subpovodí, čo by značne spomalilo proces tvorby výsledkov. 
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať fluviálnu eróziu v povodí Stonávky, za 

pomoci výpočtovej techniky. Na stanovenie výsledkov boli použité dva nástroje,určené pre 

erózne modelovanie. Na jednej strane rovnica RUSLE a na druhej model AnnAGNPS. 

V práci som sa snažil naplniť zadefinované ciele a čo najlepšie spracovať danú 

problematiku. Pri analyzovaní prírodných pomerov záujmového územia, bol problém 

s literatúrou, nakoľko sa jedná o malé povodie. Preto som vychádzal hlavne z internetových 

zdrojov v snahe naplniť zadaný cieľ. 

Pri rozbore eróznych procesov a ich modelovania s literárnymi zdrojmi nebol problém. 

Pretože danú problematiku rozobralo množstvo autorov. A bolo k nej vydané množstvo 

publikácií. Preto som sa snažil aj previesť podrobný rozbor problematiky. 

Ďalším cieľom bola použitie výpočtových prostriedkov v procese modelovania vodnej 

erózie a  stanovenie miest s výrazou stratou pôdy v záujmovom povodí, čo sa mi myslím aj 

podarilo. 

Model  AnnAGNPS sa vo svete používa ako robustný nástroj v procese erózneho 

modelovania a hodnotenia kvality vodných zdrojov. RUSLE je zasa základom výpočtových 

algoritmov väčšiny modelovacích nástrojov určených pre výpočet intenzity vodnej erózie. 

Poskytujú rôzne výsledky, majú rôzne nároky na vstupné dáta a rôzne výpočtové princípy. 

Užívateľ musí zvažiť  podľa svojich požiadaviek výber vhodného nástroja. Pre podrobnejšiu 

analýzu je však vhodný dynamický model. 
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