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ANOTACE 

 

Hlavním tématem mé diplomové práce je studium a modelování eroze a odnosu sedimentů 

s vyuţitím GIS a hydrodynamických modelů na území povodí Bečvy. První část práce 

popisuje přírodní poměry pilotního území, dále nastiňuje problematiku eroze, 

charakterizuje její druhy, rozebírá její příčiny a důsledky. Další kapitoly jsou věnovány 

geografickým informačním systémům, pouţitým simulačním modelům povrchového 

odtoku a eroze a vstupním datům. Praktická část popisuje metodiku práce a modelování 

scénářů v dynamickém erozním modelu SWAT, SIMWE a pomocí statické výpočetní 

rovnice RUSLE. V závěrečné části jsou prezentovány dosaţené výsledky ve formě 

grafických a mapových výstupů, jejich zhodnocení a srovnání jednotlivých metod. 

 

Klíčová slova: Povodí Roţnovské Bečvy, eroze, GIS, RUSLE, SWAT, SIMWE 

 

 

SUMMARY 

 

The main topic of my diploma thesis is studying and modeling of erosion and sediment 

removal by using GIS and hydrodynamic models in the watershed of the river Becva. The 

first part describes the natural condition of the pilot areas, outlines the problems of erosion, 

characterizes its species, analyzes its causes and consequences. Other chapters are devoted 

to geographic information systems, used simulation models of surface runoff and erosion 

and the input data. The practical part describes the methodology of work and modeling 

scenarios in the dynamic erosion model SWAT, SIMWE and using a static equation 

RUSLE. The final section presents the obtained results in the form of graphics and map 

layouts, their evaluation and comparison of different methods.  

 

Keywords: watershed of the river Roznovská Becva, erosion, GIS, RUSLE, SWAT, 

SIMWE 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

AČR    Armáda České republiky 

BPEJ    Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČZU Praha   Česká zemědělská univerzita v Praze 

DMR   Digitální model reliéfu 

DMR 1   Digitální model reliéfu 1. generace 

DMR 2   Digitální model reliéfu 2. generace 

DMT    Digitální model terénu 

DMÚ 25   Digitální model území 1:25 000 

DMÚ 200   Digitální model území 1:200 000 

DPZ   Dálkový průzkum Země 

DVD    Digitální výškopisná data 

GIS    Geografické informační systémy 

HPJ    Hlavní půdní jednotka 

KPP    Komplexní průzkum půd 

MKSP   Morfogenetický klasifikační systém půd 

OSN    Organizace spojených národů 

S-JTSK   Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VTOPÚ   Vojenský topografický ústav Dobruška 

VÚMOP   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd  

ZABAGED   Základní báze geografických dat 

ZM 10   Základní mapa ČR 1:10 000 

ZPF    Zemědělský půdní fond 

 

 

 



Cizojazyčné zkratky 

 

CAD   Computer Aided Design 

CN    Curve Number Method 

CORINE   Coordination of Information of the Environment 

CREAMS  Model for Chemical Runoff and Erosion from Agricultural  

Management Systems 

DGN    Design Format 

ESRI    Environmental Systems Research Institute  

GIS    Geographic Information System 

GML    Geography Markup Language 

GRASS   Geographic Resources Analysis Support System 

HRU    Hydrologic Response Units 

LULC    Land Cover and Land Use 

MUSLE   Modified Universal Soil Loss Equation 

RUSLE   Revised Universal Soil Loss Equation 

SHP    Shapefile 

SIMWE  Simulated Water Erosion 

SWAT   Soil and Water Assessment Tool 

USLE    Universal Soil Loss Equation 

WGS 84   World Geodetic System 1984 
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1.  ÚVOD 

  

 Půda je samostatný přírodní útvar a vznikala po dlouhou dobu sloţitou přeměnou 

svrchní části zemské kůry a organických zbytků působením půdotvorných faktorů. Je 

důleţitou sloţkou přírodního prostředí, je na ni vázána vegetace a z hlediska člověka je 

nezbytným výrobním prostředkem pro zemědělství a lesnictví. Tvoří ţivotní prostředí 

půdních organismů, stanoviště rostoucí vegetace a slouţí k pěstování kulturních rostlin. Je 

také regulátorem koloběhu látek. Podle definice OSN se jedná o „omezený  

a nenahraditelný přírodní zdroj; v případě postupující degradace a její ztráty se stává tento 

zdroj v mnoha částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Jestliţe by půda 

přestala existovat, přestane existovat biosféra s ničivými následky pro lidstvo.“ Přeţití  

a prosperita všech suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých, 

závisí tedy na tenké vrchní vrstvě Země. Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry proto 

bezesporu patří mezi nejcennější přírodní bohatství kaţdého státu. Proto je nutné půdu 

chránit nejen pro současnou dobu, ale se značným výhledem do budoucna [1], [6], [29]. 

Nárůst lidské populace a sílící tlak na vyuţívání přírodních zdrojů potvrzují 

význam strategie udrţitelného rozvoje, mezi jejíţ dominantní prvky patří ochrana půdního 

fondu. Váţnost situace v zacházení s půdním fondem, zejména v rozvojových zemích, 

vedlo v roce 1972 k přijetí Evropské charty o půdě a v roce 1981 k přijetí Světové charty  

o půdě.  Závaţnost této otázky byla plně zdůrazněna na mezinárodní konferenci 

„Environment and Development“ v Rio de Janeiru v roce 1992, které se zúčastnili vedoucí 

představitelé 178 států. V těchto dokumentech byly stanoveny základní principy zacházení 

s půdním fondem a vládám členských států OSN bylo doporučeno, aby jednaly v souladu 

s těmito principy.  

Lidská činnost můţe dramaticky urychlit přirozený pozvolný proces eroze, který je 

za normálních podmínek kompenzován zvětráváním substrátu a tvorbou nové půdy. Erozi 

lze charakterizovat jako přírodní proces, při kterém dochází působením vody, větru, ledu, 

případně jiných činitelů k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních částic. Přirozená 

eroze je tedy v podstatě proces reliéfotvorný. Záznamy o degradaci půdy erozí jsou staré 

více neţ 7 000 let a proces zrychlené eroze půdy se začíná objevovat od doby, kdy člověk 

začal porušovat přirozený kryt půdy, který byl na většině území tvořen lesními 

společenstvy. 
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Eroze je celosvětovým problémem, který má za následek kaţdoroční úbytek tisíců 

km
2
 zemědělské půdy. Od roku 1966 přišla Česká republika asi o 235 tisíc hektarů a za 

poslední rok u nás ubylo zhruba 19 hektarů zemědělské půdy denně. Tato rychlost úbytku 

půdy je alarmující. Problém eroze byl u nás při přechodu na velkovýrobní způsob 

zemědělského obhospodařování značně podceněn a následky zrychlené eroze 

zemědělských půd váţně ohroţují jejich úrodnost, včetně mnohamiliónových škod 

v intravilánech měst a obcí, způsobených povrchovým odtokem a smyvem půdy ze 

zemědělských pozemků. Přehlíţet nelze ani negativní vliv na kvalitu vodních zdrojů. Eroze 

půdy je proces, jehoţ intenzitu lze výrazně omezit. V našich podmínkách je protierozní 

ochrana zvláště nutná na svazích s mělce uloţeným skalním podloţím a s vysokým 

obsahem štěrku. Téměř polovina ploch orné půdy na území naší republiky je ohroţena 

různým stupněm vodní eroze. Kromě toho se také odhaduje, ţe asi 7,5 % orných půd je 

ohroţeno erozí větrnou.  

Navíc v dosavadní české legislativě není eroze půdy jako negativní faktor přímo 

ošetřena. Zahrnuje pouze nepřímé nástroje, mezi které patří Zákon č. 139/2002 Sb.  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náleţitostech návrhu pozemkových úprav a Nařízení 

Vlády ČR č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o pouţívání a skladování 

hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 

oblastech [8], [6], [30]. 

První snahy o určení ohroţenosti pozemků či celých území erozí sahají jiţ do  

30. a 40. let 20. stol., kdy se k výpočtu sráţkoodtokových procesů a eroze vyuţívalo  

tzv. empirických modelů, které byly odvozeny na základě dlouhodobého terénního 

pozorování přírodních procesů a na laboratorních experimentech. Jednalo se však o sloţité 

výpočty analogovou cestou. Teprve v polovině 70. let se především díky rozvoji výpočetní 

techniky postupně přecházelo od empirických vzorců k řešení erozního jevu jako 

dynamického procesu proměnného v prostoru a čase. Tento přístup postupně vedl k rozvoji 

simulačních modelů a zhruba od 90. let, s rozšířením GIS, se průběh a intenzita eroze řeší 

komplexně na základě fyzikálního popisu všech zúčastněných procesů. Včasná predikce 

negativních jevů můţe výrazně přispět k účinné ochraně území před ničivými dopady 

eroze a právě k tomuto účelu byly modely a postupy simulující odnos sedimentů z daného 

území vyvinuty [8], [15]. 
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Cílem této diplomové práce bylo vyuţít moderních programových prostředků GIS  

a erozních modelů pro modelování vodní eroze a potenciálního odnosu sedimentů v oblasti 

povodí Roţnovské Bečvy. Srovnávala jsem aktuální krajinný pokryv na území dle 

CORINE se scénářem 100% zastoupení lesa, čímţ je moţné poukázat na vliv činnosti 

člověka na krajinu. Součástí bylo také srovnání výpočetních metod dynamického erozního 

modelu SWAT, SIMWE a statické výpočetní rovnice pro odnos půdy RUSLE. První část 

práce popisuje přírodní poměry pilotního území, doplněné mapovými výstupy vytvořenými 

v aplikaci ArcMap 9.3. Dále nastiňuje problematiku eroze, charakterizuje její druhy, 

rozebírá její příčiny a důsledky. Další kapitoly jsou věnovány geografickým informačním 

systémům, pouţitým simulačním modelům povrchového odtoku a eroze a vstupním datům. 

Praktická část popisuje metodiku práce a modelování scénářů v jednotlivých 

programových prostředcích. V závěrečné části jsou prezentovány dosaţené výsledky ve 

formě grafických a mapových výstupů, jejich zhodnocení, stanovení míry ohroţení 

pilotního území vodní erozí a srovnání jednotlivých metod. 
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2.  PŘÍRODNÍ POMĚRY PILOTNÍHO ÚZEMÍ  

 

2. 1.  Povodí Rožnovské Bečvy 

 

Povodí Bečvy je subpovodím řeky Moravy a leţí ve východní části České 

Republiky, v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém (obr. 1). Bečva je tokem 

III. řádu, vznikající soutokem Vsetínské Bečvy s délkou 59,4 km a plochou povodí  

735 km
2
 a Roţnovské Bečvy s délkou 37,6 km a plochou povodí 254 km

2
. Rovněţ je 

největším levostranným přítokem řeky Moravy. Povodí Roţnovské Bečvy je poměrně 

protáhlé. Široké údolí Roţnovské brázdy odděluje Hostýnsko-vsetínské vrchy od severněji 

poloţené Radhošťské hornatiny Moravskoslezských Beskyd. Z  geomorfologického 

hlediska je celé území součástí Západních Beskyd. Roţnovská brázda má mírně zvlněný 

reliéf s celkovou plochou 109 km
2
 a střední nadmořskou výškou 476,5 m [3], [32]. 

 

 

Obr. 1. Vymezení území povodí Bečvy v rámci ČR 
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2. 2.  Geomorfologie 

 

Oblast povodí Bečvy je součástí povodí Moravy, které leţí na rozhraní 

Hercynského a Alpsko-Himalájského systému. Rozhraní mezi oběma systémy představuje 

geomorfologickou hranici 1. řádu. Do oblasti povodí zasahují dvě provincie těchto 

systémů, a to Česká vysočina a Západní Karpaty (obr. 2).  

 

 
Obr. 2. Regionální členění povodí Bečvy na Západní Karpaty a Českou vysočinu 

 

Česká vysočina je soubor hornatin, vrchovin, pahorkatin a rovin, které se vyvíjely 

jiţ od prvohor. Karpaty jsou naproti tomu mladé pohoří, které se vytvořilo aţ koncem 

druhohor a ve třetihorách. Hranice mezi oběma horopisnými jednotkami se táhne od 

Znojma přes Brno, do okolí Vyškova a Přerova a dále ke Studénce a Ostravě. Česká 

vysočina i Karpaty se pak dále dělí na horopisné soustavy, podsestavy, celky, podcelky  

a okrsky. 

Provincie Západní Karpaty je v oblasti povodí Bečvy zastoupena subprovinciemi 

Vnějších Západních Karpat a Vněkarpatských sníţenin. Vnější Západní Karpaty dále 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             15 
 

dělíme na podsestavy Jihomoravské Karpaty, Středomoravské Karpaty, Moravsko-

slovenské Karpaty, Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy [3], [32]. 

Území Západních Beskyd se táhne od Holešova na západě aţ po moravsko-

slovenskou a moravsko-slezskou hranici na východě. Zabírá plochu 1 489 km
2
 a střední 

nadmořská výška je 609,5 m. Západní Beskydy jsou tvořeny druhohorními a třetihorními 

usazeninami a na Moravě se dělí na tři celky, a to Hoskýnsko-vsetínskou hornatinu, 

Roţnovskou brázdu a na západní část Moravskoslezských Beskyd. 

Hostýnsko-vsetínská hornatina se táhne od Holešova na západě aţ k moravsko-

slovenské hranici u sedla Bumbalka. Má rozlohu 629 km
2
 a tvoří ji dva podcelky, 

Hostýnské vrchy a Vsetínské vrchy. Hostýnské vrchy leţí mezi Holešovem a údolím 

Vsetínské Bečvy a zaujímají plochu 291 km
2
. Střední nadmořská výška je 506,4 m. 

Hostýnské vrchy jsou sloţeny z třetihorních hornin a mají především ráz ploché hornatiny 

se zaoblenými hřbety a hlubokými údolími vodních toků. Pramení zde řeky Dřevnice, 

Bystřička, Juhyně a Loučka. Nejvyšším bodem je Kelčský Javorník (864 m). Na 

Hostýnské vrchy navazují Vsetínské vrchy, které jsou ohraničené údolím Vsetínské Bečvy 

a Roţnovskou brázdou, kterou protéká Roţnovská Bečva. Vsetínské vrchy mají především 

ráz členité vrchoviny aţ ploché hornatiny o ploše 338 km
2
 se střední nadmořskou výškou 

593 m. Stejně jako Hostýnské vrchy jsou sloţeny z třetihorních usazenin. Hlavní hřbet 

Vsetínských vrchů se táhne od Cábu (841 m) nad Vsetínem přes Soláň (861 m) aţ 

k nejvyššímu bodu pohoří Vysoká (1 024 m), kde pramení ve výšce 910 m n. m. 

Roţnovská Bečva.  

Mezi Vsetínskými a západní části Moravskoslezských Beskyd je situována 

Roţnovská brázda, coţ je protáhlá sníţenina, kterou v celé délce protéká Roţnovská 

Bečva. Leţí na ploše 109 km
2
 a střední nadmořská výška je 486,5 m. 

Severně od Roţnovské brázdy leţí západní část Moravskoslezských Beskyd, která 

se dělí na Radhošťskou a Klokočovskou hornatinu. Radhošťská hornatina se rozprostírá 

mezi Valašským Meziříčím a údolím Ostravice a má ráz členité hornatiny. Pohoří je 

sloţeno především z druhohorních a třetihorních hornin, má plochu 223 km
2
 a střední 

nadmořskou výšku 701,5 m. Významným bodem Radhošťské hornatiny je Radhošť  

(1 129 m). Klokočovská hornatina leţí v jiţní části Moravskoslezských Beskyd ve střední 

nadmořské výšce 707,2 m a má rozlohu o pouhých 38 km
2
. Nejvyšším bodem je Bobek 

(871 m) u obce Bílá [3]. 
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Území povodí Bečvy tedy tvoří celky Bílé Karpaty, Hornomoravský úval, 

Hostýnsko-vsetínská hornatina, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, Moravská brána, 

Nízký Jeseník, Podbeskydská pahorkatina, Roţnovská brázda a Vizovická vrchovina  

(obr. 3).  

 
Obr. 3. Členění povodí Bečvy na geomorfologické celky 

 

Ty jsou pak dále členěny na geomorfologické podcelky Roţnovská brázda, 

Bečevská brána, Chmeľovská hornatina, Frenštátská brázda, Hostýnské vrchy, Kelčská 

pahorkatina, Komonecká hornatina, Luhačovická vrchovina, Maleník, Oderská brána, 

Oderské vrchy, Pulčínská hornatina, Příborská pahorkatina, Radhošťská hornatina, 

Ráztocká hornatina, Středomoravská niva, Tršická pahorkatina, Vsetínské vrchy, 

Vítkovská vrchovina, Zlínská vrchovina a Štramberská vrchovina (obr. 4).  
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Obr. 4. Členění povodí Bečvy na geomorfologické podcelky 

2. 3.  Geologické poměry 

 

Hlavní geologické jednotky této oblasti nevytvářejí stejnorodé celky, ale 

představují pestrou mozaiku starších a mladších jednotek. Geologický vývoj provázel 

rozsáhlý magmatismus a metamorfóza hornin, společně s procesy vrásnění a deformace. 

Všechny tyto geologické pochody byly do značné míry ovlivněny také prostorovým 

rozmístěním hlavních zlomových linií, protoţe na zlomech se často opakovaly procesy 

vulkanické a loţiskotvorné. Mocnost jednotlivých geologických těles, které budují 

zemskou kůru v této oblasti, se pohybuje v rozmezí 32 – 38 km a nejvyšších hodnot 

dosahuje v oblasti Západních Karpat, kde narůstá aţ na hodnotu 40 km.  

Skalní podklad Moravy je velmi pestrý, coţ je dáno především tím, ţe se zde 

stýkají dvě základní geologické jednotky střední Evropy, a to paleozoické Variscidy  

a kenozoické Alpidy. Území povodí Bečvy zasahuje z hlediska regionální geologie  

do dvou základních geologických jednotek České republiky, a to Českého masivu  

a Vnějších Západních Karpat (obr. 5). 
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Obr. 5. Regionálně geologické dělení Západních Karpat na podkladu Geologické mapy 

ČR; spmKP – spodní miocén karpatské předhlubně, stm – střední miocén, Pl – pleistocén, 

ţps – ţdánická a podslezská jednotka, SJ – slezská jednotka, RJ – račanská jednotka, ČM – 

Český masiv (Chlupáč et al. 2002) 

 

Český masív je geologicky starší a je součástí Variscid, které vznikly při variském 

(hercynském) vrásnění na konci prvohor (paleozoika) v období středního devonu aţ 

svrchního karbonu. Jsou zde však také začleněny geologicky starší prvky kadomské. 

Dnešní podoba Českého masívu je výsledkem zejména saxonských horotvorných pohybů 

v kenozoiku a kvartéru, které stmelily jeho dílčí celky v konsolidovaný celek, na němţ se 

postupně ukládaly pokryvy mladších sedimentů. Český masív tvoří západní část území 

Moravy. Horniny Českého masívu leţí pod mladšími sedimenty Západních Karpat  

v hloubkách okolo 4 – 6 km a jsou zde rozšířeny především hlubinné magmatické  

a metamorfované horniny.  

Převáţnou část zájmového území však tvoří Vnější Západní Karpaty, které jsou 

součástí evropského pohoří Alpidy a oproti Českému masívu jsou budovány geologicky 

mladšími horninami. Karpatská soustava byla zformována alpínskou orogenezí koncem 

mesozoika a zejména v kenozoiku, kdy byla západní část Karpat nasunuta od jihovýchodu 

na okraj Českého masívu. Západní Karpaty jsou tvořeny příkrovy třetihorních (terciálních)  

hornin a petrograficky představují především flyšové střídání jílovců a pískovců, případně 

jsou zde zastoupeny jíly, slíny a pískovce. 
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Součástí Západních Karpat jsou vněkarpatské postorogenní pánve a flyšové pásmo, 

přičemţ obě tyto jednoty představují geologicky nejmladší části karpatského pohoří u nás. 

Horniny flyšového pásma budují většinou horské oblasti, zatímco postorogenní pánve tvoří 

sníţeniny a úvaly. Co se týče geologických pochodů alpínského vrásnění, představuje 

flyšové pásmo starší a postorogenní pánve mladší části Západních Karpat.  

 

Tab. 1. Stratigrafické členění moravských flyšových Karpat; j – jednotka, s – souvrství,  

v – vrstvy, sl – slíny, a – asociace, va – vápence; 1 – hranice tektonická, 2 – hranice 

spojená se stratigrafickým hiátem, 3 – hranice erozivní, 4 – hranice s postupným 

přechodem souvrství, 5 – hranice souvrství rozdílného faciálního vývoje (Demek et al. 

1992) 

 

 

 

Sedimenty flyšového pásma se vyznačují specifickými znaky a to především 

typickým střídáním pískovců a jílovců ve velkých mocnostech. Sedimentace pásma 

probíhala značně rychle, a proto se flyšové sedimenty vyznačují nedostatkem zkamenělin 

kromě mikrofosilií, coţ jsou stopy po činnosti organismů a vodních proudech. 
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Stratigrafické dělení moravských flyšových Karpat je uvedeno v tab. 1. Flyšové pásmo 

dělíme na dvě jednotky, které představují skupiny jednotlivých příkrovů, a to skupinu 

vněmagurskou a magurskou. 

Sedimenty vnitřní části flyšového pásma patří do magurské skupiny, která vytváří 

mohutné příkrovové těleso se sloţitou vnitřní stavbou. Magurský příkrov je tvořen ze tří 

samostatných dílčích jednotek, a to jednotkou bělokarpatskou, bystrickou a račanskou. 

Račanská jednotka je nejrozsáhlejší a tvoří hlavní část magurského příkrovu. Na stavbě  

a sloţení magurské skupiny příkrovů se podílejí především horniny paleogenního stáří, 

v okrajových částech se vyskytují spodnokřídové sedimenty, které jsou tvořeny 

černošedými a černými jílovci a světle šedými jemnozrnnými vápenci. Račanská  

a bystrická jednotka má podobnou stavbu, bělokarpatská jednotka se poněkud odlišuje. Je 

budována flyšem s typickým střídáním pískovců a jílovců. Jílovce jsou tmavě šedé aţ 

zelenošedé, vzácně hnědé, místy se vyskytují i pískovce laminované, světlé aţ šedomodré, 

jemně zrnité aţ hrubé. Mocnost těchto sedimentů se pohybuje mezi 1 500 – 1 700 m. 

Součástí magurské skupiny příkrovů jsou ji drobná vulkanická tělesa andezitů a čedičů.  

Vnější část karpatského flyšového pásma tvoří sedimenty vněmagurské skupiny 

příkrovů, které mají menší plošný rozsah neţ skupina magurská. Tato skupina je sloţena ze 

tří samostatných jednotek, a to jednotkou slezskou, podslezskou a ţdánickou. Ţdárnická 

jednotka je sloţena z jurských aţ spodnomiocenních sedimentů a má podobný vývoj jako 

jednotka podslezská.  

Slezská jednotka vstupuje na území Moravy pouze částečně a její vrstevní sled  

i geologická stavba jsou značně pestré. Je tvořena převáţně úlomkovitými sedimenty 

svrchní jury aţ oligocénu. Nejstaršími sedimenty slezské jednotky jsou štramberské 

vápence. Jedná se o světlé, bělošedé, jemně aţ středně zrnité horniny, často 

organodetritické, svrchnojurského stáří. Typický je výskyt aţ 600 druhů fosilních 

ţivočichů, především korálů, mlţů, plţů, hlavonoţců, ramenonoţců, korýšů, ostnokoţců, 

hub, červů, mechovek, apod. Vyskytují se zde rovněţ stejně staré těšínské vápence. 

Nejmladší vrstvou slezské jednotky je flyšová krosněnská vrstva, která se vyznačuje 

rytmickým střídáním gradačně zvrstvených vápnitých pískovců a šedých aţ šedočerných 

laminovaných jílovců. Místy se zde objevuje také zuhelnatělá rostlinná drť. Slezská 

jednotka tvoří příkrovové těleso, které bylo nasunuto na jednotku podslezskou. Celková 

mocnost sedimentů je asi 6 km.  



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             21 
 

Podslezská jednotka je tvořena horninami svrchní křídy aţ oligocénu o šířce asi  

8 – 12 km a byla nasunuta na výplň karpatské neogenní předhlubně. Nejstarší část tvoří 

frýdecké vrstvy svrchnokřídového stáří, které jsou tvořeny šedými aţ šedozelenými 

vápnitými jílovci. Ojediněle se zde vyskytují hrubé vápnité pískovce. Nadloţí je tvořeno 

převáţně černými, ale i zelenými a hnědými jílovci, místy slabě písčitými. V údolí Bečvy 

mezi Valašským Meziříčím a Černotínem jsou odkryty facie skvrnitých jílovců. Vyskytují 

se zde také organodetritické hrubozrnné pískovce a slepence s mnoţstvím fosilních 

jeţovek, korálů, mechovek, hub a schránek dírkovců. Ve svrchní části můţeme nalézt 

zelenavé a hnědavé jílovce s tenkými deskovitými pískovci. 

Závěrečná fáze vývoje Vnějších Karpat je spojena se vznikem postorogenních 

pánví. V této oblasti se jedná o Vídeňskou pánev a karpatskou neogenní předhlubeň, které 

byly v neogénu vyplňovány převáţně mořskými, brakickými a sladkovodními sedimenty. 

Vídeňská pánev je vnitrohorská deprese mezi Bílými a Malými Karpatami a její podloţí je 

tvořeno horninami flyšového pásma. Celková mocnost Vídeňské pánve dosahuje ve střední 

části aţ 5 km a je porušena řadou zlomů poklesového rázu. Karpatská neogenní předhlubeň 

je tvořena systémem několika dílčích pánví, které postupně vznikaly v neogénu v důsledku 

horotvorných pochodů. Její terciérní podloţí bylo po ústupu křídového moře rovněţ 

postiţeno zlomovou tektonikou s četnými depresemi. Spodní část depresí tvoří tmavé 

jílovce a laminované prachovce s vloţkami pískovců a sideritovými konkrecemi. Svrchní 

část představují hnědošedé vápnité jílovce s písčitou a organickou příměsí. 

Kvartérní usazeniny na Moravě jsou litologicky velmi pestré. Nejrozšířenějšími 

sedimenty jsou usazeniny fluviální (říční terasy, údolní nivy a náplavové kuţely), eolické 

(spraše a sprašové hlíny) a usazeniny jezerní. Vzhledem k tomu, ţe ve dvou dobách 

ledových zasáhl Moravu severoevropský pevninský ledovec, nalezneme zde také uloţeniny 

glaciální, zejména v oblasti Moravské brány, Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské 

pánve. Nejlépe jsou kvartérní usazeniny zachovány v poklesových oblastech. V okolí 

Přerova a v Bečevské brány se nachází rozsáhlé komplexy sprašů [3], [7]. 

 

2. 4.  Pedologické poměry 

 

Půda je nejsvrchnější vrstva zemské kůry, která vznikla v důsledku komplexního 

působení vnějších činitelů na mateční horninu. Půdotvorný proces je tedy přirozený projev 
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geologického a biologického koloběhu látek v přírodě a jeho intenzita je ovlivněna 

půdotvornými faktory a podmínkami, ve kterých tento proces probíhal. 

V oblasti povodí Bečvy v největší míře převládají kambizemě, které mohou vznikat 

z řady zpevněných i nezpevněných hornin, především ve svaţitých podmínkách 

pahorkatin, vrchovin a hornatin. V nejvýše poloţených oblastech jsou zastoupeny 

kambizemní podzoly, které plynule přecházejí do kambizemí dystrických. Dále se zde ve 

velké míře vyskytují fluvizemě, hnědozemě a černozemě. Zastoupení všech půdních typů 

v oblasti povodí Bečvy je znázorněno na obr. 6 a obr. 7. 

Černozem vzniká procesem intenzivního hromadění a přeměny organických látek 

nejčastěji na sprašových níţinných pokryvech v nadmořských výškách do 250 m n. m. 

Černozemě patří k nejúrodnějším půdám, protoţe mívají dobré fyzikální, chemické  

a biologické vlastnosti. Jsou to půdy s hlubokou akumulací kvalitního humusu, se sorpčně 

nasyceným půdním komplexem, vyznačují se dobrou zásobou ţivin a neutrální či slabě 

alkalickou půdní reakcí. Nejčastěji jsou vyuţívány jako půdy orné. Subtypem v povodí 

Bečvy je černozem typická, hnědozemní a černicová. 

 Pro hnědozem je typický proces mírné illimerizace, coţ je ochuzení svrchní části 

půdního profilu o jíl, který se hromadí v iluviálním podorničním horizontu. Půdotvorným 

substrátem jsou nejčastěji spraše a sprašové hlíny. Tyto půdy mají sníţenou mocnost 

humusového horizontu, niţší obsah humusu, zvýšenou biologickou aktivitu a také 

mineralizační schopnost. Vyskytují se především v níţinách a v rovinatějších 

pahorkatinách do nadmořské výšky asi 400 m n. m. Patří k velmi úrodným zemědělským 

půdám. Subtypem v povodí Bečvy je hnědozem typická a pseudoglejová. 

Fluvizemě jsou relativně mladé půdy, které se vytvářejí v okolí vodních toků 

z povodňových sedimentů převáţně hlinitopísčité aţ jílovitohlinité zrnitosti. Pravidelně 

zaplavované sedimenty bývají obohaceny velkým mnoţstvím ţivin, přičemţ změny 

rychlosti proudění vody a změny sloţení a zrnitosti sedimentů způsobují nepravidelné 

ukládání humusového horizontu. Fluvizemě jsou tedy vrstevnaté usazeniny 

s nepravidelným rozloţením obsahu humusu a zvýšeným mnoţstvím ţivin. Po regulaci 

vodních toků je narušen reţim záplav a dochází k zonálnímu vývoji půd. Fluvizemě jsou 

úrodné a dobře zavlaţované půdy a jejich ochranou je moţno zachovat luţní lesy  

a původní travní porosty. V některých jsou vyuţívány k pěstování plodin. Subtypem 

v povodí Bečvy je fluvizem typická a glejová.  
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Obr. 6. Charakteristika hlavních půdních typů MKSP v oblasti povodí Bečvy 

 

Obr. 7. Charakteristika hlavních půdních typů KPP v oblasti povodí Bečvy 
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Kambizemě jsou nejrozšířenějším půdním typem. Jedná se o půdy s hnědým 

horizontem, které se vytvářejí hlavně ve svaţitých podmínkách pahorkatin, vrchovin  

a hornatin a v menší míře také v rovinatém reliéfu ze sedimentárních hornin, ale  

i z nezpevněných lehčích aţ středně těţších sedimentů. Při vzniku převaţuje chemické 

zvětrávání prvotních minerálů, při kterém se uvolňuje Fe, Mn, Al a dochází k procesu 

hnědnutí neboli braunifikace a také k tvorbě a přeměně jílu. Tento proces se v různých 

klimatických a geomorfologických podmínkách uplatňuje s různou intenzitou. Při vzniku 

převaţuje humidnější a mírně teplé klima, roční úhrn sráţek se obvykle pohybuje mezi  

500 – 900 mm a průměrná roční teplota mezi 4 – 9 °C. Kambizemě mají vysokou 

pórovitost a dobrou vnitřní drenáţ. Typickým znakem je značná skeletovitost dosti často 

násobená silnou vodní erozí. Jedná se především o hnědé lesní půdy, i kdyţ jsou do značné 

míry vyuţívány také zemědělsky. Agronimická hodnota těchto půd je velmi rozdílná, od 

mělkých a ţivinami chudých půd aţ po hluboké a ţivinami dobře zásobené půdy. 

Subtypem v povodí Bečvy je kambizem typická, varieta kyselá, bystrická, eutrofní, 

pseudoglejová a pseudoglejová varieta kyselá.  

K ostatním typům půd, které se vyskytují v oblasti povodí Bečvy, patří glej typický, 

luvizem typická a pseudoglejová, podzol kambizemní, pseudoglej primární, rendzina 

typická a šedozem typická [9], [32]. 

 

Obr. 8. Hlavní půdní typy (Novák et al. 1997) 
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2. 5.  Hydrologické poměry 

 

Řeka Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy a odvodňuje povodí  

o rozloze 1626 km
2
 od Javorníků, přes Hostýnsko-vsetínskou hornatinu, napříč 

Podbeskydskou pahorkatinou k Bečevské bráně a ústí do Moravy u Troubek 

v Hornomoravském úvalu ve výšce 195 m n. m. Bečva vzniká soutokem Roţnovské  

a Vsetínské Bečvy u Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m. Oba prameny Bečvy 

zakreslil jiţ Jan Amos Komenský na své mapě Moravy z roku 1627. V minulosti slouţila 

Bečva především jako dopravní cesta pro plavbu dřeva. 

Vsetínská Bečva má bystřinný charakter a pramení ve výšce 870 m n. m. poblíţ 

česko-slovenského hraničního přechodu Bumbálka na úpatí kopce Čarták. Vsetínská Bečva 

sbírá vodu z Javorníků a ze Vsetínských vrchů a u Valašského Meziříčí se spojuje 

s Roţnovskou Bečvou. Její délka k soutoku s Roţnovskou Bečvou je 59,4 km a povodí má 

rozlohu 735 km
2
. V horním toku přijímá Vsetínská Bečva z obou stran menší horské toky 

bystřinného charakteru, z nichţ nejvýznamnější je vodárenský tok Stanovnice s nádrţí 

Karolínka. Větším přítokem je Senice, přitékající do Vsetínské Bečvy zleva. Ve Vsetíně 

do ní přitéká z pravé strany tok Jasenice. Dále Vsetínská Bečva protéká Jablůnkou, 

v Bystřičce přibírá z pravé strany Bystřičku a ve Valašském Meziříčí se spojuje 

s Roţnovskou Bečvou. Největším levostranným přítokem je Senice, která odděluje 

Javorníky a Vizovickou vrchovinu.  

Vodohospodářsky významný tok Roţnovská Bečva pramení na severních svazích 

Vysoké (obr. 9) ve výšce 910 m n. m.  

a povodí má rozlohu 254 km
2
. Délka vodního 

toku 37,6 km. Řeka Bečva teče od západních 

výběţků Beskyd k Hranicím na Moravě, odtud 

potom k jihozápadu údolím ohraničeným 

nejjiţnějšími výběţky Jeseníků a Oderskými 

vrchy, kolem Lipníka nad Bečvou, protéká 

Přerovem a asi kilometr za obcí Troubky se 

vlévá ve výšce 195 m n. m. do řeky Moravy.  

 

Obr. 9. Pramen Roţnovské Bečvy 

(http://www.valassko-hornovsacko.cz) 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             26 
 

Na Roţnovské Bečvě se nachází řada vodoměrných stanic, např. Horní Bečva, 

Prostřední Bečva, Roţnov pod Radhoštěm, Střítěţ, Krásno a Dolní Bečva. Koryto 

Roţnovské Bečvy má bystřinný charakter a prochází Roţnovskou brázdou, kde odděluje 

Vsetínskou vrchovinu od Moravskoslezských Beskyd. Protéká přes Horní Bečvu, Dolní 

Bečvu do Roţnova pod Radhoštěm a dále pokračuje přes Zubří do Valašského Meziříčí, 

kde se stéká se Vsetínskou Bečvou. Přítoky jsou poměrně krátké a prudké. Levostrannými 

přítoky jsou Soláňka, Háţovický potok a Maretka a mezi pravostranné patří Mečůvka, 

Kobylská, Kněhyně, Rozpitý, Kaní potok, Vermířovský, Zuberský a Zašovský potok. 

Pod svým soutokem přijímá Bečva ještě vodohospodářsky významné toky Juhyni  

a Veličku. Juhyně pramení na jiţních svazích Kyčery ve výšce 695 m n. m. a má délku  

32,9 km. Velička pramení západně od Potštátu u Heřmánek v nadmořské výšce 565 m, ústí 

do Bečvy zprava v Hranicích na Moravě a délka jejího toku je 17,5 km. 

Vzhledem k tomu, ţe Bečva svádí vodu ze silně zalesněného území Beskydska  

a její přítoky téţ z Oderska z míst bohatých na dešťové sráţky, ovlivňuje Bečva významně 

vodní reţim na středním a i dolním toku Moravy. Nejvíce vody mívá Bečva v březnu  

a nejméně v září [3], [32]. 

 

2. 6.  Klimatické poměry 

 

Klimatické poměry zájmového území jsou ovlivněny jeho polohou. Oblast povodí 

Bečvy leţí v mírném pásmu s pravidelným střídáním čtyř ročních období a s kombinací 

vlivů oceánského a kontinentálního podnebí. Z klimatologického hlediska je toto území 

značně pestré, coţ je dáno především jeho velkým výškovým rozpětím. Obecně lze 

klimatické poměry charakterizovat slunečním zářením, oblačností, teplotou a vlhkostí 

vzduchu, atmosférickými sráţkami a větrem.  

Teplota vzduchu je nejvýznamnějším klimatotvorným prvkem a její výkyvy 

ovlivňují ráz ţivota v přírodě. Vlhkost vzduchu představuje mnoţství vodních par 

obsaţených ve vzduchu a jako ukazatel vlhkosti se nejčastěji vyuţívá údaj o relativní 

vlhkosti vzduchu, coţ je poměr skutečného mnoţství vodní páry ve vzduchu k mnoţství, 

které by zde mohlo být při úplném nasycení vodními parami. Roční chod relativní vlhkosti 

vzduchu na Moravě se řadí ke kontinentálnímu typu. Kromě teploty můţeme za 

rozhodující ukazatel podnebí povaţovat atmosférické sráţky. Jsou totiţ určujícím činitelem 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             27 
 

pro vývoj vegetace a také jsou významné z hlediska zemědělského a vodohospodářského. 

K nejvýznamnějším sráţkám patří vertikální sráţky, tedy déšť, sníh a kroupy. Vítr patří 

k proměnlivým klimatickým charakteristikám a ovlivňuje průběh dalších meteoro-

logických prvků, jako například teploty vzduchu, výpar, tání sněhové pokrývky, výskyt 

mlh, dešťových sráţek apod. Také má značný význam při rozptylování atmosférických 

příměsí.  

Podnebí Roţnovské brázdy je mírně teplé, průměrná roční teplota zde dosahuje 

7,3°C a průměrné sráţky činí 886 mm. Léto v této oblasti je poměrně krátké, jaro a podzim 

jsou spíše delší a chladnější a zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouho trvající sněhovou 

pokrývkou. Na horním toku Roţnovské Bečvy se často z důvodu akumulace stékajícího 

studeného vzduchu vyskytují výrazné teplotní inverze. Z hlediska ročního chodu sráţek  

a relativní vlhkosti vzduchu patří celá Morava ke kontinentálnímu typu, který se vyznačuje 

hlavním sráţkovým maximem v létě a minimem v zimě. Ve stejných obdobích je také 

moţno pozorovat na Moravě i největší a nejmenší počet dnů s vydatnými sráţkami. 

 

 

Obr. 10. Klimatické oblasti na území povodí Bečvy 
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Do oblasti povodí Bečvy zasahuje celkem 11 klimatických oblastí. Podle 

klimatického členění dle Quitta z roku 1971 je zde oblast CH4, CH6, CH7, MT2, MT3, 

MT5, MT7, MT9, MT10, MT11 a T2 (obr. 10). Charakteristika jednotlivých klimatických 

oblastí je uvedena v tab. 2.  

 

Tab. 2. Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta 

 
 

Klimatická oblast T2 je nejteplejší oblastí povodí Bečvy. Je typická dlouhým, 

teplým a suchým létem, velmi krátkým teplým přechodným obdobím s teplým aţ mírně 

teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou aţ velmi suchou zimou, s velmi 

krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast MT2 se vyznačuje krátkým, mírným aţ mírně 

chladným a mírně vlhkým létem. Přechodná období jsou krátká s mírným jarem a mírným 

podzimem. Zima je normálně dlouhá, suchá, s mírnými teplotami a normálně dlouhým 

trváním sněhové pokrývky. 

MT3 je klimatická oblast s krátkým mírným aţ mírně chladným, suchým aţ mírně 

suchým létem. Přechodné období je normální aţ dlouhé s mírným jarem i podzimem. Zima 

je normálně dlouhá, mírná aţ mírně chladná, suchá aţ mírně suchá. Trvání sněhové 

pokrývky je normální aţ krátké. Klimatická oblast MT7 je charakterizována normálně 

dlouhým, mírným aţ mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem  

a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá aţ mírně suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Pro oblast MT9 je charakteristické dlouhé, teplé, 

suché aţ mírně suché léto, přechodné období jsou krátké s mírným aţ mírně teplým jarem 

a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové 
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pokrývky. MT10 se vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodná období 

jsou krátká s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, velmi suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. MT11 spadá do klasifikace mírně teplých oblastí  

a vyznačuje se dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá  

s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Oblast CH4 je nejchladnější oblastí s velmi krátkým, chladným a vlhkým létem. 

Přechodná období jsou velmi dlouhá, jaro je chladné a podzim mírně chladný. Zima je 

velmi dlouhá, velmi chladná a vlhká. Trvání sněhové pokrývky je rovněţ velmi dlouhé. 

Oblast CH6 je charakterizována velmi krátkým aţ krátkým létem, mírně chladným, 

vlhkým aţ velmi vlhkým. Přechodná období jsou dlouhá s chladným jarem a mírně 

chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky. Chladná klimatická oblast CH7 se vyznačuje velmi krátkým aţ 

krátkým, mírně chladným a vlhkým létem. Přechodné období je dlouhé, jaro je mírně 

chladné a podzim mírný. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou 

pokrývkou [3], [16]. 
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3.  EROZE PŮDY 

 

Pojem „eroze“ je odvozen z latinského slova „erodere“, coţ znamená rozhlodávat. 

Poprvé termín eroze půdy pouţil americký geolog W. J. McGee v roce 1911. V nejširším 

slova smyslu rozumíme erozí mechanické rozrušování litosféry, respektive pedosféry, 

působením vody, větru, ledu a jiných erozních činitelů. Při tomto rozrušování dochází  

i k transportu a sedimentaci uvolněných částic. Jedná se tedy o třífázový proces. 

Působením eroze se zemský povrch na jedné straně sniţuje (degraduje) a na druhé 

straně, není-li k dispozici dostatek energie, jeţ by částice dále transportovala, dochází 

k ukládání sedimentů, a povrch se postupně vyvyšuje (agraduje). Výsledkem je 

zarovnávání zemského povrchu, tzv. planace [5], [8]. 

 

  

Obr. 11. Schéma procesu vodní eroze (Unucka 2010) 

 

3. 1.  Druhy eroze 

 

3. 1. 1.  Třídění eroze podle činitele 

 

Podle činitele, který způsobuje vznik eroze a působí na průběh erozních procesů, 

rozeznáváme erozi vodní, ledovcovou, sněhovou, větrnou, zemní a antropogenní.  

V celosvětovém měřítku působí největší škody eroze vodní a větrná. Vzhledem k tomu, ţe 
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většina modelů je vyvinuta pro vodní erozi, kde je jedním z nejdůleţitějších vstupních 

údajů erozní účinnost deště, budu se v této práci zabývat pouze touto formou eroze. 

Vodní eroze je vyvolávána kinetickou energií dešťových kapek, které dopadají na 

půdní povrch rychlostí aţ kolem 30 km.h
-1 

a následně mechanickou silou povrchově 

stékající vody. Povrchový odtok vzniká především z přívalových nebo dlouhotrvajících 

sráţek a ze sněhových vod při jarním tání. V klimatických podmínkách České republiky je 

však působení sněhové eroze velmi malé. Navíc je pro sněhové sráţky charakteristické, ţe 

jejich kinetická energie, kterou působí při dopadu na povrch půdy je zcela zanedbatelná  

a všechna energie pochází pouze z odtékající vody. Mnoţství vody uvolněné táním sněhu 

je často nekvantifikovatelné, neboť je závislé na hustotě a kvalitě sněhu, na průběhu teplot 

během tání, deštěm dopadajícím na sněhovou pokrývku, apod. Také hodnocení 

erodovatelnosti půdy zcela přesně neodpovídá zimním hodnotám, které jsou ovlivněny 

promrzáním půdy, nasycením půdy vodou, změnou struktury a permeabilitou. Z čehoţ 

vyplývá, ţe kvantifikovat ztráty půdy způsobené táním sněhu pomocí erozních 

matematických modelů je velice obtíţné [6], [8]. 

 

3. 1. 2.  Třídění eroze podle formy 

 

Povrchová vodní eroze se podle účinků vody na půdní povrch dělí na erozi plošnou, 

výmolovou a proudovou (obr. 12). Při plošné erozi je půda erodována téměř rovnoměrně 

po celé ploše území a půdní profil se postupně sniţuje, v některých případech aţ na skalní 

podloţí. První fází je kapková eroze, kterou vznikají v půdě drobné jamky. Při druhé fázi 

odnáší povrchový odtok jemné půdní částice a na ně vázané chemické látky, dochází ke 

změně půdní textury, půdy se stávají hrubozrnnějšími a mají výrazně niţší obsah ţivin. 

Naopak půdy obohacené smyvem jsou jemnozrnnější a bohaté na ţiviny. Selektivní eroze 

způsobuje nestejnoměrný vývoj vegetace, probíhá často pozvolna a nepozorovaně. 

Spolehlivě ji lze zjistit texturálním rozborem půdy a stanovením změny obsahu ţivin 

v průběhu svahu.  

Postupným soustřeďováním povrchově stékající vody vzniká výmolová vodní 

eroze, která vyrývá v půdním povrchu mělké zářezy, postupně se prohlubující. Prvním 

stupněm výmolové vodní eroze je eroze rýţková a brázdová. Při rýţkové erozi vznikají 

v půdním povrchu drobné úzké zářezy, které vytvářejí na svahu hustou síť. Brázdová eroze 
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se vyznačuje mělkými širšími zářezy a jejich hustota na svahu je menší neţ u eroze 

rýţkové. Z rýţek a brázd vznikají postupným soustřeďováním povrchově stékající vody 

hlubší rýhy, které se postupně spojují, prohlubují a přechází v erozi výmolovou a ta 

v nebezpečnou erozi strţovou, která doslova devastuje území. Jedná se o nejvyšší formu 

eroze a její příčný profil má rozměry v řádu větším neţ 1 m.   

Proudová vodní eroze probíhá působením vodního proudu ve vodních tocích. Je-li 

rozrušováno pouze dno, jedná se o erozi dnovou, jsou-li rozrušovány břehy, mluvíme  

o erozi břehové. Nejvýrazněji se proudová eroze projevuje v bystřinách, jeţ nesou obvykle 

velké mnoţství splavenin [6], [8], [13]. 

 

Obr. 12. Plošná, rýhová a strţová eroze (Hillel 2004) 

 

3. 1. 3.  Třídění eroze podle intenzity 

 

Intenzita eroze se obvykle vyjadřuje odnosem půdy v hmotnostních nebo 

objemových jednotkách z jednotky plochy za jednotku času, tedy mm.ha
-1

, t.ha
-1

, m
3
.ha

-1
 

zpravidla za 1 rok. Jako měřítko intenzity výmolné eroze se často pouţívá hustota rýh, 

výmolů a strţí, vyjádřená jejich délkou na jednotku plochy (tab. 3). Intenzitu procesu vodní 

eroze, je moţno nejobecněji vyjádřit ve tvaru: 

 

G = f (Ed, Eo, Ep) 

 

G – intenzita erozního procesu 

Ed – erozní účinnost deště 

Eo – erozní účinnost povrchového odtoku 

Ep – erodovatelnost půdy 
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Tab. 3. Stupeň intenzity rýhové eroze podle délky erozních rýh (Janeček 2002) 

 

Stupeň Délka erozních rýh (km.km
-2

) Hodnocení eroze 

1 pod 0,1 nepatrná 

2 0,1 - 0,5 slabá 

3 0,5 - 1,0 střední 

4 1,0 - 2,0 silná 

5 2,0 - 3,0 velmi silná 

6 nad 3,0 výjimečná 

 

Tab. 4. Klasifikace škodlivosti plošné eroze  

podle intenzity odnosu půdy (Janeček 2002) 

 

Stupeň 

Intenzita odnosu půdy  

erozí (mm.rok
-1

) 

Hodnocení 

eroze 

1 do 0,05 nepatrná 

2 0,05 - 0,5 slabá 

3 0,5 - 1,5 střední 

4 1,5 - 5,0 silná 

5 5,0 - 20,0 velmi silná 

6 nad 20,0 katastrofální 

 

Podle intenzity rozlišujeme erozi normální a zrychlenou. Při normální erozi 

probíhají erozní procesy s malou intenzitou, ztráta půdních částic je doplňována tvorbou 

nových částic z půdního podkladu a transportní procesy jsou nevýrazné. Mocnost půdního 

profilu se nesniţuje, mění se však zrnitostní sloţení vrchního půdního horizontu, který se 

stává hrubozrnějším. Průměrná rychlost tvorby půdy na zemském povrchu se pohybuje 

okolo 1,2 t.ha
-1

.rok
-1

. Tento údaj je však pouze orientační, neboť intenzita a kvalita 

zvětrávání je velmi variabilní. Formou normální eroze je například eroze sezónní, která se 

projevuje v období, kdy je půda kryta erozně málo chránící plodinou. Dalším typem je 

mikroeroze, při níţ dochází k uvolňování půdních částic a rostlinných ţivin z místních 

vyvýšenin a k jejich přemístění na malé vzdálenosti.  

Při zrychlené erozi se smývají půdní částice z povrchu v takovém rozsahu, ţe 

nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem a vzniká ostře modelovaný povrch území. 

Výrazným činitelem při vzniku zrychlené eroze je člověk, který na erozní procesy působí 

přímo i nepřímo. Nepřímý vliv se projevuje intenzifikací zemědělské výroby, ničením 

přirozeného vegetačního krytu půdy a jeho nahrazením vegetací s nízkým ochranným 

účinkem, dále zhoršením fyzikálních, chemických i biologických vlastností půdy, 
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znečišťování půdy odpady apod. Přímým vlivem je realizace technických staveb, 

komunikací a urbanizace.  

Nepříznivé důsledky zrychlené eroze se projevují nejen ohroţením půdy, ale  

i dalšího základního přírodního zdroje, vody, a to znečišťováním uvolněnými  

a transportovanými látkami. Úkolem ochranných opatření je sníţení zrychlené eroze 

způsobené člověkem na úroveň normální přirozené eroze [6], [8]. 

 

Tab. 5. Intenzita erozních procesů v povodí (Janeček 2002) 

 

Eroze 
Specifický odtok unášených  

splavenin (t.km
-2

) 

Zakalení vody  

(g.m
-3

) 

nepatrná do 15 do 30 

slabá 15 - 50 30 - 100 

střední 50 - 150 100 - 350 

silná 150 - 500 350 - 1 000 

velmi silná 500 - 1 500 1 000 - 3 500 

výjimečná nad 1 500 nad 3 500 

 

 

3. 2.  Příčiny vodní eroze 

 

Vznik, průběh a intenzita erozního procesu je ovlivňována působením řady 

přírodních a antropogenních podmínek. Tyto faktory eroze lze rozdělit na klimatické 

(zeměpisná poloha, nadmořská výška, mnoţství, rozdělení a intenzita sráţek, povrchový 

odtok, teplota, oslunění, výpar a výskyt, směr a síla větrů), morfologické (sklon území, 

délka a tvar svahu, expozice a návětrnost), geologické a půdní (povaha horninového 

substrátu, půdní druh a typ, textura a struktura půdy, její vlhkost, zvrstvení a obsah 

humusu), vegetační (hustota a délka trvání vegetačního pokryvu), způsob vyuţívání  

a obhospodařování půdy (poloha a tvar pozemku, směr a technologie obdělávání a střídání 

plodin) [6]. 
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3. 3.  Důsledky erozních procesů 

 

3. 3. 1.  Ztráta a degradace půdy 

 

Ztráta a degradace půdy nejvíce postihuje zemědělství. K uvolňování a odnosu 

půdních částic často dochází ve velkém měřítku, coţ má velmi nepříznivé důsledky pro 

zemědělskou i lesní výrobu. Degradace půdy vlivem eroze má za následek pokles kvality  

a sníţení produkční schopnosti půdy. Důvodem jsou nepříznivé změny fyzikálních, 

chemických a biologických vlastností půdy, zejména struktury, textury, objemové 

hmotnosti, vodní kapacity, pórovitosti, infiltrační schopnosti, změny v koloběhu ţivin, 

změny organické hmoty v půdě, apod.   

Tím, ţe neustále dochází ke sniţování mocnosti půdního profilu, dostává se 

přioráváním stále více jílovitého materiálu z podorničí do orniční vrstvy. Tím se zvyšuje 

celkový obsah pórů i celková vodní kapacita půdy. V takovém podorničí je sice dostatek 

vody, ale voda je pevně vázaná kapilárními silami a není příliš dostupná pro rostliny. 

Zároveň se sniţuje provzdušněnost a objemová hmotnost a takto poškozená půda je 

náchylnější ke zhutňování a tvrdnutí. Také se sniţuje propustnost pórů a infiltrační 

schopnost půdy, povrchový odtok je větší a dochází k zrychlení procesu eroze.  

Vede-li naopak eroze k obnaţení podorničí s vyšším obsahem písčitých částic, 

dochází ke sniţování celkového obsahu pórů a ke sníţení obsahu vody dostupné pro 

rostliny, i kdyţ z jiných příčin. Důvodem není poutání vody kapilárními silami, ale výpar 

nebo průsak do niţších vrstev. Protoţe dochází ke zvýšení infiltrace, povrchový odtok není 

tak velký, jako u podorničí s vyšším obsahem jílu.  

 

Tab. 6. Třídění půdy erodované plošnou erozí (Janeček 2002) 

 

Stupeň Podíl odnesené půdy (%) Hodnocení eroze 

                                                           Ornice 

1 do 25 slabá 

2 25 - 75 středně silná 

3 75 - 100 silná 

                                                              Podorničí 

4 do 75 velmi silná 

5 75 - 100 mimořádně silná 
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V důsledku sniţování přirozené produkční schopnosti půd, je nutné uměle ji 

zvyšovat nadměrnou chemizací. Tím však dochází k biologické degradaci, která se 

projevuje úbytkem půdních organismů, obsahu organické hmoty, ţivin a humusu v půdě. 

Eroze má tedy nepřímý důsledek také na mikrobiální ţivot v půdě [1], [6], [8], [13]. 

 

3. 3. 2.  Transport a sedimentace půdních částic 

 

Půdní částice uvolněné povrchově stékající vodou jsou po poklesu jejího 

tangenciálního napětí a rychlosti ukládány na úpatí svahů. Jemný materiál je transportován 

aţ do hydrografické sítě, kde tvoří převáţnou část splavenin. Transportem splavenin jsou 

často ohroţovány vodní toky, nádrţe, plavební, odvodňovací a závlahové kanály a další 

stavby na tocích.   

Splaveniny zanášejí akumulační prostory nádrţí, v tocích sniţují průtočnou 

kapacitu a zvyšují niveletu dna, coţ vyvolává nebezpečí vzniku neţádoucích inundací, 

velké povodňové průtoky pak poškozují budovy, komunikace, koryta vodních toků apod. 

Můţe dojít také ke zvýšení hladiny podzemní vody v přilehlém území a následnému 

zamokření. Transportované půdní částice a na nich vázané látky dále znečišťují vodní 

zdroje, vyvolávají zakalení povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, 

zvyšují náklady na úpravu vody a těţbu usazenin apod. Sniţuje se také rekreační hodnota 

erodovaného území.  

Převáţná část splavenin pochází z erodovaných zemědělských půd. Významný 

podíl má také eroze z ploch obnaţených v důsledku stavební činnosti, eroze polních  

a lesních nezpevněných cest, koryt břehů vodních toků při povodních, ztráty půdy ze 

sesuvů apod. Eroze na pozemcích určených pro urbanistické účely je asi 10x větší neţ na 

půdě, kde se pěstují řádkové plodiny, 200x větší neţ na pastvinách a 2 000x větší neţ na 

zalesněné půdě [1], [6], [8], [13]. 

 

3. 3. 3.  Transport chemických látek 

 

Půda se dostává do styku s velkým mnoţstvím chemických látek. Jejich 

nejvýznamnějším zdrojem jsou průmyslová hnojiva, pesticidy uţívané v zemědělské 

výrobě a různé druhy zemědělských i průmyslových odpadů. Z místa pouţití nebo uloţení 
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jsou tyto chemické látky transportovány především vodou a větrem. Transport půdních 

částic erozními procesy proto představuje nebezpečí, neboť touto cestou mohou látky 

pronikat do povrchových i podzemních vod a ohroţovat kvalitu vod a vyuţití vodních 

zdrojů. Vysoký obsah dusíku a fosforu také způsobuje eutrofizaci mnoha vodních nádrţí, 

zejména rybníků [1], [6], [8], [13]. 
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4.  GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (GIS) 

 

Konec 20. stol. je mimo jiné charakteristický také nástupem informačních 

technologií, zabývajících se daty a informacemi, které se vztahují k Zemi a jejímu 

bezprostřednímu okolí. Hovoříme o geoinformačních technologiích, geodatech  

a geoinformacích. Asi nejznámější z těchto technologií jsou geografické informační 

systémy (GIS). Pojem GIS zavedl v roce 1963 kanaďan R. F. Tomlinsen. Dle definice 

ESRI je GIS „organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických 

údajů navrţený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, 

analyzování a zobrazování všech forem geografických informací“. 

U nás se poprvé geografické informační systémy masově objevily na počátku 90. 

let, kdy byly programovým vybavením PC ARC/INFO vybaveny referáty ţivotního 

prostředí a další úřady. Pouţívá se především pro zpracování geodat a jejich následnou 

prezentaci v podobě různých map. Výhodou ve srovnání s analogovými mapami je 

například prostorová analýza geodat a jejich snadná aktualizace [10], [18]. 

 

4. 1.  Několik velkých GIS poskytovatelů 

 

V současné době je na trhu několik set programů distribuovaných pod hlavičkou 

GIS, přičemţ řada z nich jsou jednoduché softwarové aplikace nebo modely určené pro 

konkrétní vyuţití v různých oblastech mapování. Mnoho programů je také distribuováno 

zdarma jako freeware, např. prostřednictvím internetového portálu http://freegis.org/. 

Jednou z největších společností je firma ESRI, Inc., zaloţena roku 1969, která se postupem 

času stala jedním z největších světových producentů GIS softwaru a dnes v podstatě určuje 

trendy v oblasti GIS. V České republice je tato společnost zastoupena firmou ARCDATA 

Praha, s. r. o., která je jejím oficiálním distributorem. V roce 2000 se jako první v České 

republice stala oficiálním vývojářem firmy ESRI společnost T-MAPY a pro své produkty 

ArcIMS a ArcInfo získala status ESRI developer. Hlavním produktem ESRI, Inc. je balík 

ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcReader), coţ je profesionální, avšak 

poměrně drahý produkt. U nás je rozšířen především na úřadech a organizacích státní 

správy. Konverze dat DPZ zajišťují nadstavby jiných firem, např. ERDAS s programem 

ERDAS IMAGINE. Jedná se o grafický editor, který je zaměřený především na zpracování 

http://freegis.org/
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geografických rastrových dat a umoţňuje uţivateli připravovat, zobrazovat a vylepšovat 

digitální snímky pro další vyuţití v GIS. Nejnovější je verze ERDAS IMAGINE 10.1. 

z roku 2010. Další významnou firmou je Bentley, která nabízí balík vektorového GIS/CAD 

pod názvem Microstation. Pouţívá se hlavně pro infrastrukturu, výkresy a CAD systémy. 

U nás je vyuţíván např. ČÚZK pro většinu geodetických aplikací a data ZABAGED. Asi 

nejrozšířenějším produktem je program IDRISI, který je od roku 1987 vyvíjen  

v laboratořích na Clarkově universitě ve státě Massachuesetts v USA. Vývoj a podpora 

systému byly zpočátku koncipovány neziskově pro účely výuky geografických 

informačních systémů. V současné době však přišly Clark Labs s jiţ šestnáctou verzí 

programu, kterou je nejnovější IDRISI Taiga. Jedná se převáţně  

o rastrově zaměřený GIS, který ale podporuje také vektorovou kresbu. IDRISI je hodně 

rozšířený na universitách a výhodou je jeho cena. Jako rastrový GIS má ve světě vůbec 

nejvíce uţivatelů. Z dalších GIS poskytovatelů je moţno zmínit firmu INTERGRAPH 

nebo PCI Geomatics. 

Pro náhled a tisk dat slouţí zdarma např. produkty ArcExplorer, Geomatica 

FreeView a Bentley View [19], [22], [27], [34]. 

 

 
Obr. 13. GIS poskytovatelé a jejich produkty 
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4. 2.  Produkty ArcGIS  

 

Základem současné nabídky společnosti ESRI je rodina produktů ArcGIS, určená 

pro tvorbu, správu a analýzu geografických dat, která v sobě zahrnuje známé produkty jako 

ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS nadstavby, ArcReader, ArcSDE, ArcIMS atd.  

 

4. 2. 1.  ArcGIS Desktop 

 

ArcGIS Desktop je v celosvětovém měřítku asi nejpopulárnější desktopové 

prostředí a software pro mapování. ArcGIS 8 přinesl vylepšení ve funkcionalitě a přidal 

spoustu nových prvků vycházejících z přání uţivatelů, např. katalog pro prohlíţení  

a správu dat, kartografické zobrazení on-the-fly, vytváření metadat, nové editační nástroje, 

rozšířené kartografické nástroje, přímý přístup k datům na internetu apod. Verze ArcGIS 9 

pak tyto nástroje dále rozvíjela, přinesla další vylepšení včetně lepšího výkonu  

a funkčnosti a přinesla rozšíření ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 

Publisher a prohlíţeč ArcReader. Nejnovější verzí je nyní ArcGIS 10. 

ArcGIS Desktop se skládá z integrovaných aplikací ArcMapu, ArcCatalogu  

a ArcToolboxu. Modul ArcMap je určen především k zobrazování prostorových dat  

a k vytváření map. Pomocí něj lze ovšem také vybraná data editovat či digitalizovat data 

nová. Rozhraní ArcCatalog slouţí pro organizování a správu dat a sada nástrojů 

ArcToolbox je určena pro analytické účely a prostorové aplikace. 

Výhodou ArcGIS Desktopu je, ţe umoţňuje pracovat s vektorovými i rastrovými 

daty včetně geografických dat uloţených v relačních databázích. Také nabízí české 

uţivatelské prostředí a moţnost jeho modifikace podle uţivatelských potřeb [17], [23], 

[27], [34]. 

 

4. 2. 2.  ArcView 

 

ArcView je aplikace, která je určena především pro koncové uţivatele GIS. Slouţí 

k vizualizaci, dotazování a analýze geografických dat, ale umoţňuje data také vytvářet  

a editovat [27], [34]. 

 

http://www.tmapy.cz/public/tmapy/cz/_software/esri/_arcgis.html
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5.  POUŽITÁ DATA 

 

Pro modelování v rastrovém prostředí GIS je třeba v prvé řadě zajistit informační 

vrstvy, tzv. geodata. Jednotlivé vrstvy představují rastrové tematické mapy, které jsou 

vytvářeny z digitálních mapových podkladů a jiných zdrojů. V případě modelování sráţko-

odtokových procesů vstupuje do výpočtu vrstva výškopisu, tedy digitální model terénu 

(DMT), dále mapa vyuţití území (Land Use), mapa vegetačního pokryvu (Land Cover), 

půdní mapy a charakteristiky, sráţková data a mapy. Výsledný výpočet je do značné míry 

ovlivněn kvalitou vstupních dat [27]. 

 

5. 1.  Digitální model terénu (DMT) 

 

Digitálním modelem terénu se rozumí geometrický popis terénu, který umoţňuje ve 

spojení s polohopisnými informacemi vytvořit prostorový model území. V krajinném 

modelování je klíčovou informační vrstvou, protoţe jsou z něj odvozovány sklony  

a zdrojové plochy povrchového odtoku, které pak mají zásadní vliv na výsledné hodnoty 

výpočtu. Rastrový digitální model terénu můţeme získat několika způsoby, např. nákupem 

komerčních vektorových DMT a jejich převodem na rastr, digitalizací mapových 

podkladů, přímou tvorbou rastrového DMT na základě stereoskopické fotogrammetrie 

(leteckých a druţicových snímků), apod. Výběr vhodné metody je závislý na poţadavcích 

na přesnost, finančních nákladech, velikosti řešeného území a aktuálnosti dat.  

 

Obr. 14. Srovnání podrobnosti DMT komerčních databází. Zleva ZABAGED,  

DMÚ25 a DMR100 (Krása et al. 2006). 
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V České republice je v současné době k dispozici několik komerčních databází 

vektorových topografických map, které mohou být pouţity jako zdroj pro vytvoření 

rastrového DMT. Tyto zdroje se liší svou podrobností (obr. 14), kvalitou a cenou [27].  

 

Obr. 15. Digitální model terénu povodí Bečvy 

 

5. 1. 1.  Základní báze geografických dat (ZABAGED) 

 

Databáze ZABAGED je digitální topografický model území ČR, který byl 

odvozený ze Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK  

a výškovém systému Balt po vyrovnání. Správcem a poskytovatelem dat je Zeměměřičský 

úřad. ZABAGED obsahuje 106 typů objektů strukturovaných do 60 grafických vrstev 

vektorových DGN souborů, obsahuje informace o sídlech, komunikacích, rozvodných 

sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách, chráněných územích, vegetaci, 

povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí jsou také vybrané údaje o geodetických, 

výškových a tíhových bodech na území České republiky a výškopis reprezentovaný 

prostorovým souborem vrstevnic, coţ umoţňuje vytvářet digitální modely terénu. 

Vrstevnice digitalizované z map 1:10 000 mají výškový rozestup 2 m a v rovinatých 
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územích jsou doplněny na 1 m. Polohopisná i výškopisná chyba je shodná s původním 

mapovým podkladem. Doplňkové informace o některých objektech, tzv. identifikátory jsou 

přebírány z databází jejich odborných správců. 

Data se poskytují po celých mapových listech v kladu ZM 10 jako vektorové 

soubory polohopisu (2D) a výškopisu (2D nebo 3D) ve formátu DGN s atributy ve formátu 

mdb, dále ve formátu SHP nebo GML a v souřadnicových systémech S-JTSK, 

WGS84/UTM, případně v S-42/1983 a výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání. 

Vhodným doplněním těchto dat je výstup z databáze Geonames ve formátu DGN nebo 

SHP, který obsahuje standardizované názvosloví Základní mapy ČR 1:10 000.  

ZABAGED je nejpodrobnější, ale také nejdraţší z dostupných komerčních 

databází, proto se vyuţívá spíše v případě řešení malých území [20], [27]. 

 

5. 1. 2.  Digitální model území (DMÚ25) 

  

Digitální model území je soubor geografických informací uchovávaných  

a poskytovaných ve vektorové formě. Tvůrcem a distributorem databáze DMÚ25 je 

Geografická sluţba AČR, Vojenský topografický ústav Dobruška (VTOPÚ). Databáze 

DMÚ25 obsahuje vodstvo, komunikace, potrubní a energetické trasy, rostlinný kryt, 

zástavbu, hranice a výškopis. Podkladem pro digitalizaci byly vojenské topografické mapy 

1:25 000, pro aktualizace pak letecké měřičské snímky. Přesnost dat je dána střední 

polohovou chybou 18 m.  

Data jsou distribuována v základním formátu ArcInfo verze 7.x Coverage, 

popřípadě ArcInfo Export File, ArcView Shape File a ArcInfo Ungenerate File  

a souřadnicovém systému S-1942/83, WGS 84 a S-JTSK. Klad mapových listů je 1:25 000 

a pro distribuci jsou řazeny v samostatných adresářích spolu s připojenými tabulkami. Celá 

databáze je rozdělena do dvaceti samostatných vrstev a kaţdý vektorový objekt je 

charakterizován svým unikátním identifikátorem. Pro výškopis DMÚ25 odvozený z map 

1:25 000 platí původní výškový rozestup vrstevnic 5 m. 

Tato databáze představuje kompromis kvality a pořizovací ceny, její podrobnost je 

dostačující k řešení území v řádu 1 000 km
2
 [27]. 
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5. 1. 3.  Ostatní komerční databáze  

 

Mezi ostatní komerční databáze výškopisu v České republice patří Digitální model 

reliéfu 1. generace (DMR1), coţ je nejstarší model reliéfu pouţívaný v Armádě České 

republiky, který byl vytvořen před 10 aţ 15 lety. Dále digitální model reliéfu 2. generace 

(DMR2), Digitální model území (DMÚ200) a Digitální výškopisná data (DVD). Všechny 

tyto databáze byly rovněţ vytvořeny ve VTOPÚ Dobruška a vyuţívány AČR [25], [27]. 

 

5. 2.  CORINE Land Cover 

 

 Projekt CORINE (Coordination of Information on the Environment) byl vytvořen  

v roce 1985 Evropskou komisí. Jedná se o databázi krajinného pokryvu Evropy na základě 

jednotné metodiky a zahrnuje několik částí: krajinný pokryv (Land Cover), biotopy 

(Biotopes) a ovzduší (Air). Databáze je tvořena polygony, které vznikly interpretací 

druţicových snímků a výstupem jsou mapy vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000, 

rozdělené do 44 tříd, které vyjadřují rozloţení krajinného pokryvu v daném roce.  

 

Obr. 16. Mapa krajinného pokryvu na povodí Bečvy dle CORINE Land Cover 
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Obr. 17. Kategorie vyuţití území na povodí Bečvy dle CORINE Land Cover 

 

Tato databáze slouţí k lepší informovanosti o vyuţívání krajiny a je podkladem pro 

řešení dalších vědeckých projektů a různých problémů při rozhodování o krajině. Je jedním 

z hlavních podkladů pro stanovení odtokových poměrů např. při empirických výpočtech 

metodou CN křivek. Při studiu sráţko-odtokových poměrů je nutno získat alespoň 

v omezené kvalitě rozlišení TTP, lesa, orné půdy s obilninami, orné půdy 

s širokořádkovými plodinami a samozřejmě veškerých nezemědělských typů povrchu. Pro 

posouzení erozní ohroţenosti řešeného území se pak jedná zejména o kategorie vyuţití 

území vedené v tab. 7 [27]. 
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Tab. 7. Kategorie vyuţití území pro posouzení erozní  

ohroţenosti řešeného území (Krása et al. 2006) 

 

 

5. 3.  Půdní data 

 

Pro stanovení odtokových charakteristik řešeného území je zejména třeba znát  

tzv. hydrologickou skupinu půd, která je charakterizována zrnitostním sloţením půd, tedy 

půdní texturou, případně půdními druhy. Pro území České republiky jsou dostupné dvě 

databáze, v nichţ jsou zpracovány půdní mapy v digitální podobě. Jedná se o mapovou 

databázi BPEJ a KPP (obr. 18) [27]. 

 

5. 3. 1.  Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 

 

Jedná se o vektorovou mapovou databázi v měřítku 1:5 000 zpracovanou pro celé 

území ČR ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP Praha) v letech 1974 

aţ 1980. Bonitační půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód, který 

vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky a byl vytvořen pro hodnocení kvality 

zemědělského půdního fondu a ekonomické oceňování půd.  
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První číslice kódu značí klimatický region (0 – 9). V ČR bylo vyčleněno celkem  

10 klimatických regionů na základě ČHMÚ v Praze pro účely bonitace zemědělského 

půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibliţně shodnými klimatickými podmínkami pro 

růst a vývoj zemědělských plodin.  

Druhá a třetí číslice označuje hlavní půdní jednotku (01 – 78). Hlavní půdní 

jednotka (HPJ) je seskupením půdních forem příbuzných vlastností, které jsou určovány 

genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, skeletovitostí, zrnitostí, 

hloubkou půdního profilu, stupněm hydromorfismu, případně výraznou sklonitostí nebo 

morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením.  

Čtvrtá číslice (0 – 9) stanovuje kombinaci sklonitosti pozemku a expozice ke 

světovým stranám. Poslední pátá číslice (0 – 9) určuje kombinaci hloubky půdního profilu 

a jeho skeletovitosti. 

Mapová databáze BPEJ je uloţena v souřadnicovém systému S-JTSK a je 

distribuována v běţných formátech, např. ArcView Shapefile. Průběţně je také 

aktualizována a opravována. Právním předpisem pro vedení a aktualizaci BPEJ je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. Pro potřeby empirických modelů se 

vyuţívá zejména druhá a třetí číslice BPEJ kódu, tedy hlavní půdní jednotka [27]. 

 

5. 3. 2.  Komplexní průzkum půd (KPP) 

 

 Jedná se o vektorovou mapovou databázi v měřítku 1:200 000. Její digitalizace 

proběhla na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze a byla dokončena na jaře roku 

2001. Data jsou k dispozici ve formátu ArcView Shapefile a souřadnicovém systému  

S-JTSK. V databázi jsou zahrnuty vrstvy půdních typů (polygony s volitelnou tabulkou 

atributů půdních typů), půdní zrnitosti (polygony s tabulkou atributů zrnitosti), sídel 

(bodová vrstva sídel s atributy názvů a kategorizace dle velikosti) a vrstva řek (liniová 

vrstva vodních toků a názvů). 

Nevýhodou této databáze je její značná generalizace odpovídající měřítku  

1:200 000, coţ můţe být dostatečné pro řešení území v regionálním měřítku, nicméně pro 

řešení menších území je vhodnější pouţít podrobnější zdroj půdních dat [27]. 
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Obr. 18. Porovnání podrobnosti vektorových půdních map KPP a BPEJ  

pro ČR (Krása, et al. 2006) 

 

5. 4.  Klimatická data 

 

Klimatická data popisují prostorovou variabilitu výskytu sráţek pomocí potřebných 

informačních vrstev GIS. Takovouto mapu by byl schopen přímo poskytnout Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), nicméně její cena by byla neúměrně vysoká. Proto 

se pro potřeby modelů vyuţívají krátkodobá data o sráţkách a teplotách z klimatických 

stanic příslušejících řešenému povodí a jeho okolí a radarová data [27]. 
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6.  SIMULAČNÍ MODELY POVRCHOVÉHO ODTOKU A EROZE 

 

V počátečním období se k výpočtu sráţkoodtokových procesů a eroze vyuţívalo  

tzv. empirických modelů, které byly odvozeny na základě dlouhodobého terénního 

pozorování přírodních procesů a na laboratorních experimentech. Svůj základ tedy mají 

v analýze a zpracování časových řad. V polovině 70. let se díky rozvoji výpočetní 

techniky, informačních technologií a také teoretickému rozvoji v oblasti hydrauliky 

povrchového odtoku, infiltrace a mechanismu erozních procesů mohlo přejít od 

empirických vzorců a postupů k řešení erozního jevu jako dynamického procesu 

proměnného v prostoru a v čase. Tento přístup následně vedl k prudkému rozvoji 

simulačních modelů, které řeší průběh a výslednou intenzitu eroze na základě fyzikálního 

popisu všech zúčastněných procesů. 

Simulační modely pro výpočet vodní eroze vycházejí z definice eroze jako 

přírodního procesu uvolňování, transportu a ukládání půdních částic působením erozních 

činitelů. Těmito činiteli jsou v naprosté většině případů dešťové sráţky a z nich vzniklý 

povrchový odtok. Aby model mohl stanovit intenzitu eroze, transportu látek a účinnost 

protierozních opatření, musí nejprve vyhodnotit všechny přírodní a člověkem ovlivněné 

faktory, které se podílejí na vzniku a průběhu erozního procesu. Základními rovnicemi 

simulačních modelů pro výpočet eroze jsou rovnice kontinuity a pohybová rovnice pro 

řešení pohybu půdních částic. Koncepčně jsou modely tvořeny dvěma vzájemně 

propojenými moduly. Výstupy z hydrologického modulu, které charakterizují povrchový 

odtok, tvoří vstupy do modulu erozního.  

Aplikace simulačních modelů je v současné době spojována s prostředky GIS, které 

slouţí pro přípravu vstupních podkladů a prezentaci výsledků. Jedná se tedy o moderní 

inţenýrský nástroj, kterým lze řešit různé scénáře pro ochranu území a tvorbu podkladů 

pro rozhodovací a projekční činnost v této oblasti. Simulačních modely mají ve srovnání 

s empirickými modely universálnější vyuţití, spolehlivější extrapolaci výsledků, umoţňují 

do simulace zahrnout i transport znečišťujících látek, jsou spolehlivější a přesnější při 

řešení jednotlivých sráţkoodtokových situací, mají moţnost rychlého vyšetření 

odtokových, erozních a transportních procesů na daném území pro velký počet scénářů, 

grafickou prezentaci výsledků simulace, atd.  
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Na druhé straně mají ale větší nároky na rozsah a dostupnost vstupních dat. Při 

sestavování simulačních modelů na principech fyzikálních zákonitostí se nelze vyhnout 

pouţití empirických závislostí a parametrů pro vyjádření některých dílčích procesů.  

To znamená, ţe modely vyţadují kalibraci a testování pro podmínky na daném území a při 

řešení problému je třeba dodrţet předpoklady a podmínky, pro které byl model odvozen, 

především homogenitu území, plošné a časové měřítko modelu. Kalibrace modelu je však 

velmi obtíţná na malých povodích, neboť většinou nejsou k dispozici měření průtoků  

a koncentrací splavenin, které jsou pro porovnání modelu s výsledky simulace nezbytné 

[8]. 
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7. REVIDOVANÁ UNIVERSÁLNÍ ROVNICE ZTRÁTY PŮDY (RUSLE) 

 

Universální rovnice ztráty půdy (USLE – Universal Soil Loss Equation) je 

empirický matematický model, který se pouţívá k popisu erozních procesů a určení 

půdního smyvu. Rovnici USLE vyvinuli vědci Walt Wischmeier a Dwight Smith (obr. 18) 

v roce 1965 pro americké ministerstvo zemědělství na základě údajů o erozi půdy 

shromaţdovaných od roku 1930. Tento model se stal základní metodou hodnocení 

intenzity erozního procesu nejen v USA, ale i po celém světě.  

 

 

Obr. 18. „Otcové“ USLE Dwight Smith a Walt Wischmeier 

(http://topsoil.nserl.purdue.edu/~flanagan/usle-landmark/booklet.htm) 

 

V 90. letech byla na základě prověření a aktualizace USLE odvozena revidovaná 

universální rovnice ztráty půdy (RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation). Byly 

provedeny úpravy, které vedly k určitým změnám ve způsobu stanovení jednotlivých 

faktorů rovnice. RUSLE se stejně jako USLE vyuţívá pro predikci dlouhodobé průměrné 

roční ztráty půdy způsobené odtokem vody ze zemědělsky vyuţívaných pozemků leţících 

v klimatické oblasti daného typu, s daným druhem půdy, o určitém sklonu a délce svahu, 

při určitém systému pěstování plodin, obdělávání půdy a uplatňování protierozních 

opatření. Lze ji však aplikovat také pro území s nezemědělským vyuţitím, např. na 

staveništích. Rovnici nelze pouţít pro období kratší neţ 1 rok, ani pro výpočet ztráty půdy 

z jednotlivých dešťových sráţek nebo odtokem z tajícího sněhu. Revidovanou universální 

rovnici ztráty půdy je moţno vyjádřit ve tvaru: 
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G = R . K . L . S. C . P 

 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha
-1

.rok
-1

] 

R – faktor erozní účinnosti deště  

K – faktor erodovatelnosti půdy  

L – faktor délky svahu  

S – faktor sklonu svahu  

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu  

P – faktor účinnosti protierozních opatření 

 

Na rozdíl od USLE vyţaduje RUSLE větší mnoţství vstupních dat, coţ vede 

k přesnějšímu popsání zájmové lokality a k přesnějším výsledkům. Na druhé však mohou 

nastat problémy s moţnostmi jejich získání. Její předností je jednoduchost, účelnost, 

rychlost výpočtu a moţnost vyuţití velkého mnoţství jiţ předdefinovaných vstupních 

údajů uvedených v databázích, zahrnujících hlavní erozní faktory. K dispozici má datové 

soubory obsahující informace o klimatu (databáze CITY), vegetačním pokryvu (databáze 

CROP) a agrotechnických operacích (databáze OPERATION). Tyto databáze jsou však 

zatím vytvořeny pouze pro území USA. Model ale umoţňuje vytvoření vlastních souborů  

a databází pro konkrétní zájmovou lokalitu. Počítačový program pro výpočet RUSLE  

je volně přístupný na internetu a umoţňuje stanovení jednotlivých faktorů a určení hodnoty 

ztráty půdy. Výpočty hodnot některých faktorů provádí na základě algoritmů pouţívaných 

v USLE. Jsou-li předpokládané ztráty půdy porovnány s hodnotami přípustné ztráty půdy 

pro vyšetřovanou lokalitu, můţe nám RUSLE v rozmezí určitých limitů podat podklady 

pro návrh protierozních opatření. Výstupem RUSLE ani USLE není mnoţství splavenin 

[8], [31], [33]. 

 

7. 1.  Hlavní erozní faktory   

 

7. 1. 1.  Faktor erozní účinnosti deště (R)  

 

Erozní účinnost deště, tzv. erozivita se nejvýrazněji projevuje na počátku erozního 

procesu, kdy dešťové kapky dopadají na půdní povrch, na kterém se ještě nestačila vytvořit 
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vrstva povrchově odtékající vody. Dešťové kapky způsobují rozbíjení půdních agregátů  

a uvolňování půdních částic. Stanovení kinetické energie deště je vzhledem k časové  

a prostorové variabilitě velmi sloţité. Rozhodující je struktura deště a střední pádová 

rychlost. Zastoupení velikosti dešťových kapek je závislý na druhu deště, mraků, stádiu 

vývoje mraků a intenzitě deště. Faktor erozní účinnosti deště definovali Wischmeier  

a Smith v roce 1958 vztahem: 

 

R = (E/100) . i30 

 

R – faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha
-1

.cm.h
-1

] 

E – celková kinetická energie deště [J.m
-2

] 

i30 – max. 30 minutová intenzita deště [cm.h
-1

] 

 

Pro stanovení kinetické energie deště se většinou pouţívá vztah odvozený 

Wischmeierem a Smithem v roce 1978:  

 

E = (206 + 87 log i) . Hs 

 

E – kinetická energie deště [J.m
-2

] 

i – intenzita deště [cm.h
-1

] 

Hs – úhrn deště [cm] 

 

Pro získání reprezentativních údajů o maximálních ročních hodnotách faktoru 

erozní účinnosti deště pro jednotlivé lokality je třeba zpracovat údaje nejlépe za období 

alespoň 50 let. Pokud nejsou k dispozici konkrétní hodnoty pro místní podmínky, ani nelze 

hodnotu faktoru stanovit z podkladů ČHMÚ, můţeme pro území České republiky počítat 

s průměrnou hodnotou R=20 MJ.ha
-1

.cm.hod
-1

. Důleţité je také rozdělení R faktoru během 

roku (tab. 7) v závislosti na vegetačním období [4], [8]. 

 

Tab. 7. Rozdělení faktoru erozní účinnosti deště v průběhu roku (Janeček 2002) 
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7. 1. 2.  Faktor erodovatelnosti půdy (K)  

 

Faktor erodovatelnosti půdy vyjádřuje náchylnosti půdy k erozi a je definován jako 

odnos půdy v t.ha
-1

 na jednotku dešťového faktoru R. Závisí na textuře a struktuře půdy, 

obsahu organické hmoty, zrnitosti, infiltrační schopnosti půdy a odolnosti půdního 

povrchu. Pokud obsah prachových a pískových půdních částic o velikosti 0,002 – 0,1 mm 

v půdě nepřekračuje 70 %, můţeme faktor erodovatelnosti půdy vyjádřit ze vztahu: 

 

100 K = 2,1 M
1,14 

10
-4

 (12 – a) + 3,25 (b – 2) + 2,5 (c – 3) 

 

M – (% prachu + práškového písku) x (100 - % jílu) 

a - % organické hmoty  

b – třída struktury ornice 

c – třída propustnosti půdního profilu 

 

 
 

Obr. 19. Nomogram pro stanovení faktoru K (Holý 1994) 

 

Hodnoty faktoru erodovatelnosti půdy můţeme také stanovit pomocí nomogramu 

(obr. 19) dle Wischmeiera, Jonsona a Crosse [4], [8]. 
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7. 1. 3.  Faktor délky a sklonu svahu (LS)  

 

Faktor délky svahu L vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost půdního 

smyvu a faktor sklonu svahu S vyjadřuje vliv sklonu svahu na ztrátu půdy způsobenou 

erozí. Topografický faktor LS vyjádřili Wischmeier a Smith v roce 1965 a představuje 

poměr ztráty půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku. 

Jeho hodnota pro přímé svahy se počítá ze vztahu:  

 

LS = 𝑙𝑑
0,5

/ 0,0138 + 0,0097 s + 0,00138 s
2
 / 

 

ld – nepřerušená délka svahu [m] 

s – sklon svahu [%] 

 

Oba faktory lze také stanovit samostatně. Pro faktor délky svahu L se vyuţívá 

vztah: 

  

L =  
𝑙𝑑

22,13
 
𝑝

 

 

ld – nepřerušená délka svahu [m] 

p – exponent zahrnující vliv sklonu svahu 

 

Faktor sklonu svahu S lze vyjádřit jako: 

 

S = 
0,43+0,30 𝑠 +0,04 𝑠2

6,613
 

 

s – sklon svahu [%]  

 

Délky a sklony pozemků se určují z vrstevnicových a hospodářských map [4], [8]. 
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7. 1. 4.  Faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu (C)  

 

Tento faktor vyjadřuje vliv vegetačního pokryvu a agrotechniky na velikost 

erozního smyvu. Vegetační pokryv přímo chrání povrch půdy před destruktivním 

působením dopadajících dešťových kapek a sniţuje rychlost povrchového odtoku. 

Nepřímo vegetace působí na vlastnosti půdy, zejména pórovitost a propustnost, zpevňuje 

půdu svým kořenovým systémem a omezuje tak moţnost odnosu půdy. Faktor ochranného 

vlivu vegetačního pokryvu je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu. Výbornou 

protierozní ochranu představují trávy a jeteloviny, naopak širokořádkové plodiny, ovocné 

výsadby a vinice chrání půdu před erozí nedostatečně [4], [8]. 

 

7. 1. 5.  Faktor účinnosti protierozních opatření (P) 

 

Faktor účinnosti protierozních opatření je definován jako poměr zjištěného smyvu 

na pozemku s pouţitým protierozním opatřením ke smyvu na standardním pozemku [4], 

[8].  

 

7. 2.  Metodika práce a výpočet RUSLE v prostředí ArcGIS 

 

Výpočet dlouhodobé ztráty půdy pomocí rovnice RUSLE není nikterak sloţitý. 

Vstupními daty vlastního výpočtu jsou rastry jednotlivých erozních faktorů, které se mezi 

sebou jednoduše vynásobí. Rastr (GRID) je pravidelná síť čtvercových buněk, kde kaţdá 

buňka nese číselný údaj o hodnotě sledovaného jevu. U kaţdého rastrového obrazového 

záznamu je důleţitým údajem také prostorové rozlišení, neboli velikost buňky rastru, která 

nám udává, jak velké území buňka zobrazuje. Podle přesnosti vstupních dat a velikosti 

území jsem stanovila velikost jedné buňky na 15 m. Výpočty byly provedeny metodou 

mapové algebry v prostředí ArcGIS 9.3., kde jako nástroj pro násobení vstupních vrstev 

slouţí funkce Raster Calculator, která je součástí extenze Spatial Analyst. Konečným 

výstupem je rastrová mapa dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy modelovaného území.  
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Obr. 20. Blokové schéma RUSLE (Holý 1994) 

 

7. 2. 1.  Vrstva faktoru erozní účinnosti deště (R) 

 

Tento faktor představuje erozní účinnost deště a povrchového odtoku, tedy jeho 

schopnost erozně působit na povrch půdy, rozrušovat půdní agregáty a uvolňovat půdní 

částice. Závisí na četnosti výskytu sráţek, na jejich kinetické energii, intenzitě a úhrnu. 

Průměrná roční hodnota pro Českou republiku je R = 20 MJ.ha
-1

.cm.hod
-1

.  

Základem pro získání rastru faktoru erozní účinnosti deště je síť sráţkoměrných 

stanic na daném území, přičemţ pro kaţdou stanici je nutno znát průměrný roční úhrn 

sráţek v mm. Tento můţeme zjistit buď přímo z ČHMÚ nebo jej můţeme odvodit 

z klasifikace dle Quitta (1971). V Quittově členění sice není přímo zahrnut, jsme však 

schopni jej dopočítat z klimatických charakteristik úhrnu sráţek za vegetační období (sVO) 

a úhrnu sráţek za zimní období (sVZ). Součtem těchto úhrnů získáme hodnotu průměrné 

roční výše sráţek pro danou klimatickou oblast. Z charakteristik sVO a sVZ je třeba brát 

průměrné hodnoty intervalu [12].  

Pro vytvoření vrstvy faktoru R jsem nejprve vloţila shapefile sráţkoměrných stanic 

nacházejících se přímo na území povodí nebo v jeho blízkosti. Poté jsem do atributové 

tabulky vloţila průměrné roční úhrny sráţek v mm pro jednotlivé sráţkoměrné stanice  

a pomocí funkce Field Calculator jsem z Prentlova vztahu (1973) vypočetla faktor R:  
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R = 0,058 * H + 10,5  

 

R – faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha
-1

.cm.h
-1

] 

H – průměrný roční úhrn sráţek [mm]. 

 

Nakonec jsem hodnoty R faktoru interpolovala (Spatial Analyst → Interpolation →  

IDW), čímţ jsem získala rastrovou vrstvu erozní účinnosti deště (obr. 21). 

 

 

Obr. 21. Rastrová vrstva erozní účinnosti deště se sráţkoměrnými stanicemi 

 

7. 2. 2.  Vrstva faktoru erodovatelnosti půdy (K) 

 

Tento faktor představuje erodovatelnost půdy, tedy náchylnost půdy k erozi a její 

schopnost odolávat erozním činitelům. Hodnota faktoru K se určuje podle map 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na základě půdního typů daného hlavní 

půdní jednotkou (HPJ). 
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Vstupním datem pro tvorbu rastru faktoru K byl shapefile půdních typů. 

V atributové tabulce jsem kaţdé hodnotě MKSP přiřadila hodnotu faktoru K (tab. 8). Poté 

jsem tento shapefile převedla na rastr (Conversion Tools → To Raster → Polygon to 

Raster). 

 

Tab. 8. Hodnoty faktoru K pro půdy v povodí Roţnovské Bečvy 

MKSP Faktor K 

Fluvizem (typická) 0,31 

Glej (typický) 0,30 

Kambizem (typická) 0,29 

Kambizem (typická) varieta kyselá 0,28 

Kambizem dystrická 0,20 

Kambizem pseudoglejová 0,30 

Kambizem pseudoglejová varieta kyselá 0,26 

Podzol kambizemní 0,20 

Pseudoglej primární 0,34 

 

7. 2. 3.  Vrstva topografického faktoru (LS) 

 

Pro výpočet topografického faktoru LS jsem pouţila programový prostředek 

GRASS, modul r.watershed. Ten vypočítá ze vstupního výškového gridu nejprve faktor 

délky svahu (L) a faktor sklonu svahu (S). Jejich vzájemným vynásobením jsem dostala 

topografický faktor LS. Vzhledem k tomu, ţe je hodnota obou faktorů velmi malá, pro 

vizualizaci výsledného rastru násobí modul r.watershed výsledky hodnotou 100. Pro další 

výpočet a převedení rastru do jiného formátu, např. ESRI rastr, je nutno tento faktor opět 

vydělit stejnou hodnotou. Po vloţení této vrstvy do ArcMapu jsem ji ještě převedla 

z formátu ascii na rastr (Conversion Tools → To Raster → ASCII to Raster). 

 

7. 2. 4.  Vrstva faktoru ochranného vlivu vegetačního pokryvu (C) 

 

Grid faktoru ochranného vlivu vegetačního pokryvu jsem vytvořila ze shapefile 

krajinného krytu dle klasifikace CORINE Land Cover, v jehoţ atributové tabulce jsem ke 

kaţdému typu krajinného krytu přiřadila příslušnou hodnotu faktoru C (tab. 9).  
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Tab. 9. Hodnoty faktoru C pro kategorie krajinného pokryvu  

CORINE v povodí Roţnovské Bečvy 

 

Území / Kód CORINE Faktor C 

Nesouvislá městská zástavba (112) 0,000 

Průmyslová nebo komerční zóna (121) 0,030 

Těţba hornin nebo minerálů (131) 0,500 

Městská zeleň (141) 0,080 

Nezavlaţovaná orná půda (211) 0,250 

Louky (231) 0,005 

Komplexní systémy kultur a parcel (242) 0,250 

Převáţně zemědělské oblasti (243) 0,240 

Listnaté lesy (311) 0,009 

Jehličnaté lesy (312) 0,004 

Smíšené lesy (313) 0,007 

Střídání lesů a křovin (324) 0,005 

 

7. 2. 5.  Vrstva faktoru účinnosti protierozních opatření (P) 

 

Tento faktor vyjadřuje účinnost protierozních opatření a nabývá hodnot od 0,2 do 1, 

přičemţ P = 1 znamená ţádná ochranná opatření. Faktor P se můţe blíţit k hodnotě 0, 

ovšem za cenu extremních finančních nákladů na technická opatření. Protierozním 

opatřením můţe být např. pásové obdělávání podél vrstevnic, terasování, ochranné 

zatravňování, příkopy, průlehy, apod. V praxi se převáţně vyuţívá hodnota P = 1, neboť 

v mnoha případech nejsou na pozemcích učiněna ţádná protierozní opatření [15]. 

 

7. 2. 6.  Násobení rastrových vrstev 

 

V momentě, kdy jsem měla připravené veškeré vstupní vrstvy (obr. 22), mohla 

jsem přistoupit k poslednímu kroku, tedy samotnému výpočtu. Pomocí nástroje Raster 

Calculator (obr. 23) jsem vynásobila jednotlivé vrstvy podle rovnice: 

 

G = R . K . LS. C . P, 

 

čímţ jsem získala rastrovou mapu dlouhodobé průměrné ztráty půdy na povodí Roţnovské 

Bečvy (t.ha
-1

.r
-1

). 
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Obr. 22. Prostorové rozloţení hodnot faktorů RUSLE v povodí Roţnovské Bečvy 

 

 

 

Obr. 23. Princip mapové algebry RUSLE a dialogové okno funkce Raster Calculator 

v programu ArcGIS 9.3. (upraveno dle Šír 2008) 
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7. 3.  Vizualizace a statistické zhodnocení výsledků RUSLE 

 

Výslednou vrstvou získanou pomocí rovnice RUSLE je rastrová mapa potenciální 

eroze (obr. 24) na povodí Roţnovské Bečvy (t.ha
-1

.r
-1

). Na většině území jsou hodnoty 

odnosu sedimentů velmi blízké nule, coţ odpovídá zařazení do oblastí s velmi slabým 

ohroţením vodní erozí. V některých oblastech ovšem dosahují tyto hodnoty aţ 8,6, coţ 

odpovídá plochám s extrémním ohroţením. 

 

 

Obr. 24. Vizualizace výsledků výpočtu RUSLE v povodí Roţnovské Bečvy 

 

Z obr. 24 a 25 je patrné, ţe morfologie terénu se uplatňuje jako významný erozní 

činitel. Je ovšem nutno podotknout, ţe plochy s nejvyššími hodnotami topografického 

faktoru (obr. 22) dosahují často ve výsledku pouze středních hodnot průměrných ročních 

hektarových ztrát půdy. Proto je nutno se při interpretaci zaměřit také na ostatní faktory, coţ 

plyne uţ z matematické podstaty rovnice RUSLE. Vysoké hodnoty potenciální eroze půdy 

v oblastech s niţšími hodnotami topografického faktoru jsou dány především vlastnostmi půd a 

krajinným pokryvem.  
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Největší váhu v tomto případě má tedy patrně faktor vegetační, neboť plochy 

s největším erozním ohroţením se vyskytují převáţně v zemědělských oblastech, tedy v 

kategorii 243 dle CORINE Land Cover.  

 

 
Obr. 25. Vyhodnocení výsledků RUSLE pomocí zonální statistiky 
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8.  DYNAMICKÝ EROZNÍ MODEL SWAT  

 

SWAT je zkratka pro Soil and Water Assessment Tool, model vyvinutý v Texasu  

Dr. Jeffem Arnoldem pro americké ministerstvo zemědělství. Byl vyvinut především  

s cílem předvídat vliv územního hospodářství na pohyb vody v povodí a další procesy na 

něj vázané. Jedná se o fyzikálně zaloţený model, který vyţaduje vstupní informace  

o klimatu, půdních vlastnostech, topografii, vegetaci a postupy obhospodařování půdy 

v daném povodí. Pomocí těchto vstupních dat jsou potom přímo modelovány fyzikální 

procesy spojené s pohybem vody a sedimentů, růstem zemědělských plodin, koloběhem 

ţivin apod. Výhodou je, ţe SWAT umoţňuje uţivateli studium dlouhodobých dopadů na 

vodní zdroje, neboť také zahrnuje postupné hromadění znečišťujících látek. SWAT je 

spojitý časový výpočetní model, který není určen pro detailní simulace jednotlivých 

sráţkových a povodňových událostí. 

SWAT obsahuje prvky z několika ARS modelů. K rozvoji také výrazně přispěl 

CREAMS. Vzhledem k tomu, ţe byl SWAT vytvořen na počátku 90. let, prošel několika 

revizemi a rozšířeními. K nejznámějším verzím patří SWAT94.2, SWAT96.2, SWAT98.1, 

SWAT99.2 a nejnovější SWAT2000. Kromě výše uvedených změn, bylo pro model 

vyvinuto rozhraní ve Windows (Visual Basic), GRASS, a ArcView. SWAT prošel také 

rozsáhlou validací. 

Pro účely modelování fyzikálních procesů v povodí můţe být povodí rozděleno do 

několika dílčích subpovodí. Toto rozdělení je výhodné, zejména pokud v povodí dominuje 

různé vyuţití půdy nebo mají půdy natolik odlišné vlastnosti, ţe to má dopad na 

hydrologii. Kaţdé dílčí subpovodí je pak dále rozděleno na jednotky hydrologické odezvy 

(HRU).  

Bez ohledu na to jaký problém ve SWATu řešíte, hnací sílou všeho co se děje 

v povodí je vodní bilance a hydrologický cyklus simulovaný modelem musí být v souladu 

s tím, co se doopravdy děje v povodí. Simulace povrchové části hydrologického cyklu, 

tedy od sráţek aţ po odtok vody z povodí, vychází z rovnice vodní bilance. Povrchový 

odtok je předpovídán pro kaţdou HRU jednotku samostatně a směřuje k získání celkového 

odtoku z povodí. Ke vstupům a procesům pro fázi hydrologického cyklu patří klima 

(mnoţství sráţek, maximální a minimální teplota vzduchu, sluneční záření, rychlost větru, 

relativní vlhkost, sněhová pokrývka, apod.). Dále hydrologie, kde SWAT počítá  
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a modeluje procesy vázané na velikost infiltrace, evapotranspirace, rozloţení vody 

v půdním profilu, povrchový a podpovrchový odtok, apod. Taktéţ zahrnuje jezera, řeky  

a rybníky jako nedílné prvky hydrologického cyklu. Krajinný pokryv a růst rostlin je 

důleţitý pro potenciální a aktuální transpiraci, příjem ţivin z půdy, apod. V této souvislosti 

je významná moţnost modelování pohybu a cyklus přeměny ţivin, zejména fosforu  

a dusíku, které jsou důleţitými prvky pro růst rostlin. Podobným způsobem je simulován 

také pohyb pesticidů povrchovým i podpovrchovým odtokem. 

K modelování erozních procesů vyuţívá model modifikovanou universální rovnici 

ztráty půdy MUSLE, coţ je upravená verze universální rovnice ztráty půdy (USLE). USLE 

predikuje průměrnou roční erozi v závislosti na faktoru erozní účinnosti deště. Při výpočtu 

pomocí MUSLE je tento faktor nahrazen faktorem odtoku [15], [28]. 

 

8. 1.  Metodika práce v erozním modelu SWAT 

 

Erozní model SWAT je volně dostupný nekomerční freeware. Pro svou 

diplomovou práci jsem pouţila programový prostředek ArcView GIS 3.2 a extenzi 

AVSWAT-X pro SWAT2005. Pro práci s touto extenzí je nutno mít také nainstalovanou 

extenzi Spatial Analyst. 

 

 

Obr. 26. Základní okno extenze ArcView SWAT – X for SWAT 2005 
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8. 1. 1.  Schematizace povodí 

 

Prvním krokem po zaloţení nového projektu je schematizace povodí, kterým se 

rozumí automatický proces vymezení dílčích hydrologicky propojených odtokových 

jednotek (subpovodí) a jim příslušných segmentů hydrologické sítě (vodních toků) nad 

DMT zájmového území. Zde jsou uţivatelem specifikovány vybrané řídící parametry 

schematizace, které mimo jiné určují velikost a počet výsledných subpovodí [21]. 

Celý proces schematizace povodí probíhá v dialogovém okně vyvolaném pomocí 

záloţky v menu Avswat/Automatic Delineation (obr. 28). Zde uţivatel nastavuje jednotlivá 

vstupní data a také parametry výstupních subpovodí. Primárním vstupním datem je DEM 

zájmového území. Ten můţeme případně doplnit shapefilem vodních toků. Nutno 

podotknout, ţe tato vrstva není vyţadována a slouţí pouze pro přesnější specifikaci 

poţadavků uţivatele. Je-li k dispozici pouze DEM, který svým plošným rozsahem 

překračuje plochu pilotního území, můţeme zde definovat masku vymezující pouze 

zájmovou oblast.  

 

 

Obr. 27. Dialogové okno funkce Automatic Delineation 
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Co se týče vstupních dat, pouţila jsem DEM, který jsem si vytvořila v programu 

ArcGIS 9.3 pomocí extenze 3D Analyst, funkcí Topo to Raster. Základem pro vytvoření 

byla vrstva vodních toků, vstevnice, rozvodnice a vodní nádrţe. Výstupem byl rastr DEM 

o velikosti buňky 15 m. Tento rastr jsem následně ořezala pomocí funkce Analysis Tools 

→ Extract → Clip, čímţ jsem získala vrstvu DEM pouze pro povodí Roţnovské Bečvy  

a nemusela jsem tedy vloţený grid maskovat. Po načtení vstupních dat v oddílu DEM Set 

Up jsem tlačítkem Properties vyvolala okno Dem Properties, kde jsem zvolila jednotky 

výškových a délkových dat (obr 28).   

Poté jsem vytvořila hydrologicky korektní grid. Hydrologicky nekorektní gridy jsou 

charakteristické přítomností izolovaných depresí. Deprese (sinks) jsou shluky buněk gridu, 

jejichţ hodnota je vůči okolí niţší. Tyto deprese mohou mít přirozený charakter, ale 

v naprosté většině případů se jedná o nepřesnosti gridu, které dále ovlivňují proces 

povrchového odtoku z efektivních sráţek, coţ se můţe negativně projevit na kvalitě 

výstupů. Funkce Preprocessing of the Dem to remove sinks má v sobě zahrnutý algoritmus, 

který je schopen tyto deprese lokalizovat a následně je vyplnit na úroveň okolních buněk, 

čímţ je zajištěn plynulý odtok vody po povrchu gridu [12]. 

 

 

Obr. 28. Určení směru odtoku (nahoře) a akumulace odtoku (dole) na DEM  

(Jedlička, Mentlík 2002 in Šír 2008) 

 

Dalším krokem je Stream definition, ve kterém model ze vstupního, jiţ 

hydrologicky korektního DEM vypočte směr odtoku (flow direction), akumulaci odtoku 
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(flow accumulation) a síť vodních toků (watershed delineation). Směr odtoku spočívá 

v definování buňky s nejstrmějším spádem a počítá odtok z kaţdé buňky do jedné z osmi 

sousedních. Hodnota akumulace povrchového odtoku vyjadřuje počet buněk, které 

příslušnou buňku dotují přítokem vody (obr 29). 

Na počátku kroku Stream definition je třeba zadat minimální velikost samostatně 

klasifikovaného povodí v ha, tzv. Treeshold area, jehoţ velikost se promítá do počtu  

a velikosti subpovodí získaných v dalších krocích. V mém případě jsem zvolila hodnotu 

100 ha. Stisknutím tlačítka Apply proběhne výpočet a zobrazí se výsledná říční síť, na níţ 

jsou vyznačeny body soutoků neboli uzly (obr. 30).  

 

 

Obr. 29. Říční síť povodí Roţnovské Bečvy vygenerovaná modelem SWAT 

 

Dalším krokem je práce s uzly na vodním toku, k čemuţ slouţí funkce Outlet and 

inlet definition. Zde je moţno přidat, odebrat či předefinovat uzly hydrologické sítě. 

Abychom mohli přistoupit k dalšímu kroku, je nutno vybrat alespoň jeden uzel v odtokové 

síti, který bude slouţit jako nejspodnější závěrový profil. Závěrové profily je moţno vloţit 

pomocí tabulky Outlet definition table. Jelikoţ jsem ji však neměla k dispozici, označila 

jsem ve své práci závěrový manuálně v nabídce Main watershed: outlet(s) selection and 

definition poloţkou Select. Tímto jsem získala polygonový shapefile jednotlivých 

subpovodí (obr. 31). 
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Obr. 30. Polygonový shapefile jednotlivých subpovodí na území Roţnovské Bečvy 

 

 

Obr. 31. Schematizované povodí Roţnovské Bečvy 

 

Posledním krokem je výpočet parametrů jednotlivých subpovodí a vodních toků 

jako rozloha, průměrný sklon a délka svahů, průměrný sklon, šířka a hloubka koryt, apod. 

Toto zajišťuje funkce Calculation of subbasin parameters. V této fázi je třeba také nastavit 
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kartografickou projekci vstupních dat. Model zde sice nabízí řadu předdefinovaných 

projekcí, avšak poţadovaná Křovákova projekce zde chybí. Tento problém byl vyřešen 

definováním centrální rovnoběţky Křovákova zobrazení, tedy 49,5. Výsledkem tohoto 

kroku bylo povodí rozdělené na 145 subpovodí (obr. 32), čímţ byl proces schematizace 

povodí dokončen [12].  

 

8. 1. 2.  Definování krajinného pokryvu a půdních typů 

 

Po dokončení schematizace povodí se v nabídce Avswat zpřístupní funkce Land 

Use and Soil definition, která slouţí k definování krajinného pokryvu a půdních typů na 

zájmovém území. Tyto je nutno definovat z toho důvodu, ţe ovlivňují hydrologický cyklus 

vody v krajině, zejména procesy evapotranspirace a filtrace.  

Prvním krokem je načtení vstupního gridu krajinného pokryvu dle klasifikace 

CORINE Land Cover. V případě krajinného pokryvu bylo moţno vyuţít interní databáze 

modelu SWAT a jednotlivým kategoriím CORINE nadefinovat ekvivalenty ze zmiňované 

databáze modelu (tab. 10). 

 

 

Obr. 32. Definování krajinného pokryvu v dialogovém okně Land Use and Soil Definition 
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Tab. 10. Přehled typů krajinného pokryvu pouţitých na území Roţnovské Bečvy 

 

Kód CORINE SWAT klasifikace Popis 

112 URMD Nesouvislá městská zástavba 

121 UIDU Průmyslová a komerční zóna 

211 AGRC Nezavlaţovaná orná půda 

231 PAST Pastviny 

242 AGRL Kultivovaná plocha 

243 PEAS Zemědělská plocha s přírodní vegetací 

311 FRSD Listnatý les 

312 FRSE Jehličnatý les 

313 FRST Smíšený les 

321 RNGE Křoviny 

324 RNGB Nízký lesní porost 

 

Obdobným způsobem bylo třeba nadefinovat půdní typy zájmového území. 

Vstupem zde byl grid půdních typů dle MKSP. V tomto případě jiţ ale nebylo moţno 

vyuţít interní databáze předdefinovaných půd a musela jsem si vytvořit vlastní půdní typy. 

Vzhledem k tomu, ţe bez terénního šetření nejsme schopni vystihnout vlastnosti půd 

v takové míře, abychom dostatečně odlišili jednotlivé subtypy, byly geneticky příbuzné 

půdní typy sloučeny do kategorií.  

 

Tab. 11. Parametry definované jednotlivým půdním typům 

 
 Fluvizem Glej Kambizem Podzol Pseudoglej 

NLAYERS 1 1 1 1 1 

HYDGRP B C B B C 

SOL_ZMX 200 200 1000 1000 200 

ANION_EXCL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

SOL_CRK 0 0 0 0 0 

TEXTURE piscito-hlinite piscito-hlinite piscito-hlinite piscito-hlinite piscito-hlinite 

SOL_Z1 1000 1250 1000 1200 1000 

SOL_BD1 1,46 1,1 1,1 1,35 1,1 

SOL_AWC1 0,32 0,3 0,32 0,3 0 

SOL_K1 10 5 18 25,5 18 

SOL_CBN1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

CLAY1 37,5 48 42,5 20 20 

SILT1 17,5 23 22,5 25 60 

SAND1 45 29 35 55 20 

ROCK1 20 10 10 25 0 

SOL_ALB1 0,15 0,15 0,15 0,15 0 

USLE_K1 0,31 0,3 0,29 0,2 0,32 

SOL_EC1 0 0 0 0 0 
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Kategorie Fluvizem zahrnovala pouze fluvizem (typickou), kategorie Glej 

zahrnovala glej (typický), kategorie Kambizem sdruţovala kambizem (typickou), 

kambizem (typickou) varietu kyselou, kambizem dystrickou, kambizem pseudoglejovou  

a kambizem pseudoglejovou varietu kyselou, kategorie Podzol zahrnovala podzol 

kambizemní a do kategorie Pseudoglej byl přiřazen pseudoglej primární.  

Parametry jednotlivých kategorií (tab. 11) jsem nadefinovala přes hlavní nabídku 

ArcView SWAT – X → Edit SWAT Databases v dialogovém okně User Soils (obr. 34). 

 

 

 

Obr. 33. Dialogové okno pro editaci parametrů půd v databázi SWAT 
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Po specifikaci krajinné a půdní pokrývky je třeba tato vstupní data reklasifikovat, 

čímţ se vytvoří sekundární datové vrstvy krajinného krytu a půd ve formátu grid a zároveň 

se aktivuje tlačítko Overlay (obr. 35). Touto funkcí model sloučí oba zmiňované 

reklasifikované gridy do jedné výstupní vrstvy.   

 

 

Obr. 34. Definování půdních typů v dialogovém okně Land Use and Soil Definition 

 

8. 1. 3.  Distribuce jednotek hydrologické odezvy (HRU) 

 

Jednotky hydrologické odezvy (HRU) jsou vnitřní jednotky programu pro 

stanovení sráţkoodtokových vztahů a fluviální eroze. Představují kombinaci kategorií 

LULC (Land Use a Land Cover) a půdních typů. Jejich vymezením se spočítají plochy 

všech kombinací typů půd a vegetace a dojde k vyloučení těch kombinací, které se 

vyskytují jen na velmi malém území. K definování jednotek hydrologické odezvy slouţí 

záloţka Definition of Land Use and Soil Themes. Zde si můţe uţivatel zvolit ze dvou 

moţností, buď bude mít na odtok vody vliv dominantní hodnota (Dominant Land Use and 

Soil) nebo sloţená hodnota (Multiple Hydrologic Response Units), která vychází 

z procentuálního podílu typů půd a jejich vyuţití [12].  

V mém případě jsem přistoupila k jednoduššímu způsobu specifikace, tedy zadání 

jediné dominantní hodnoty HRU pro kaţdé subpovodí (obr. 36). 
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Obr. 35. Dialogové okno pro nastavení distribuce HRU 

 

8. 1. 4.  Definice klimatických dat 

 

Po úspěšném dokončení definice HRU jednotek se zpřístupní okno pro definici 

klimatických dat (obr. 37). V záloţce Input → Weather Stations můţe uţivatel specifikovat 

časové i prostorové rozloţení meteorologických prvků, tedy sráţky, teplotu, solární radiaci, 

rychlost větru, relativní vlhkost apod. V tomto kroku je moţno také nadefinovat vlastní 

databázi klimatických stanic. Jelikoţ jsem byla omezena nedostatkem vstupních dat, 

ponechala jsem simulaci podnebných podmínek na generátoru počasí WXGEN zahrnutém 

v modelu.  

 

Obr. 36. Dialogové okno Weather data definition 
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8. 1. 5.  Generování vstupů modelem SWAT 

 

Posledním krokem předcházejícímu samotnému spuštění simulace v modelu SWAT 

je proces generování jednotlivých vstupů, kterými jsou konfigurace povodí, data o půdách, 

o podnebí, o subpovodích, o HRU, data sítí povrchového odtoku, data o podzemních 

vodách, o vyuţití vod, o managementu povodí, o chemismu půd, o nádrţích a data  

o kvalitě tekoucích vod. Tuto funkci opět nalezneme v záloţce Input, kde můţeme nechat 

model vygenerovat všechny vstupy najednou nebo vstupy vypsat postupně jeden po 

druhém (obr 38). 

 

 

Obr. 37. Proces generování vstupů 

 

8. 1. 6.  Simulace erozního procesu v modelu SWAT 

 

Jakmile model vygeneruje všechny potřebné vstupy, je moţné přejít k vlastní 

simulaci erozního procesu. K tomuto je zapotřebí otevřít dialogové okno Set Up and Run 

SWAT model simulation (obr. 39). Zde je opět moţno nastavit parametry simulace, přičemţ 

nejdůleţitějším krokem je nastavení časového úseku simulace a frekvence výstupů. 

V tomto případě jsem nastavila 12leté období a to od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2010  

a časové rozlišení výstupů bylo zvoleno roční. Ostatní parametry jsem ponechala na 
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výchozím nastavení. Po nastavení všech parametrů je toto potřeba modelu potvrdit 

kliknutím na tlačítko Setup SWAT Run, čímţ se aktivuje okno Run SWAT a je moţno 

spustit simulaci eroze půdy (obr. 40). Zhodnocení a vizualizace výsledků simulace jsou 

popsány v následující kapitole. 

 

 

Obr. 38. Dialogové okno pro nastavení parametrů simulace 

 

 

Obr. 39. Proces výpočtu eroze modelem SWAT 
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8. 1. 7.  Modelování erozního procesu pro scénář 100 % zalesnění 

 

Součástí této diplomové práce je srovnání eroze na území Roţnovské Bečvy pro 

aktuální krajinný pokryv (Corine Land Cover) a pro 100 % zalesnění. Metodika práce 

probíhala stejně jako v předešlém případě. Rozdíl byl pouze při vkládání dat krajinného 

pokryvu, kde jsem v dialogovém okně Definition of Land Use and Soil Themes nastavila 

pro všechny typy krajinného pokryvu nacházející se na zájmovém území hodnotu FRST, 

tedy smíšený les (obr. 41). Půdní pokryv jsem ponechala stejný jako v předešlém případě.  

 

 

Obr. 40. Nastavení krajinného pokryvu pro scénář 100 % les 

 

Simulace erozního procesu probíhala rovněţ úplně stejně. V dialogovém okně Set 

Up and Run SWAT model simulation jsem opět nastavila časový úsek simulace od 1. ledna 

1998 do 31. prosince 2010 a časové rozlišení výstupů bylo zvoleno roční. Ostatní 

parametry jsem ponechala na výchozím nastavení (obr. 42). 
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Obr. 41. Simulace erozního procesu v modelu SWAT pro scénář 100 % les 

 

8. 2.  Interpretace a vizualizace výsledků modelu SWAT 

 

Výstupem simulace ve SWATu jsou ⃰.dbf tabulky s výstupními parametry 

jednotlivých simulovaných procesů. Výstupní hodnoty pro vodní tok nalezneme 

v atributové tabulce rch.dbf, kde jsou nejdůleţitějšími hodnotami FLOW_IN (průměrný 

denní přítok do horního úseku toku v m
3
.s

-1
), FLOW_OUT (průměrný denní odtok 

závěrovým profilem v m
3
.s

-1
), SED_IN (přínos sedimentů v tunách) a SED_OUT (odnos 

sedimentů závěrovým profilem v tunách). 

Výstupní hodnoty pro subpovodí nalezneme v atributové tabulce sbs.dbf. 

Nejdůleţitějšími hodnotami jsou zde SYLD (odnos sedimentů ze subpovodí do toku v  

t.ha
-1

), ORG (organický dusík v kg) a ORGP (organický fosfor v kg). 

 Ve své práci jsem mimo jiné také srovnávala, jaký vliv má krajinný pokryv na 

odnos sedimentů. Proto jsem v modelu SWAT vyhodnotila nejprve výsledky pro aktuální 

krajinný pokryv dle CORINE Land Cover a poté také pro scénář 100% zalesnění území 

smíšeným lesem (kód 313, FRST). Z výsledků na obr. 42 a 43 je zřejmé, ţe odnos 

sedimentů ze subpovodí do toku je pro scénář 100% zastoupení lesa mnohonásobně niţší 

neţ v případě aktuálního krajinného pokryvu.  



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             79 
 

 

Obr. 42. Odnos sedimentů ze subpovodí to toku pro scénář aktuální Land Cover 

 

Obr. 43. Odnos sedimentů ze subpovodí to toku pro scénář 100% les 
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Obr. 44. Odnos sedimentů závěrovým profilem pro scénář aktuální Land Cover 

 

Obr. 45. Odnos sedimentů závěrovým profilem pro scénář 100% les 
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Obr. 46. Grafické srovnání odnosu sedimentů závěrovým profilem obou scénářů 

  

Hodnoty odnosu sedimentů pro aktuální krajinný pokryv se pohybují v rozmezí 

0,013 – 189,5 t.ha
-1

, zatímco hodnoty pro zcela zalesněné území dosahují pouze hodnot 

0,013 – 14,3 t.ha
-1

. Pro procentuální zhodnocení v simulovaném období od 1. ledna 1998 

do 31. prosince 2010 nám vychází, ţe odnos sedimentů ze subpovodí do toku je pro 

aktuální krajinný pokryv takřka o 93% vyšší neţ pro scénář 100% zastoupení lesa.  

Odnos sedimentů závěrovým profilem pro aktuální krajinný pokryv se pohybuje 

v rozmezí 1,7 – 50 920 t, pro 100% zalesnění se hodnoty pohybují v intervalu  

1,7 – 9 766 t. Po procentuálním vyhodnocení v daném simulovaném časovém úseku nám 

vychází opět mnohonásobně vyšší hodnoty pro aktuální krajinný pokryv oproti scénáři 

100% lesa, a to aţ téměř o 81%. Z obr. 44 a 45 je rovněţ patrná akumulace sedimentů 

směrem k závěrovému profilu. 
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9.  SIMWE 

 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support Systém) je geografický 

informační systém vyuţívaný pro správu a analýzu geoprostorových dat, produkci 

mapových výstupů, prostorové modelování a vizualizaci. GRASS je oficiálním projektem 

„Open Source Geospatial Foundation“ a je šířen zdarma jako freeware pod licencí  GNU 

General Public License (GPL). Byl vyvíjen americkou armádou od roku 1982 jako nástroj 

pro obhospodařování půdy a plánování ţivotního prostředí. Dnes je celosvětově vyuţíván  

v akademickém i komerčním prostředí, stejně jako v mnoha vládních agenturách  

a poradenských společnostech ţivotního prostředí.  

GRASS lze pouţívat na více platformách, včetně Mac OS X, Microsoft Windows  

a Linux. Systém GRASS je hybridní, modulárně postavený GIS, který je orientován na 

zpracování rastrových i vektorových dat ve 2D a 3D.  

SIMWE (Simulated Water Erosion) je sráţkoodtokový model, který je součástí 

GRASS a navazuje na rastrový modul r.sim.water GRASS. Původní modul r.sim.water pro 

verze 5.x GRASS byl k dispozici pouze jako doplňkový modul. Dnes uţ je od verze 6.2.2  

v GRASS implicitně zahrnut jako modul SIMWE v nástrojích hydrologických analýz 

spolu s modelem SIMWE.  

Oproti původním verzím je parametrizace modelu zjednodušena a rovněţ lze vyuţít 

grafického rozhraní oproti příkazové řádce prvních verzí. Jedná se o poměrně výkonný 

model a mezi jeho hlavní výhody patří zejména víceměřítková simulace, která umoţňuje  

v základním modelu s menším rozlišením pro celé území současně detailně řešit vybrané 

části území. Další výhodou je úprava rovnic vlnové aproximace pro vyšší stabilitu řešení 

v oblastech DMR s niţším sklonem a hydraulickým spádem nebo v oblastech s obtíţně 

určitelným směrem toku, např. terénní deprese. 

Modul r.sim.water řeší pouze infiltraci a povrchový odtok. Odtok sedimentů pak 

řeší modul r.sim.sediment, kde je třeba nastavit parametry DMR a půdy, např. Manningův 

koeficient drsnosti, K faktor erodibility, apod. Naproti tomu je SIMWE plně distribuovaný 

model, jehoţ rozlišení je závislé na rozlišení vstupních rastrů GRASS. Povinně je 

vyţadován rastr DMR, rastr dx gradientu ve směru V-Z, rastr dy gradientu ve směru S-J, 

rastr Manningova koeficientu drsnosti, rastr sráţek a rastr infiltrace [2], [14], [24]. 
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9. 1.  Metodika práce v modelu SIMWE 

 

Pro svou diplomovou práci jsem pouţila programový prostředek GRASS GIS 6.4.1. 

pro platformu Microsoft Windows. Pro zaloţení nového projektu je nutno jako první věc 

nastavit adresář GIS dat a definovat novou GRASS lokalitu v úvodním dialogovém okně 

vybráním poloţky Průvodce vytvořením location (obr. 46). Pro způsob vytvoření nové 

lokality jsem zvolila první poloţku, tedy parametry souřadného systému ze seznamu a 

projekci Křovákovu (obr 47). Dalším krokem bylo nastavení parametrů projekce, kde bylo 

moţno vybrat geodetické datum nebo elipsoid, popřípadě definovat další parametry pro 

Křovákovu projekci. Zde jsem zvolila poloţku Pouze elipsoid a vybrala jsem elipsoid 

Bessel 1841 (obr. 49). Po tomto kroku se objeví dialogové okno shrnutí, kde je moţno 

zkontrolovat vybrané nastavení, popřípadě je změnit. Tlačítkem Dokončit se vytvoří nová 

lokalita.  

 

 

Obr. 47. Úvodní dialogové okno programu GRASS GIS 
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Obr. 48. Nastavení poţadované projekce 

 

 

Obr. 49. Nastavení poţadovaného elipsoidu pro Křovákovu projekci 

 

Nyní je nutno nastavit výchozí nastavení regionu a jeho rozlišení, tedy zadat 

souřadnice pro poţadovanou oblast, které je moţno nalézt v atributové tabulce vstupní 
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vrstvy digitálního modelu terénu a rozlišení S-J a V-Z, taktéţ uvedené v atributové tabulce. 

V mém případě jsem dosadila hodnotu 15 (obr. 48).    

 

 

Obr. 50. Nastavení výchozího regionu a jeho rozlišení 

 

Pro kaţdou lokalitu je nutno vytvořit mapset a to opět v úvodním dialogovém okně 

GRASS GISu výběrem poloţky Vytvořit mapset, kde se pouze vloţí jméno nového 

mapsetu. Tímto se aktivuje tlačítko Spustit GRASS a je moţno program spustit (obr. 49). 

Po spuštění se zobrazí dvě okna, a to mapové okno vytvořené lokace a správce vrstev.  

Zde jsem v záloţce Soubor → Import rastrových dat → Import ESRI ASCII mříţku 

(grid) vloţila vrstvu digitálního modelu terénu, vrstvu sráţek (Thiessen) a vrstvu drsnosti 

(Manning) ve formátu .asc. Tyto původně rastrové vrstvy jsem převedla v ArcMapu funkcí 

Conversion Tools → From Raster → Raster to ASCII.  

V záloţce Rastr → Terénní analýza → Míra svahu a expozice jsem vyvolala 

dialogové okno r.slope.aspect. Zde jsem z rastrové vrstvy výškového modelu odvodila 

další vrstvy, a to výstupní rastrovou mapu sklonu (slope), orientace (aspekt), profilových 
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křivostí (pcurv), tangenciálních křivostí (tcurv), a výstupní rastrové mapy parciálních 

derivací prvního řádu dx a dy (obr. 50).  

 

 
Obr. 51. Spuštění programu GRASS 

 

 

 

Obr. 52. Odvození vrstev z digitálního modelu terénu 
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Nyní je moţno přejít k samotnému hydrologickému modelování, přičemţ jako 

první je nutno spočíst povrchový odtok a teprve poté tok sedimentů. V záloţce Rastr → 

Hydrologické modelování → Modelování povrchového odtoku SIMWE jsem spustila 

dialogové okno r.sim.water. Poţadovanými vstupy zde byla rastrová mapa digitálního 

modelu terénu a mapy s derivací dx a dy. Dále bylo nutno vloţit rastrovou mapu míry 

nadbytečnosti sráţek (mm/hod) nebo pokud není k dispozici vloţit jednu hodnotu pro celé 

území. I přesto, ţe jsem tuto vrstvu měla k dispozici, program ji nechtěl přijmout, a proto 

jsem zvolila pro míru nadbytečnosti sráţek hodnotu 50 (mm/hod). Také bylo třeba vloţit 

rastrovou mapu drsnosti (Manningovo n) pro řešené povodí. Zde jsem vloţila vrstvu 

manning ve formátu ascii. Posledním krokem bylo nastavení parametrů simulace, kde jsem 

pro počet chodců nastavila hodnotu 20 000, čas pouţitý pro opakování 180 min a časový 

krok pro uloţení výstupních map 30 min (obr. 51).    

 

 

Obr. 53. Parametry simulace nastavené pro modelování povrchového odtoku 
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Výpočtem jsem získala výstupní rastrovou mapu hloubky vody (m), vypuštění vody 

(m3/s) a mapu chyb simulace (m). 

 

 

Obr. 54. Dokončený proces modelování povrchového odtoku SIMWE 

 

Předtím, neţ jsem přistoupila k modelování transportů sedimentů, jsem si musela 

vytvořit rastrovou mapu s koeficientem klidové kapacity (s/m), mapu koeficientu 

transportní kapacity (s) a rastrovou mapu kritických střihů (Pa). Tyto vrstvy jsem vytvořila 

pomocí rastrového kalkulátoru v záloţce Rastr → 3D rastrový kalkulátor.  

V záloţce Rastr → Hydrologické modelování → Modelování transportu sedimentu 

SIMWE jsem spustila dialogové okno r.sim.sediment. Poţadovaným vstupem zde byla 

rastrová mapa s výškou vodní hladiny (m), mapy s derivací x a y (m/m), rastrová mapa 

s koeficientem klidové kapacity (s/m), mapa koeficientu transportní kapacity (s) a rastrová 

mapa kritických střihů (Pa). Dále bylo nutno vloţit buď rastrovou mapu drsnosti 

(Manningovo n) nebo jednu hodnotu Manningova n. Co se týče parametrů simulace, opět 

jsem nastavila počet chodců 20 000, čas pouţitý pro opakování 180 min a časový krok pro 

uloţení výstupních dat 30 min. V záloţce Volitelné jsem označila poloţku Povolit 

výstupním souborům přepsat exitující soubory.  

Výsledkem simulace byla výstupní rastrová mapa transportní kapacity (kg/ms), 

mapa transportem limitované eroze – usazování (kg/m2s), mapa koncentrace sedimentu 

(částice/m3), mapa toku sedimentů (kg/ms) a mapa usazování – eroze (kg/m2s). 
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Obr. 55. Dokončený proces modelování transportu sedimentů SIMWE 

 

9. 2.  Interpretace a vizualizace výsledků SIMWE 

 

 Výsledkem simulace v SIMWE byly rastrové mapy, které jsem vyexportovala přes 

Soubor → Export rastrové mapy → ESRI ASCII grid. Tyto mapové výstupy jsem následně 

převedla v programu ArcGIS 9.3. z formátu ascii na rastr, abych mohla zpracovat výsledky 

pomocí zonální statistiky.  

Hodnoty potenciálního toku sedimentů na zájmovém území Roţnovské Bečvy se 

pohybují v rozmezí 3 157 – 26 100 000 kg/ms. Transport limitované eroze a usazování má 

hodnoty 106 – 225 000 kg/m2s. Výstupem byla rovněţ koncentrace sedimentů, jejíţ 

hodnoty se pohybují v rozmezí 8 000 – 39 000 000 kg/ms a výsledná sedimentace na 

pilotním území s hodnotami 86 – 1 800 000 kg/m2s.   
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Obr. 56. Vyhodnocení toku sedimentů zonální statistikou 

 

Obr. 57. Vyhodnocení transportu limitované eroze a usazování zonální statistikou 
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Obr. 58. Vyhodnocení koncentrace sedimentů zonální statistikou 

 

Obr. 59. Vyhodnocení sedimentace zonální statistikou 
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10.  ZÁVĚR 

 

Náplní této diplomové práce bylo modelování vodní eroze s vyuţitím 

geoinformačních technologií a dynamických erozních modelů. Jako metody byly zvoleny 

tři odlišné erozní modely, konkrétně Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy 

(RUSLE), dynamický erozní model SWAT a simulační sráţkoodtokový model SIMWE. 

Pilotním územím bylo povodí Roţnovské Bečvy. Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto modely 

ve své podstatě zcela odlišné, liší se taktéţ jejich výstupy, coţ pro kaţdý model předurčuje 

jinou oblast vyuţití.  

RUSLE je vhodné pro rychlé a jednoduché zhodnocení erozního ohroţení území  

a jeho výsledky odpovídají hypotetické dlouhodobé potenciální ztrátě půdy erozí v tunách 

z hektaru za rok. Je třeba si ovšem uvědomit, ţe RUSLE neumoţňuje řešit kontinuitu 

erozního procesu v rámci sledovaného území. Eroze je simulována jen z hlediska odnosu 

půdních částic z diskretizované plochy a neřeší ji z hlediska transportu a depozice v rámci 

povodí a hydrografické sítě. Z časového i prostorového hlediska se tedy jedná o model 

statický. Pro potřeby hodnocení rizik či plánování v krajině je RUSLE plně dostačující, 

chceme-li však simulovat reálnou erozi v povodí, je třeba zvolit jinou metodu.  

Model SIMWE řeší erozi numericky v rastru, přičemţ se jedná o sofistikovanější řešení 

neţ výše zmíněný empirický vzorec. 

SWAT řeší erozi numericky a analyticky v rámci povodí schematizovaného do 

menších subpovodí a na základě hydrologicky relevantních odtokových jednotek je schopen 

simulovat pohyb vody a sedimentů jak v prostoru, tak i čase. Jedná se tedy o model 

dynamický. Krom samotné fluviální eroze a sráţkoodtokových vztahů je SWAT také schopen 

řešit i dynamiku biogeochemických prvků, ţivin, těţkých kovů a pesticidů v povodí a nabízí 

vhodné nástroje pro modelování dlouhodobých scénářů. Tento model nabízí tedy nejvíce 

výstupů a je vhodný také pro bilanční analýzy povodí. Jeho nevýhodou je ovšem náročnější 

výstavba a to jak z hlediska znalostí uţivatele v oblasti geoinformačních technologií, tak  

i z pohledu časového a poţadavků na hardware.  

Při srovnání výsledků potenciální eroze vypočtené jednotlivými modely je zřejmé, ţe 

hodnoty dosaţené modelem SWAT jsou mnohonásobně vyšší neţ hodnoty odnosu sedimentů 

získané metodou RUSLE. Důvodem je pravděpodobně mimo výše uvedené skutečnosti také to, 

ţe model SWAT klade důraz na jiné faktory vstupující do výpočtu neţ rovnice RUSLE. 

Zatímco SWAT více počítá s transportem sedimentů v odtokové síti, RUSLE klade největší 
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důraz na hodnoty topografického a vegetačního faktoru, coţ můţeme pozorovat na 

kopcovitých oblastech povodí a na zemědělsky vyuţívaných území. 

Výsledky modelu SWAT rovněţ potvrdily vliv lesa na fluviální a erozně-sedimentační 

procesy v krajině. Při srovnání výsledků simulací aktuálního krajinného pokryvu a 100% 

zalesnění lze jednoznačně potvrdit sníţení odnosu sedimentů pro scénář 100% les. 

Rovněţ můţu konstatovat, ţe GIS a erozní modely představují velký potenciál pro 

výzkum dané problematiky a zcela jistě jsou softwarové metody modelování obecně pro 

potřeby praxe nepostradatelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             94 
 

POUŽITÁ LITERATURA 

 

[1] BUZEK, L., PÁNEK, T. (2002): Základy pedologie a pedogeografie. Skriptum. 

Ostrava: OU PřF, 149 s. ISBN 80-7042-827-9. 

 

[2] DASSAU, O., HOLL, S., NETELER, M., REDSLOB, M. (2005): Geografický 

informační systém GIS GRASS 6.0. Úvod do praktických dovedností se svobodným 

geografickým informačním systémem GRASS 6.0. GDF Hannover bR, 152 s.  

  

[3] DEMEK, J. et al. (1992): Vlastivěda Moravská: Neţivá příroda. 1. svazek.  

1. vydání. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 242 s. ISBN 80-85048-30-2.  

 

[4] FOTH, H. D. (1990): Fundamental of Soil Science. 8. vydání. Canada: John Wiley 

& Sons, Inc., 360 s. ISBN 0-471-52279-1. 

 

[5] HILLEL, D. (2004): Introduction to Environmental Soil Physics. 1. vydání.  

San Diego, California: Elsevier Academic Press, 484 s. ISBN 0-12-348655-6. 

 

[6] HOLÝ, M. (1994): Eroze a ţivotní prostředí. 1. vydání. Praha: Vydavatelství 

ČVUT, 383 s. ISBN 80-01-01078-3. 

 

[7] CHLUPÁČ, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. Praha: 

Academia, 436 s. ISBN 80-200-0914-0. 

 

[8] JANEČEK, M. et al. (2002): Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vydání. 

Praha: ISV nakladatelství, 201 s. ISBN 85866-85-8. 

 

[9] NOVÁK, V., HUDEC, K. et al. (1997): Vlastivěda moravská: Ţivá příroda.  

2. svazek. 1. vydání. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 335 s. ISBN  

80-85048-69-8.  

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             95 
 

[10] RAPANT, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vydání. 

Ostrava: Institut geoinformatiky. VŠB – TU Ostrava, 513 s. ISBN 80-248-1264-9. 

 

[11] ŘÍHOVÁ, V. (2009): Modelování kvartérních fluviálních procesů s vyuţitím GIS. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, 134 s. 

 

[12] ŠÍR, B. (2008): Modelování fluviální eroze a transportu sedimentů na vybraných 

povodích Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO,  

100 s. 

 

[13] TROEH, F. R., HOBBS, J. A., DONAHUE, R. L. (2004): Soil and Water 

Conservation for Productivity and Environmental Protection. 4. vydání. New 

Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 656 s. ISBN 0-13-096807-2. 

 

[14] UNUCKA, J. (2010): Moţnosti propojení GIS a environmentálních modelů pro 

potřeby krizového řízení a ochrany přírody. Habilitační práce. Ostrava:  

VŠB – TUO, 241 s. 

 

[15] VAVROŠ, P. (2007): Srovnání výsledků RUSLE a dynamického erozního modelu 

SWAT na příkladu povodí Roţnovské Bečvy. Diplomová práce. Ostrava:  

VŠB – TUO, 74 s.  

 

[16] VRZAL, P. (2010): Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek  

s vyuţitím hydraulických modelů a GIS. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO,  

55 s. 

 

 

 

 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             96 
 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

 

[17] ARCDATA PRAHA (2011): ArcGIS Desktop [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML 

formát. Dostupný z www: <URL: http://www.arcdata.cz/produkty-a-

sluzby/software/esri/arcgis-desktop/> 

 

[18] BŘEHOVSKÝ, M., JEDLIČKA, K. (2007): Úvod do geografických informačních 

systémů. Přednáškové texty. 116 s. [online]. [cit. 2011-03-10]. PDF formát. 

Dostupný z www: <URL: http://gis.zcu.cz/studium/ugi/e-skripta/ugi.pdf> 

 

[19] CLARK LABS (2009): IDRISI [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML formát. 

Dostupný z www: <URL: http://www.clarklabs.org/products/index.cfm> 

 

[20] ČÚZK (2011): ZABAGED [online]. [cit. 2011-03-10]. HTML formát. Dostupný 

z www: <URL: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998& 

MENUID=0&AKCE=DOC:30-ZU_ZABAGED> 

 

[21] DI LUZIO M. et. al. (2002): ArcView Interface For SWAT2000. User’s Guide. 

Texas: Texas Water Resources Institute, College Station. TWRI Report TR-193. 

345 s. [online]. [cit. 2011-03-04]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: 

ftp://ftp.brc.tamus.edu/pub/swat/doc/swatav2000.pdf> 

 

[22] ERDAS (2011): ERDAS IMAGINE [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML formát. 

Dostupný z www: <URL: http://www.erdas.com/products/ERDASIMAGINE/ 

ERDASIMAGINE/Details.aspx> 

 

[23] ESRI (2011): ArcGIS. Desktop GIS [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML formát. 

Dostupný z www: <URL: http://www.esri.com/products/index.html#desktop_gis_ 

panel> 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             97 
 

[24] GRASS GIS (2011): Geographic Resources Analysis Support System. About 

GRASS [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML formát. Dostupný z www: <URL: 

http://grass.fbk.eu/index.php> 

 

[25] HOUŠKA, R. (2004): Globální digitální modely terénu ČR [online].  

[cit. 2011-03-11]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: http://www.fce.vutbr.cz/ 

veda/dk2004texty/pdf/06_Geodezie%20a%20kartografie/6_01_Prakticke%20aspekt

y%20geodezie%20a%20kartografie/Houska_Radek.pdf> 

 

[26] INTERGRAPH (2011): About INTERGRAPH [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML 

formát. Dostupný z www: <URL: http://www.intergraph.com/> 

 

[27] KRÁSA, J., DAVID, V. et al. (2006): Geografické informační systémy jako podklad 

rozhodovacího procesu, zejména pro úkoly krajinného inţenýrství. Skriptum. Praha: 

Katedra hydromeliorací a krajinného inţenýrství FSv ČVUT Praha, 85 s. [online].  

[cit. 2011-03-16]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: http://storm.fsv.cvut.cz/ 

on_line/gisz/Kurz_GIS_skriptum.pdf> 

 

[28] NEITSCH, S. L., et al. (2005): Soil and Water Assessment Tool. Theoretical 

Documentation. Version 2000. Texas: Water Resource Institute, 458 s. [online].  

[cit. 2011-03-04]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: http://www.epa.gov 

/scipoly/sap/meetings/2008/october/swat_theory.pdf> 

 

[29] Ministerstvo ţivotního prostředí (2008): Definice, význam a funkce půdy [online].  

[cit. 2011-02-10]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: http://www.mzp.cz/C12 

57458002F0DC7/cz/definice_pudy/$FILE/OOHPPDefinice_pudy20080820.pdf> 

 

[30] Ministerstvo ţivotního prostředí (2008): Poškození půdy erozí [online].  

[cit. 2011-02-10]. PDF formát. Dostupný z www: <URL: http://www.mzp.cz/ 

C1257458002F0DC7/cz/poskozeni_pudy_erozi/$FILE/OOHPPPoskozeni_pudy_ 

erozi081119.pdf> 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             98 
 

[31] OUYANG, D. (2002): RUSLE [online]. [cit. 2011-02-21]. HTML formát. Dostupný 

z www: <URL: http://www.iwr.msu.edu/rusle/about.htm> 

 

[32] Povodí Moravy (2009): Plán oblasti povodí Moravy [online]. [cit. 2011-03-21]. 

HTML formát. Dostupný z www: <URL: http://www.pmo.cz/pop/2009/morava 

/end/a-popis/a-1.html> 

 

[33] SCHNEIDER, P. (2006): Vodní eroze [online]. [cit. 2011-02-21]. HTML formát. 

Dostupný z www: <URL: http://eroze.sweb.cz/rusle.htm> 

 

[34] T-MAPY (2008): ESRI. ArcGIS [online]. [cit. 2011-03-28]. HTML formát. 

Dostupný z www: <URL: http://www.tmapy.cz/public/tmapy/cz/_software/esri 

.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             99 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1. Vymezení území povodí Bečvy v rámci ČR 

Obr. 2. Regionální členění povodí Bečvy na Západní Karpaty a Českou vysočinu 

Obr. 3. Členění povodí Bečvy na geomorfologické celky 

Obr. 4. Členění povodí Bečvy na geomorfologické podcelky 

Obr. 5. Regionálně geologické dělení Západních Karpat na podkladu Geologické mapy ČR  

Obr. 6. Charakteristika hlavních půdních typů MKSP v oblasti povodí Bečvy 

Obr. 7. Charakteristika hlavních půdních typů KPP v oblasti povodí Bečvy 

Obr. 8. Hlavní půdní typy  

Obr. 9. Pramen Roţnovské Bečvy  

Obr. 10. Klimatické oblasti na území povodí Bečvy 

Obr. 11. Schéma procesu vodní eroze  

Obr. 12. Plošná, rýhová a strţová eroze  

Obr. 13. GIS poskytovatelé a jejich produkty 

Obr. 14. Srovnání podrobnosti DMT komerčních databází  

Obr. 15. Digitální model terénu povodí Bečvy 

Obr. 16. Mapa krajinného pokryvu na povodí Bečvy dle CORINE Land Cover 

Obr. 17. Kategorie vyuţití území na povodí Bečvy dle CORINE Land Cover 

Obr. 18. „Otcové“ USLE Dwight Smith a Walt Wischmeier 

Obr. 19. Nomogram pro stanovení faktoru K 

Obr. 20. Blokové schéma RUSLE 

Obr. 21. Rastrová vrstva erozní účinnosti deště se sráţkoměrnými stanicemi 

Obr. 22. Prostorové rozloţení hodnot faktorů RUSLE v povodí Roţnovské Bečvy 

Obr. 23. Princip mapové algebry RUSLE a dialogové okno funkce Raster Calculator   

               v programu ArcGIS 9.3. 

Obr. 24. Vizualizace výsledků výpočtu RUSLE v povodí Roţnovské Bečvy 

Obr. 25. Vyhodnocení výsledků RUSLE pomocí zonální statistiky 

Obr. 26. Základní okno extenze ArcView SWAT – X for SWAT 2005 

Obr. 27. Dialogové okno funkce Automatic Delineation 

Obr. 28. Určení směru odtoku a akumulace odtoku na DEM 

Obr. 29. Říční síť povodí Roţnovské Bečvy vygenerovaná modelem SWAT 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             100 
 

Obr. 30. Polygonový shapefile jednotlivých subpovodí na území Roţnovské Bečvy 

Obr. 31. Schematizované povodí Roţnovské Bečvy 

Obr. 32. Definování krajinného pokryvu v dialogovém okně Land Use and Soil Definition 

Obr. 33. Dialogové okno pro editaci parametrů půd v databázi SWAT 

Obr. 34. Definování půdních typů v dialogovém okně Land Use and Soil Definition 

Obr. 35. Dialogové okno pro nastavení distribuce HRU 

Obr. 36. Dialogové okno Weather data definition 

Obr. 37. Proces generování vstupů 

Obr. 38. Dialogové okno pro nastavení parametrů simulace 

Obr. 39. Proces výpočtu eroze modelem SWAT 

Obr. 40. Nastavení krajinného pokryvu pro scénář 100 % les 

Obr. 41. Simulace erozního procesu v modelu SWAT pro scénář 100 % les 

Obr. 42. Odnos sedimentů ze subpovodí to toku pro scénář aktuální Land Cover 

Obr. 43. Odnos sedimentů ze subpovodí to toku pro scénář 100% les 

Obr. 44. Odnos sedimentů závěrovým profilem pro scénář aktuální Land Cover 

Obr. 45. Odnos sedimentů závěrovým profilem pro scénář 100% les 

Obr. 46. Grafické srovnání odnosu sedimentů závěrovým profilem obou scénářů 

Obr. 47. Úvodní dialogové okno programu GRASS GIS 

Obr. 48. Nastavení poţadované projekce 

Obr. 49. Nastavení poţadovaného elipsoidu pro Křovákovu projekci 

Obr. 50. Nastavení výchozího regionu a jeho rozlišení 

Obr. 51. Spuštění programu GRASS 

Obr. 52. Odvození vrstev z digitálního modelu terénu 

Obr. 53. Parametry simulace nastavené pro modelování povrchového odtoku 

Obr. 54. Dokončený proces modelování povrchového odtoku SIMWE 

Obr. 55. Dokončený proces modelování transportu sedimentů SIMWE 

Obr. 56. Vyhodnocení toku sedimentů zonální statistikou 

Obr. 57. Vyhodnocení transportu limitované eroze a usazování zonální statistikou 

Obr. 58. Vyhodnocení koncentrace sedimentů zonální statistikou 

Obr. 59. Vyhodnocení sedimentace zonální statistikou 

 

 



Jana Novotná: Modelování vodní eroze s vyuţitím GIS a dynamických erozních modelů 
 

  2011                                                                                                                                                             101 
 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1. Stratigrafické členění moravských flyšových Karpat  

Tab. 2. Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta 

Tab. 3. Stupeň intenzity rýhové eroze podle délky erozních rýh  

Tab. 4. Klasifikace škodlivosti plošné eroze podle intenzity odnosu půdy 

Tab. 5. Intenzita erozních procesů v povodí 

Tab. 6. Třídění půdy erodované plošnou erozí  

Tab. 7. Rozdělení faktoru erozní účinnosti deště v průběhu roku 

Tab. 8. Hodnoty faktoru K pro půdy v povodí Roţnovské Bečvy 

Tab. 9. Hodnoty faktoru C pro kategorie krajinného pokryvu CORINE v povodí  

             Roţnovské Bečvy 

Tab. 10. Přehled typů krajinného pokryvu pouţitých na území Roţnovské Bečvy 

Tab. 11. Parametry definované jednotlivým půdním typům 

  


