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ANOTACE 

Hlavním tématem mé diplomové práce je modelování fluviální eroze v závislosti 

na odtokových poměrech a změnách krajinné struktury. Úvodní kapitoly se věnují 

problematice erozního modelování a charakteristice procesu fluviální eroze. V dalších 

kapitolách jsou popsány fyzicko-geografické podmínky zájmového území. Praktická část 

se věnuje popisu metodiky práce a samotnému modelování pomocí empirických modelů 

RUSLE, USPED a dynamických erozních modelů SIMWE a SWAT. Závěrečnou část 

práce tvoří zhodnocení výsledků a jejich vizualizace v mapové formě. 

Klíčová slova: povodí Opavy, fluviální eroze, krajinná struktura, GIS,  RUSLE, USPED, 

SIMWE, SWAT  

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The main theme of my diploma thesis is modeling of fluvial erosion based on the 

changes of the runoff conditions and land cover. The introductury chapters focus on 

problems of erosion process modeling and characterization of fluvial erosion. The 

following chapters describe the physical-geographic conditions of the area. The practical 

part describes methodology of work and modeling using empirical models RUSLE, 

USPED and dynamic erosion models SIMWE and SWAT. The final part is an evaluation 

of results and their visualization in map form.   

Keywords: watershed of the river Opava, fluvial erosion, land cover, GIS, RUSLE, 

USPED, SIMWE, SWAT 
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1. Úvod 

Voda je neoddělitelnou součástí krajiny, kterou tvoří, modeluje a také oživuje. 

Společně s půdou a vzduchem představuje nezbytnou podmínku pro život člověka a všech 

živých organismů. Volně proudící voda v krajině je také významným erozním činitelem 

[8].  

Degradace půdy erozí je přirozený proces. V období neolitu, tedy mladší doby 

kamenné, se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. 

Člověk tedy začíná porušovat přirozený půdní kryt za účelem získání úrodné půdy, čímž 

urychluje proces eroze. Postupnou přeměnou přirozené krajiny, která byla tvořena 

převážně lesy, do podoby dnešní kulturní krajiny byl narušen vodní režim a byla zvýšena 

intenzita erozních procesů. V současné době je proces zrychlené eroze celosvětovým 

problémem. Od roku 1937 klesla v České republice výměra zemědělské půdy ze 4 998 tisíc 

hektarů na 4 284 tisíc hektarů v roce 1999. Problém eroze zemědělské půdy vyústil  

ve výzkum zaměřený na ochranu zemědělské půdy před erozí. Vysokou úroveň dosáhla 

protierozní ochrana v USA, kde byla roku 1935 zřízena Služba na ochranu půdy (Soil 

Conservation Service, dnes Natural Resources Conservation Service [7].  

Půda, společně s vodou, patří mezi tzv. nenahraditelné přírodní zdroje, a proto je 

důležité zabývat se jejich ochranou. Abychom byli schopni tyto zdroje chránit, je důležitý 

výzkum jejich vlastností a chování. Za účelem výzkumu srážkoodtokových a erozních 

procesů vznikla tzv. experimentální povodí. Celosvětově nejznámějším povodím tohoto 

druhu je povodí Coweeta v Apalačských horách Severní Karolíny. U nás začal lesnicko-

hydrologický výzkum v karpatských flyšových povodích. V roce 1953 byla založena 

experimentální povodí Červík a Malá Ráztoka, která se věnují výzkumu vlivu lesa  

na hydrologické poměry a odtokové situace. Zároveň je výzkum zaměřen na kvalitu vody  

a fluviální erozi [33].  

S rozvojem informační techniky došlo také k vývoji výpočetních modelových 

prostředků zaměřených na modelování procesu fluviální eroze. Současné erozní modely 

umožňují jak zhodnocení, tak predikci výskytu a intenzity vodní eroze. Představují 

komplexní, rychlý a v závislosti na přesnosti vstupních údajů také přesný způsob 
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hodnocení fluviální eroze v zájmovém území. V porovnání s terénním měřením jsou také 

levnější a méně časově náročné. 

Cílem této diplomové práce bylo modelování fluviální eroze v závislosti  

na odtokových poměrech a změnách krajinné struktury pomocí GIS a dynamických 

erozních modelů. 

 

2. Problematika erozního modelování 

Pro úspěšné modelování přírodních jevů je podstatné nejprve pochopit základní 

fyzikální podstatu a principy, na jejichž základě k modelovaným jevům v přírodě dochází. 

Než přejdu k problematice erozního modelování, je potřeba zmínit alespoň základní 

informace o procesu eroze v přírodě. 

2.1. Eroze 

Erozí se rozumí rozrušování litosféry, resp. pedosféry pohybem materiálu 

erogenního původu. Jedná se o komplexní proces zahrnující rozrušování půdního povrchu, 

transport a sedimentaci uvolněných částic působením erozních činitelů – vody, větru, ledu, 

sněhu a jiných. 

Vlivem eroze dochází ke změnám morfologie georeliéfu. Na jedné straně dochází 

ke snižování zemského povrchu – degradaci, na druhé straně dochází k vyvyšování 

zemského povrchu hromaděním usazených hmot – agradaci. Tento proces zarovnávání 

zemského povrchu se nazývá planace reliéfu. Podmínkou planačního procesu je 

rozpojitelnost hmot vyvýšených částí reliéfu. Tato podmínka je v přírodě zajištěna 

procesem zvětrávání hornin. 

Od 40. let minulého století začal být pojem eroze užíván v souvislosti s půdou,  

i když termín eroze jako takový byl znám již dříve. Pojmem eroze půdy rozumíme 

mechanické rozrušování půdy vodou a větrem, příp. jinými erozními činiteli a následný 

transport a sedimentaci uvolněných částic [7]. 
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Podle činitele, který způsobuje vznik eroze a ovlivňuje její průběh, rozeznáváme 

erozi vodní, ledovcovou, větrnou, sněhovou, zemní a antropogenní. V celosvětovém 

měřítku způsobuje největší škody zejména eroze vodní a větrná [4]. 

Problematika erozního modelování je zaměřena zejména na vodní erozi, kde jsou 

hlavními vstupními údaji modelů morfologie terénu a intenzita srážek v dané oblasti. 

Z tohoto důvodu se budu dále věnovat pouze vodní erozi. 

2.1.1. Vodní eroze 

Hlavní dynamický činitel vodní eroze je srážková voda a voda z tajícího sněhu. 

Během dešťové srážky působí na půdu jako první dopad dešťových kapek, které svou 

kinetickou energií způsobují rozrušení povrchu půdy a uvolnění půdních částic.  

U sněhových srážek je tato energie zanedbatelná. Proces vodní eroze je však způsoben 

zejména mechanickou silou povrchově stékající vody (obr. 1). Povrchový odtok vzniká 

z přívalových nebo dlouhotrvajících srážek a také ze sněhových vod při jarním tání sněhu. 

Povrchovému odtoku předchází nasycení půdního profilu vodou, ke kterému dochází 

v případě, kdy je intenzita srážky nižší než intenzita infiltrace [4], [13]. 

 

Obr. 1: Schéma procesu vodní eroze [2] 

Z působení erozních činitelů na půdním povrchu jsou odvozeny jednotlivé formy 

vodní eroze (obr. 2). Podle účinků vody na půdní povrch rozlišujeme erozi plošnou, 

výmolnou a proudovou. Při plošné erozi dochází ke smyvu půdní hmoty na celé ploše 

území. Vlivem plošné eroze se půdní profil postupně snižuje v některých případech až na 
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skalní podloží. Prvním stupněm plošné eroze je eroze selektivní, při níž dochází k odnosu 

jemných půdních částic vlivem povrchového odtoku. Selektivní eroze probíhá zvolna  

a často nepozorovaně. Jejím indikátorem je jemný materiál uložený v dolní části svahu. 

Půdy podléhající selektivní erozi mají výrazně snížený obsah živin a jsou hrubozrnnější. 

Postupným soustřeďováním povrchového odtoku vzniká výmolná vodní eroze. Jejím 

prvním stádiem je eroze rýžková, kdy v půdním povrchu vznikají drobné zářezy o hloubce 

a šířce několika cm. Při větším soustředění vody a postupném prohlubování rýžek vznikají 

erozní rýhy, které se směrem po svahu postupně prohlubují a spojují. Erozní rýhy jsou 

výsledkem rýhové eroze. Rýhová eroze postupně přechází ve vyšší stupeň – erozi 

výmolovou a ta v území devastující a nebezpečnou erozi stržovou. Výsledkem jsou 

hluboké výmoly a strže. Ve vodních tocích působením vodního proudu probíhá proudová 

vodní eroze. Nejvýrazněji se projevuje v bystřinách, jež obvykle nesou velké množství 

splavenin [4]. 

 

Obr. 2: Formy vodní eroze: A – plošná eroze, B – rýhová eroze, C – stržová eroze [3] 

Erozi je možné třídit i podle její intenzity. Intenzita plošné eroze se obvykle 

vyjadřuje ztrátou půdy v mm, t.ha
-1

, popř. m
3
.ha

-1
 za určité časové období, zpravidla jeden 

rok (tabulka 1). K vyjádření intenzity výmolné eroze slouží jako měřítko hustota rýh, 

výmolů a strží vyjádřená jejích délkou na jednotku plochy. Na základě intenzity erozních 

procesů rozlišil americký erodolog H. H. Bennet v roce 1939 normální (geologickou) 

erozi, kterou označil jako přirozenou, a erozi zrychlenou. Normální eroze probíhá 

v přirozených podmínkách zvolna, z hlediska lidské generace nepozorovaně. Intenzita 

erozních procesů je malá a ztráta půdních částic je doplňována tvorbou nových částic 

z půdního podkladu. Mocnost půdního profilu tedy zůstává zachována, ale mění se 

zrnitostní složení vrchního půdního horizontu, který se stává hrubozrnnějším. Proces 

zrychlené eroze se začal objevovat v době, kdy člověk začal porušovat přirozený půdní 

kryt za účelem zajištění obživy a porušil tak přírodní rovnováhu. Při zrychlené erozi je 
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smyv půdních částic a živin tak velký, že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem. 

Výsledkem procesu zrychlené eroze je ostře modelovaný reliéf [4], [7]. 

Tabulka 1: Klasifikace plošné eroze [7] 

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 

Vznik, průběh a intenzita erozního procesu je ovlivněna kombinací přírodních  

a antropogenních podmínek. Jedná se o tzv. faktory eroze, které můžeme rozdělit  

na klimatické a hydrologické, morfologické, geologické a půdní, vegetační a způsoby 

využívání a obhospodařování půdy. Výsledná intenzita vodní eroze je dána vztahem mezi 

erozní účinností erozních činitelů a erodovatelností půdy, který lze obecně vyjádřit  

ve tvaru: 

G = f (Ed, Eo, Ep) 

kde  G – intenzita erozního procesu  

 Ed – erozní účinnost deště  

 Eo – erozní účinnost povrchového odtoku  

 Ep – erodovatelnost půdy 

Erozní účinnost je závislá především na kinetické energii a představuje schopnost 

erozních činitelů způsobit uvolnění a transport půdních částic. Erodovatelnost půdy určují 

především její fyzikální vlastnosti a způsob jejího využití. Představuje náchylnost půdy 

k erozi [7]. 

2.1.2. Důsledky vodní eroze 

Hlavní důsledky vodní eroze je možné rozdělit do tří skupin: 

 degradace a ztráta půdy 

 transport a sedimentace půdních částic 

 transport chemických látek 
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Při degradaci půdy dochází k nepříznivým změnám jejích chemických, 

fyzikálních i biologických vlastností, což vede ke snížení produkční schopnosti půdy. Půda 

postižená degradací je náchylnější k odnosu, ke kterému většinou dochází ve velkém 

měřítku. V důsledku odnosu rostlinných živin dochází ke snížení úrodnosti půdy. Nižší 

intenzita erozních procesů vede ke ztrátě jemných půdních částic, což má za následek 

změnu půdní textury i struktury a snížení vodní kapacity půdy. Při erozních procesech 

s vyšší intenzitou nepřijímá nižší horizont, obvykle s menším obsahem organické hmoty  

a s menší propustností, dostatek srážkové vody a tím je ochuzen o zásobu vláhy, což má 

v suchých obdobích výrazný vliv na vývoj vegetace. 

Uvolněné půdní částice jsou transportovány povrchově tekoucí vodou a při 

poklesu její rychlosti jsou ukládány na úpatí svahů. Jemné částice jsou vodou dále 

transportovány do hydrografické sítě, kde tvoří značnou část splavenin. Splaveniny 

zanášejí přirozené i umělé vodní toky, vodní nádrže a stavby na tocích. V tocích zvyšují 

niveletu dna, což vede ke vzniku nežádoucích inundací a zvýšení hladiny podzemní vody 

v přilehlém území. Zanášení vodních nádrží splaveninami vede ke zmenšení kapacity 

prostoru a k potížím při provozu, což může mít katastrofální důsledky v případě povodní. 

Nejvíce ohroženy jsou malé vodní nádrže budované v horních částech povodí. 

Dnešní půda je obohacena o velké množství nejrůznějších chemických látek 

s různým stupněm toxicity. Působením erozních procesů dochází k jejich transportu, což 

představuje velké ohrožení pro společnost. Chemické látky pronikají do povrchových  

i podzemních vod a ohrožují tak vodní zdroje. Nejvýznamnějším zdrojem těchto látek jsou 

průmyslová hnojiva, pesticidy a různé druhy zemědělských i průmyslových odpadů 

ukládaných na půdu nebo do půdy [4]. 

Erodovaná území nepředstavují jen problém hospodářský, ale také společenský, 

jelikož jejich rekreační hodnota se značně zmenšuje. 

2.2. Modelování erozních procesů 

Model je abstrakcí reality. Representuje realitu v té nejjednodušší formě 

odpovídající zamýšlenému účelu modelování. Zjednodušení spočívá ve výběru pouze 

nejdůležitějších prvků modelované reality. Model je ovlivněn prvky reálného sytému  

a zároveň tím, jak na systém nahlíží modelář. Modelování podporuje konceptualizaci  
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a výzkum chování objektů nebo procesů a jejich interakci. Modely slouží jako nástroje 

k dosažení pochopení, které je cílem vědy [18]. 

Stanovení průběhu erozních procesů, jejich matematické vyjádření a prognóza 

intenzity a četnosti výskytu v často velmi proměnných podmínkách, je složitým 

problémem. Obvykle se erozní proces vyjadřuje vztahem mezi jeho výslednou intenzitou  

a erozními faktory. Tento vztah lze vyjádřit obecným modelem: 

Sp = f(XK, XH, XM, XP, XG, XV, XA) 

kde Sp – intenzita erozního procesu (smyv půdy)  

 XK -  vliv klimatického faktoru  

 XH – vliv hydrologického faktoru  

 XM – vliv morfologického faktoru  

 XP – vliv půdního faktoru  

 XG – vliv geologického faktoru  

 XV – vliv vegetačního faktoru  

 XA – vliv antropogenního faktoru 

Z podrobného rozboru vlivu jednotlivých faktorů vyplývá, že jejich vzájemné 

působení je velmi složité a řešení uvedeného modelu erozního procesu značně obtížné [5]. 

2.2.1.  Historie erozního modelování 

Modely erozních procesů byly zprvu zaměřeny na definování erozních činitelů  

a určení jejich vlivu na erozní procesy. Jednalo se o empirické modely, které vycházejí 

z výsledků pozorování, měření, experimentů a statistických metod. Hlavním cílem modelů 

bylo zjištění nebo prognóza ztráty půdy. Rozsáhlý výzkum vodní eroze byl prováděn 

zejména v USA, kde v roce 1935 vznikla Služba na ochranu půdy (Soil Conservation 

Service, dnes Natural Resources Conservation Service) [4],[7]. 

Za první empirický model erozního procesu pro odhad průměrné roční ztráty půdy 

vodní erozí je považován vztah: 

G = C * S
1,4 

* L
0,6

 

kde G – průměrná roční ztráta půdy  

 S – sklon svahu  
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 L – délka svahu  

 C – konstanta, která zahrnuje ostatní faktory ovlivňující erozi 

Tento vztah byl odvozen na základě rozsáhlého výzkumu vlivu sklonu a délky 

svahu prováděného Zinggem (1940). V roce 1941 Smith Zinggův vztah rozšířil: 

G = C * S
7/5 

* L
3/5

 * P 

kde P – faktor protierozních opatření  

 C – faktor zahrnující vliv klimatu, půdy a vegetačního pokryvu  

V roce 1947 vznikla tzv. „Frevertova rovnice“. Jejím autorem je Browning, který 

upravil rovnici Smitha pro použití ve státě Iowa: 

G = 10 * K * O * L * S * C * P 

kde G – průměrná roční ztráta půdy  

 K – faktor erodovatelnosti půdy  

 O – faktor geologického podkladu  

 L – faktor délky svahu  

 S – faktor sklonu svahu  

 C – faktor vegetačního pokryvu  

 P – faktor protierozních opatření  

 10 – součinitel vyjadřující vliv srážek ve státě Iowa na erozní proces [7] 

V rámci Soil Conservation Service začala v roce 1946 pracovat výzkumná 

skupina pod vedením Musgrava. Výsledkem práce Musgravova týmu byla „rovnice 

Musgrava“: 

G = K * C * S
1,35

 * L
0,35

 * R30
1,35 

kde G – roční ztráta půdy (inch)  

 K – faktor erodovatelnosti půd  

 C – faktor účinku vegetačního krytu  

 S – sklon svahu (%)  

 L – délka svahu (feet)  

 R – úhrn 30 min. deště s periodicitou p = 0,5 (inch) 
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Rovnici pro odhad velikosti ztrát půdy ve státě Missouri uveřejnili v roce 1948 

Smith a Whitt: 

G = A * S * L * K * P 

kde A – průměrná roční ztráta půdy na pozemku se sklonem 3%, délkou 27,43 m  

        s jílovitohlinitou půdou  

 S – faktor sklonu  

 L  - faktor délky  

 K – faktor druhu půdy  

 P – faktor protierozních opatření 

V našich podmínkách upravil Zdražil (1965) Frevertovu rovnici a doplnil ji o vliv 

organického hnojení. Upravená rovnice slouží pro vyhodnocení erozní ohroženosti  

a k posouzení ekonomických vlivů protierozních opatření: 

X = 0,63 * G * P * S * D * H * O * PO 

kde X – průměrná ztráta půdy (mm za rok)  

 G – součinitel geologického podkladu  

 P – součinitel druhu půdy  

 S – součinitel sklonu pozemku  

 D – součinitel nepřerušené délky pozemku po svahu  

 H – součinitel hnojení  

 O – součinitel osevního postupu  

 PO – součinitel druhu protierozní ochrany [7] 

Zatím nejdokonalejší empirický model vyjadřující kvantitativní účinek hlavních 

faktorů ovlivňujících vodní erozi je tzv. univerzální rovnice ztráty půdy (Universal Soil 

Loss Equation) autorů Wischmeiera a Smithe (1965). Na mnoha místech USA byly zřízeny 

tzv. jednotkové pozemky s jednotnými parametry: délka 22,13 m, sklon 13%, trvalý úhor 

obdělávaný ve směru sklonu. Pozorováním eroze a měřením smyvu na těchto pozemcích, 

byl následně odvozen konečný tvar rovnice: 

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

kde G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t. ha
-1

 za rok)  

 R – faktor erozní účinnosti deště vyjádřený v závislosti na četnosti výskytu, úhrnu, 

        intenzitě a kinetické energii deště  
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 K – faktor erodovatelnosti půdy vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, 

        obsahu organické hmoty a zrnitosti  

 L – faktor délky svahu vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty 

        půdy důsledkem eroze         

 S – faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí 

 C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu vyjádřený v závislosti na výboji 

        vegetace a použité agrotechnice   

 P – faktor účinnosti protierozních opatření 

Rovnici USLE není možné použít pro kratší časové období než jeden rok ani pro 

zjištění ztráty půdy erozí způsobené jednotlivými dešti nebo odtokem vody z tajícího sněhu 

[7],[32]. 

V 90. letech 20. století byla rovnice USLE přezkoumána a došlo ke změně 

způsobu stanovení jednotlivých faktorů rovnice. Vznikla tzv. revidovaná univerzální 

rovnice ztráty půdy – RUSLE. Oproti USLE došlo ke zpřesnění časového průběhu hodnot 

R faktoru v 15- ti denním intervalu a jeho zavedení do oblastí s malými sklony. Byl určen 

časový průběh hodnoty K faktoru v důsledku zhutňování povrchu půdy a rozpadu půdních 

agregátů srážkami a obhospodařováním. Pro jeho určení byly rovněž vzaty v potaz 

objemové změny půdy vyvolané mrznutím a táním. Byl zaveden nový vztah pro vliv délky 

a sklonu svahu, který uvažuje poměr rýhové eroze k mezirýhové. Došlo ke zpřesnění C 

faktoru pro hodnocení vlivu jednotlivých druhů plodin a způsobu obdělávání pro 

nevyužívané půdy, pastviny, poškozené lesy, území s povrchovou těžbou nerostných 

surovin, staveniště a rekultivované plochy. Do vyhodnocení C faktoru byl zahrnut vliv 

předchozího využití půdy, druhu vegetace a drsnosti půdního povrchu. Byly zpřesněny 

hodnoty faktoru protierozních opatření pro území zemědělsky využívaná i nevyužívaná. 

Přehodnotil se vliv vrstevnicového obdělávání a terasování na snížení ztráty půdy. 

V důsledku provedených změn je možné rovnici RUSLE aplikovat i na území 

s nezemědělským využitím [32],[34]. 

Modifikací USLE vznikla tzv. modifikovaná univerzální rovnice ztráty půdy – 

MUSLE. Tato rovnice využívá principů USLE se zahrnutím transportního činitele 

v erozním procesu. Stanovuje množství splavenin z přívalového deště v povodí do 15 km
2
. 

MUSLE je vyjádřena ve tvaru: 
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G = 11,8 (Q * qp)
0,56

 * K * L * S * C * P 

kde  G – množství splavenin z přívalového deště (t)  

 Q – objem přímého odtoku z přívalového deště (m
3
)  

 qp – velikost kulminačního průtoku (m
3
.s

-1
)  

 K, L, S, C, P – faktory USLE [32] 

Teoretický rozvoj v oblasti hydrauliky povrchového odtoku, infiltračních terorií, 

mechanismu erozních procesů a také výpočetní techniky v polovině 70. let 20. století 

umožnily přechod od empirického řešení erozních procesů k řešení eroze jako 

dynamického jevu proměnného v prostoru i v čase. Nastal prudký rozvoj tzv. „simulačních 

modelů erozního procesu“. Simulační modely umožňují řešit průběh a výslednou intenzitu 

eroze na základě fyzikálního popisu všech zúčastněných procesů. Základy fyzikálního 

principu vodní eroze položil americký erodolog W. D. Ellison. Erozní proces rozdělil na 4 

dílčí procesy: uvolnění půdních částic deštěm, přemístění půdních částic deštěm, uvolnění 

půdních částic povrchovým odtokem a transport půdních částic povrchovým odtokem. 

Ellisonovy fyzikální principy vodní eroze použili v roce 1969 Meyer aWischmeier 

k sestavení prvního jednoduchého simulačního modelu eroze na svahu. Základní schéma 

modelu vychází z předpokladu kvaziustáleného pohybu půdních částic na svahu, pro který 

platí: 

dqs/dx = Dr + Dl 

kde qs – množství transportovaných půdních částic  

 x – vzdálenost od místa vzniku odtoku ve směru sklonu svahu  

 Dr – intenzita erozního procesu v rýžkách   

 Dl – intenzita erozního procesu na plochách mezi rýžkami  [7] 

2.2.2. Erozní modely používané v současnosti 

Simulační modely jsou v současnosti spojovány s programovými prostředky GIS 

pro přípravu vstupních podkladů řešení a prezentaci jejich výsledků. Plně dostačujícím 

mechanismem pro stanovení míry odnosu půdních částic z daného pozemku je RUSLE, 

která představuje využití GIS v erozním modelování. Pro detailní modelování fluviální 

eroze založené na prostorové kontinuitě a fyzikální podstatě erozního procesu jsou 

v současnosti využívány zejména dynamické erozní modely. Mezi světově nejpoužívanější 
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patří AGNPS, WEPP, SWAT, EUROSEM, CREAMS, KINEROS, LISEM. Tyto modely 

neřeší jen odnos částic z vybrané buňky rastru, ale z územního celku a dále pak transport 

erodovaného materiálu v úsecích toků. Výhodou je možnost řešení bilance určitých 

chemických látek (N, P, K, těžké kovy, pesticidy) v rámci povodí. Ve vztahu k zemědělství 

nabízejí dynamické erozní modely vysoký potenciál jako nástroje pro podporu 

rozhodování. Zároveň jsou vhodnými nástroji pro řešení dlouhodobých scénářů vlivu např. 

změn krajinné struktury nebo klimatu na vodní erozi a kvalitu vod v rámci povodí [7], 

[16]. 

3. Srážkoodtokový proces 

Srážkoodtokovým procesem rozumíme postupnou transformaci srážky dopadající 

na povodí až na odtok vody závěrovým profilem povodí (obr. 3). Jedná se o složitý proces 

ovlivněný řadou činitelů. První skupinou jsou klimatičtí činitelé, zejména příčinná srážka 

dopadající na povodí a meteorologické veličiny ovlivňující především celkový výpar vody 

z povodí. Druhou skupinu tvoří geografičtí činitelé povodí. Geografičtí činitelé popisují 

prostředí, ve kterém se proces odehrává. Řadíme zde plochu povodí, velikost, tvar, střední 

nadmořskou výšku, reliéf, říční síť, hydrogeologické poměry, vegetační pokryv apod. 

Určují dynamické (přenosové) vlastnosti povodí, které mají zásadní vliv na způsob, jakým 

se bude časový průběh srážky daného prostorového rozložení transformovat na časový 

průběh odtoku vody závěrovým profilem. Srážkoodtokový proces se skládá ze dvou dílčích 

transformací: hydrologické a hydraulické. Hydrologická transformace spočívá v přeměně 

ovzdušné srážky na vodní kontinuum. Hydraulická transformace představuje pohyb vodní 

masy směrem k závěrovému profilu povodí. Během hydrologické transformace jsou od 

srážky dopadající na povodí odečítány hydrologické ztráty. Jedná se o ztráty 

evapotranspirací (celkový výpar z povrchu rostlin, z pórů rostlin a z půdy), intercepcí 

(zachycení vody na povrchu vegetace), navlháním, infiltrací vody do půdy a povrchovou 

retencí. Separací hydrologických ztrát od časového průběhu intenzity srážky získáme tzv. 

efektivní intenzitu srážky. Vlivem efektivní srážky je započata hydraulická transformace. 

Srážka se do recipientu dostává třemi způsoby: povrchovým, hypodermickým  

a podzemním odtokem. V případě, kdy je půda již dostatečně nasycena vodou a není již 

schopna svými póry pojmout další vodu, dochází k povrchovému odtoku. Srážka tedy 

odtéká po povrchu terénu do recipientu. V momentě, kdy dojde k vyplnění všech terénních 
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nerovností srážkovou vodou, nastává plošný povrchový odtok tzv. Hortonův odtok. 

Infiltrací vody do nenasycené zóny dochází k hypodermickému odtoku. Nenasycenou 

zónou rozumíme pásmo aerace, kde je část pórů vyplněná vzduchem a část vodou. 

Nenasycená zóna se nachází nad hladinou podzemní vody. Podzemní neboli základní 

odtok představuje odtok vody v nasycené zóně. Nasycená (saturovaná) zóna se nachází 

pod hladinou podzemní vody a póry jsou zde vyplněny pouze vodou. Celková výška 

odtoku je dána součtem přímého (povrchového a hypodermického odtoku) a základního 

odtoku. Srážka dopadající na povodí v určitém čase, se k uzávěrovému profilu dostane 

s určitým časovým zpožděním [11], [17]. 

 

 

Obr. 3: Schéma srážkoodtokového procesu [11] 

4.  Přírodní poměry pilotního území 

Pilotním územím bylo zvoleno povodí Opavy zejména z důvodu dostupnosti dat  

a také pro jeho krajinnou skladbu. Jedná se o povodí s vysokým procentem zemědělsky 

využívané půdy, tudíž je vhodné k analýze vlivu změny krajinné struktury na odtokové 

poměry a erozní procesy. 
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4.1. Vymezení území  

Povodí Opavy se nachází v Moravskoslezském kraji (obr. 4). Řeka Opava protéká 

okresy Bruntál, Opava a Ostrava – město. Vzniká soutokem Střední a Černé Opavy  

ve Vrbně pod Pradědem. Jako další zdrojnice bývá někdy uváděna i Bílá Opava, která je 

pravostranným přítokem Střední Opavy. Od Vrbna pod Pradědem teče Opava nejprve 

jihovýchodním směrem k obci Nové Heřminovy, kde se stáčí severovýchodním směrem 

k městu Krnov. Mezi městy Krnovem a Opavou tvoří řeka státní hranici s Polskem.  

Na území města Ostravy se vlévá do Odry jako její levostranný přítok. Plocha povodí činí 

2089 km
2
 a délka toku je 122 km [12],[31]. 

 

 

 

Obr. 4: Povodí Opavy 

4.2. Geologické poměry 

Území České republiky patří z regionálního hlediska dvěma velkým celkům 

s odlišným geologickým vývojem: Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí 
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Českého masivu, východní část Moravy a Slezska je součástí vnější okrajové části 

Západních Karpat [6]. 

Geologické podloží povodí Opavy je z 99% tvořeno horninami Českého masivu, 

jen malá část na jihovýchodě území je tvořena horninami vnějších Západních Karpat. 

V oblasti lze vymezit tři strukturní patra: kadomské, variské a alpínské. Pokryvné útvary 

tvoří křídové, miocénní a čtvrtohorní horniny [19]. 

Český masiv  

Český masiv je zbytkem variského horstva, které bylo vyvrásněno při variském 

vrásnění v době od středního devonu do svrchního karbonu. Na stavbě Českého masivu se 

podílejí především horniny prekambrického a paleozoického stáří, jejichž celky dnes 

označujeme jako oblasti. Na tyto horniny se následně ukládaly pokryvy mladších uloženin. 

Území povodí Opavy náleží k moravskoslezské oblasti. Její nejstarší součástí je 

brunovistulikum, tj. prekambrické krystalinikum složené z kadomských plutonitů  

a metamorfitů a tvořící podklad variské stavbě moravskoslezské oblasti. Brunovistulikum 

vystupuje na povrch v okolí Brna a v jádře dyjské a svratecké klenby. Významné ale je, že 

tvoří podklad neogenní karpatské předhlubně a flyšového pásma Vnějších Západních 

Karpat. V české části hornoslezské pánve byly horniny brunovistulika zachyceny 

hlubinnými vrty v hloubkách od jednoho do čtyř kilometrů. 

Moravikum a silezikum v severní části moravskoslezské oblasti, označované jako 

jesenický blok, představují kadomské strukturní patro. Nejstarší horniny tohoto bloku jsou 

metamorfované komplexy vystupující na povrch v jádrech klenbových struktur Jeseníků. 

Jedná se o klenby dyjskou a svrateckou, které řadíme k moraviku a klenby desenskou  

a keprnickou patřící k sileziku. Význačnou horninou moravika je bítešská rula. Jedná se  

o různé typy ortorul s vloženými tělesy amfibolitů a ojediněle karbonátů. K dalším 

horninám moravika řadíme svory, grafitické fylity, krystalické vápence, pararuly  

a metamorfované bazické vulkanity. Hlavní horniny desenské klenby silezika představují 

hlavně biotitické pararuly, ortoruly a metamorfované vulkanity. Keprnická klenba je 

tvořena silně porušenými ortorulami, pararulami a svory [6],[19],[30]. 

Variské strukturní patro tvoří moravskoslezské paleozoikum, tj. sled slabě 

metamorfovaných až nemetamorfovaných sedimentů a vulkanitů paleozoického stáří. 
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Rozsáhlé plochy devonských a karbonských hornin jsou skryty pod sedimenty karpatské 

předhlubně a příkrovy vnějších Karpat. Největších mocností dosahují devonské horniny 

v Jeseníkách. V pruhu Šumvald-Rýmářov-Vrbno pod Pradědem-Zlaté Hory vystupuje 

v obalu desenské a oskavské klenby vrbenská skupina tvořená metamorfovaným 

vulkanosedimentárním komplexem, pestrou sérií fylitických hornin s kvarcity a tělesy 

metavulkanitů. V okolí Vrbna pod Pradědem se vyskytují vápence a vápnité fylity. 

Devonské horniny vystupují dále na povrch ve šternebersko-hornobenešovském pruhu. 

Jedná se o jílové a prachové, místy vápnité břidlice. Obecně jsou devonské hlubokovodní 

pelitické sedimenty směrem k východu nahrazovány karbonátovým vývojem, který  

na jihovýchodě pánevní oblasti přetrvává až na bázi svrchního karbonu. V karbonu byla 

východní část oblasti intenzivně klesajícím sedimentačním prostorem. Kulmské sedimenty 

zaujímají rozsáhlou oblast Nízkého Jeseníku. Na povrch terénu vycházejí čtyři základní 

litostratigrafické jednotky: od západu k východu to jsou souvrství andělskohorské, 

hornobenešovské, moravické a hradecko-kyjovické. Ve spodním karbonu byl sedimentační 

prostor pánve zaplňován přísunem klastického materiálu z pevniny vynořující se na západě 

a jihu. Vznikly tak mohutné akumulace sedimentů, vyznačující se rytmickým střídáním 

jílovcovo-prachovcových a pískovcových poloh. Postupem vyvrásňovaného horstva se 

sedimentační prostor zkracoval, a přitom se posouval směrem k východu, k okraji 

brunovistulické platformy. Ve svrchním karbonu byla mořská sedimentace vystřídána 

nejprve paralickou a poté kontinentální sedimentací. Vznikla tzv. molasa - komplex 

převážně terigenních sedimentů vzniklých v závěrečných fázích orogeneze. Molasové 

sedimenty jsou rozšířeny zejména v hornoslezské černouhelné pánvi, jejíž menší část leží 

na území České republiky, větší část se nachází v Polsku. Sedimentární výplň pánve se dělí 

na dvě patra: paralickou molasu ostravského souvrství a kontinentální molasu karvinského 

souvrství. Litologicky se molasové sedimenty vyznačují cyklickou sedimentací jílovců, 

prachovců a pískovců s vývojem uhelných slojí. Uložením variské uhlonosné molasy byl 

prakticky ukončen proces variské orogeneze, která dala základní rysy geologické stavbě 

Českého masivu [19],[25]. 

Vnější Západní Karpaty  

Vnější Západní Karpaty jsou součástí karpatské soustavy, která byla zformována 

pochody alpínského vrásnění probíhajícího od svrchní křídy do třetihor. V povodí Opavy 

je karpatská soustava zastoupena karpatskou předhlubní. Karpatská pánev je součástí 
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periferních alpsko-karpatských pánví v předpolí flyšových jednotek Karpat. Její výplň je 

tvořena klastickými sedimenty spodnomiocenního až středomiocenního stáří – jíly, 

písčitými jíly a písky [6],[26].  

Neoidní vulkanismus 

Do povodí Opavy zasahuje tzv. moravsko-slezská neovulkanická oblast. Centrem 

vulkanické činnosti bylo jižní okolí Bruntálu. K nejmocnějším projevům sopečné aktivity 

v oblasti patří stratovulkány Malý a Velký Roudný [19]. 

Kvartérní sedimenty 

Z hlediska kvartérních sedimentů představuje převážná část povodí denudační 

oblast, charakteristickou postupnou erozí a postupným transportem sedimentů vodními 

toky. Akumulační oblasti se nachází pouze na území Ostravska a Opavska. V kvartéru 

patřila oblast povodí k periglaciální zóně. Část území byla v období elsterského a sálského 

zalednění souvisle zaledněna. 

V oblasti se vyskytují prakticky všechny typy kontinentálních uloženin – 

ledovcové, jezerní, fluviální, eolické a svahové [19], [30]. 

4.3. Geomorfologické poměry 

Z regionálně geomorfologického hlediska spadá větší část povodí do systému 

Hercynského, pouze jihovýchodní výběžek povodí patří k Alpínskému systému. Do oblasti 

povodí zasahují tři provincie – Česká vysočina, Středoevropská nížina a Západní Karpaty, 

jejichž celky a podcelky jsou znázorněny na obrázcích 5 a 6. Středoevropská nížina 

zasahuje na jihovýchodní okraj území oblastí Slezské nížiny, jmenovitě celkem Opavská 

pahorkatina. Jihovýchodní výběžek povodí spadá do provincie Západních Karpat, oblasti 

severních vněkarpatských sníženin, která je v povodí zastoupena celkem Ostravské pánve. 
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Obr. 5: Geomorfologické celky na území povodí Opavy 

      

Obr. 6: Geomorfologické podcelky na území povodí Opavy 
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Západní část území zaujímá provincie Česká vysočina oblastí Jesenickou a celky 

Zlatohorská vrchovina, Hrubý Jeseník, Hanušovická vrchovina a Nízký Jeseník.   

S ohledem na zastoupení jednotlivých provincií je reliéf povodí poměrně pestrý. 

Reliéf České vysočiny má charakter členité hornatiny (tektonicky zmlazené paroviny) s 

hluboce zaříznutými údolími, nebo polygenní paroviny, rozlámané do soustavy ker. Hrubý 

Jeseník byl na konci prvohor vyzdvižen do velehorských výšek. Velehorský ráz byl 

postupně rušivou činností zarovnáván, takže na začátku třetihor vznikla parovina. 

Významným mezníkem ve vývoji České vysočiny byly třetihorní horotvorné pochody, při 

nichž se vrásnily sousední Karpaty. Parovina byla rozlámána v řadu ker, došlo k oživení 

tektonických pohybů na starých zlomech a vzniku zlomů nových. Oživení tektonických 

pohybů spolu s výmolnou činností potoků a řek vedlo ke vzniku hluboce zaříznutých údolí. 

Důsledkem vzniku a oživení hlubokých zlomů v zemské kůře byla také sopečná činnost, 

která se výrazněji projevila ve starších čtvrtohorách v Nízkém Jeseníku. Dokladem této 

činnosti jsou vyhaslé sopky na Bruntálsku (Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký a Malý 

Roudný). V období pleistocenního zalednění dolehlo k Jeseníkům čelo severského ledovce, 

který svou váhou shlazoval vrcholky pohoří. Působením kontinentálního zalednění  

v pleistocénu vznikly tvary reliéfu jako náporové morény na Hlučínsku a Opavsku, 

mrazové sruby, skalní moře, podhorské náplavové kužely, plošné i kerné sesuvy. Značný 

vliv na podobu reliéfu měly spraše přinášené větry převážně od severozápadu. 

Nejmladšími přírodními reliéfními tvary jsou strže a erozní zářezy. Od 18. století se 

v krajině projevuje vliv člověka na reliéf související často s urychlováním erozních procesů 

a vytvářením antropogenních tvarů reliéfu [30]. 

4.4. Pedologické poměry 

Půda je biologicky oživená povrchová vrstva zemské kůry, ve které zakořeňují 

rostliny a čerpají z ní vodu a živiny. Z geologického hlediska se půdou rozumí zvětraná 

povrchová část zemské kůry promísená se zbytky odumřelých rostlinných i živočišných 

organismů. Z ekologického hlediska je půda jednou z nejzákladnějších složek životního 

prostředí. Výrazně ovlivňuje skladbu vegetačního pokryvu a pro zemědělství je hlavním 

výrobním prostředkem [10]. 
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V povodí Opavy je nejrozšířenějším půdním druhem kambizem a její subtypy. 

Kambizemě neboli hnědé půdy jsou většinou vázány na členitý reliéf. Uplatňují se jak 

v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách. Tyto půdy mají vysokou pórovitost  

a dobrou vnitřní drenáž. Do značné míry jsou využívány v zemědělství [14]. 

Druhým nejvíce zastoupeným půdním druhem v povodí jsou podzoly. Tyto půdy 

vznikaly pod jehličnatými, zejména smrkovými lesy. Vyskytují se zejména v horských 

oblastech Nízkého Jeseníku [14].  Další půdní typy jsou v povodí zastoupeny v menší míře, 

viz obr. 7.  

 

 

Obr. 7: Mapa půdních typů v povodí Opavy dle členění morfogenetického klasifikačního 

systému půd 

4.5. Hydrologické poměry 

Povodí Opavy spadá pod správu státního podniku Povodí Odry. V oblasti povodí 

Odry lze vymezit dvě hydrologicky odlišné oblasti podmíněné geologickou stavbou – 
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oblast jesenickou a beskydskou. Území povodí Opavy spadá pod oblast jesenickou.  

Za pramen Opavy je uznávána Černá Opava pramenící na západním úbočí vrcholu Orlík 

v nadmořské výšce 1040 m. Ta ve Vrbně pod Pradědem přibírá Střední a Bílou Opavu  

a dále tok pokračuje pod jednotným názvem Opava. Významnými přítoky jsou Moravice, 

která se vlévá jako pravostranný přítok pod městem Opava, a Opavice, která se vlévá jako 

levostranný přítok v Krnově. Dalšími většími přítoky Opavy jsou Krasovka a Čižina. 

Specifický odtok v jesenické oblasti dosahuje hodnot i přes 30 l.s
-1

.km
-2

, což je 

dáno horským charakterem oblasti, výší srážek, morfologickými poměry a poměrem 

zalesnění. Směrem k východu, s poklesem nadmořské výšky i srážek, klesají hodnoty 

specifického odtoku na hodnoty 5 - 10 l.s
-1

.km
-2

, v nížinách Opavy dokonce k 3 l.s
-1

.km
-2

. 

Opava je levostranným přítokem Odry, do které se vlévá v Ostravě – Mariánských 

Horách v nadmořské výšce 207 m. Průměrný průtok Opavy u ústí do Odry je 17,9 m
3
.s

-1
. 

Největší odtok připadá na jarní měsíce březen a duben, kdy představuje až 40 % ročního 

odtoku. Podíl ostatních ročních období je vyrovnaný a pohybuje se kolem 20 % ročního 

odtoku. Malé průtoky jsou na horním toku Opavy a jejích přítocích zejména v zimním  

a podzimním období, na dolním toku v podzimním a letním období. Z četnosti 

kulminačních průtoků Qmax je patrné, že na Opavě v Děhylově připadá na jarní a letní 

období 37,3 % všech povodňových vln. 

Povodí Opavy je povodím II. řádu a hydrologicky náleží k úmoří Baltského moře 

[19],[30]. 

4.6. Klimatické poměry 

V povodí Opavy převládá kontinentální typ podnebí a díky pestrému georeliéfu 

také značná proměnlivost počasí. Na ní se významně podílí jak vysoká nadmořská výška 

horských oblastí na západě, tak směr JZ-SV Moravské brány a otevřenost severních  

a jižních oblastí účinkům meridionálního proudění. Po většinu roku v oblasti převládá vliv 

vzduchových hmot mírných šířek, ale krátkodobě se projevuje i vliv chladných arktických 

vzduchových hmot od severu nebo vliv teplejších vzduchových hmot z jižních směrů. 

Kromě přírodních vlivů je v oblasti významným klimatologickým činitelem člověk, a to 

jak díky odlesňování, tak díky průmyslovým aktivitám. Lokální antropogenní zásahy 

ovlivňují podnebí zejména ve velkých městech a průmyslových aglomeracích, kde 
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dochází, ve srovnání s okolím, ke zvýšení teploty vzduchu, snížení absolutní i relativní 

vlhkosti vzduchu, snížení počtu dní se sněžením a sněhovou pokrývkou, změně rychlosti  

a směru přízemního proudění a zvýšení znečištění přízemní vrstvy atmosféry, včetně 

vzniku krátkodobých smogových situací [19]. 

Podle Quittova dělení jsou v oblasti povodí zastoupeny chladná a mírně teplá 

klimatická oblast, viz obr. 8.  

 

Obr. 8: Klimatické oblasti v povodí Opavy dle E. Quitta (1971) 

Chladná klimatická oblast zaujímá převážně vrchoviny a hornatiny Jeseníků. Je 

zde typické velmi krátké až krátké léto, které je mírně chladné a vlhké až velmi vlhké, 

dlouhé přechodné období s mírně chladným až chladným jarem a mírným až mírně 

chladným podzimem a dlouhou až velmi dlouhou zimou, která je mírná až mírně chladná, 

vlhká a s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Pro chladnou oblast je charakteristická 

průměrná teplota vzduchu v červenci 12 až 16˚C a v lednu -3 až -7˚C, průměrný počet 

letních dní 0 až 30, průměrný počet mrazových dní 140 až 180 a průměrný úhrn 

atmosférických srážek se pohybuje v rozmezí 850 až 1200 mm [19]. 

Ostravská pánev a přilehlé pahorkatiny leží v mírně teplé klimatické oblasti. 

V nejnižších polohách oblasti je mírně teplá klimatická oblast charakterizována dlouhým, 
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teplým, suchým až mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně 

teplým jarem, mírně teplým podzimem a krátkou mírnou až mírně teplou zimou, která je 

obvykle suchá až velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. V pahorkatinách je 

léto kratší chladnější a vlhčí a zima delší a chladnější. Průměrná teplota vzduchu mírně 

teplé klimatické oblasti je v červenci 16 až 18˚C a lednu -2 až -4˚C, průměrný počet letních 

dní je 20 až 50, průměrný počet mrazových dní 110 až 160 a průměrný roční úhrn 

atmosférických srážek se pohybuje v rozmezí 600 až 800 mm [19]. 

Nejdrsnější podnebí na Moravě je na Pradědu a v okolní oblasti. Jsou zde velmi 

vzácné tzv. letní dny, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 25˚C a mrznout může 

v kterémkoliv měsíci roku. Průměrná roční teplota vzduchu je na vrcholu Pradědu 1,1˚C 

[19]. 

4.7. Krajinný pokryv 

Pro charakteristiku krajinného pokryvu v povodí Opavy byla využita databáze 

CORINE Land Cover (CLC 2006) vytvořená Evropskou agenturou životního prostředí 

(EEA). Tuto databázi tvoří polygony vzniklé interpretací snímků družice LANDSAT 

pořízených v patřičném roce. Výstupem CLC 2006 je mapa vegetačního pokryvu [12]. 

Dle databáze CLC 2006 tvoří 52 % plochy povodí zemědělské plochy, 42 % lesy 

a polopřirozená území. Zbytek plochy představují urbanizovaná území, humidní území  

a vodní plochy. Procentuální zastoupení jednotlivých typů krajinného pokryvu v povodí 

Opavy je znázorněno na grafu č. 1. Jejich prostorové rozložení je znázorněno na obrázku  

č. 9. 
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Obr. 9: Krajinný pokryv jednotek CORINE v povodí Opavy  

 

Vysvětlivky k mapě krajinného pokryvu: 

111 – Městská souvislá zástavba  

121 – Průmyslové nebo obchodní zóny  

122 – Silniční a železniční síť a přilehlé porosty 

124 – Letiště  

131 – Těžba hornin  

133 – Staveniště  

141 – Plochy městské zeleně  

142 – Zařízení pro sport a rekreaci  

211 – Nezavlažovaná orná půda  

222 – Sady, chmelnice a zahradní plantáže  

231 – Louky a pastviny   

242 – Směsice polí, luk a trvalých plodin  

 

243 – Zemědělské plochy s přirozenou vegetací 

311 – Listnaté lesy  

312 – Jehličnaté lesy  

313 – Smíšené lesy  

321 – Keře  

322 – Slatiny a vřesoviště  

324 – Nevzrostlý les  

411 – Mokřad  

412 – Rašeliniště  

512 – Vodní plochy
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Graf 1: Skladba krajinného pokryvu v povodí Opavy v % 

5. Použité programové prostředky 

ArcGIS  

Software ArcGIS firmy ESRI je komplexní GIS software pro tvorbu, vizualizaci, 

správu a analýzu prostorových dat. Skládá se ze tří částí: integrované sady aplikací GIS – 

ArcGis Desktop, rozhraní pro správu geodatabáze v DBMS – ArcSDE a systému pro 

distribuci dat a služby GIS na internetu – ArcIMS. 

ArcGIS desktop se skládá z navzájem spolupracujících programových aplikací 

ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. 

ArcMap – je centrální aplikace v ArcGis Desktop použitelná pro všechny mapově 

orientované úlohy, včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. 

ArcCatalog – slouží k organizaci a správě dat, prohlížení a vyhledávání geografických 

informací a k zaznamenávání a prohlížení metadat. 

ArcToolbox – slouží pro zpracování a analýzu prostorových dat. 

Tyto tři aplikace jsou k dispozici ve třech variantách lišících se funkčností a tvoří 

tak základní softwarové produkty ArcGIS Desktop: Arc View, Arc Editor a Arc Info. 
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Od verze ArcGIS 8.1 jsou k dispozici volitelné nadstavby, které umožňují např. 

práci s rastrovými daty, 3D analýzy atd [20]. 

Při tvorbě této diplomové práce jsem využila verzi ArcGIS Desktop 9.3, zejména 

aplikaci ArcMap. Posloužila mi pro tvorbu mapových výstupů, přípravu vstupních dat pro 

modely a k výpočtu RUSLE a USPED. 

ArcView GIS 3.2 

Programový prostředek firmy ESRI určený pro vytváření, editaci, dotazování, 

analýzu a vizualizaci geografických dat. Funkce programu lze rozšířit použitím tzv. 

extenzí, které jsou ve většině případů zdarma [20]. 

Ve své diplomové práci jsem při práci s programem použila extenze 3D Analyst, 

Spatial Analyst a AVSWAT 2000. 

GRASS GIS 

GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support Systém) je geografický 

informační systém pro správu a analýzu geoprostorových dat, produkci mapových výstupů, 

prostorové modelování a vizualizaci. Je volně šířen jako freeeware pod licencí GNU 

General Public License (GPL). Oficiálně je GRASS GIS projektem „Open Source 

Geospatial Foundation“. Byl vyvíjen americkou armádou v letech 1982-1995 jako nástroj 

pro územní řízení a plánování v oblasti životního prostředí. Postupně se vyvinul v silný 

nástroj s širokou škálou aplikací využitelný v mnoha oblastech vědeckého výzkumu [24]. 

 Při tvorbě této diplomové práce jsem použila verzi programu GRASS 6.4.1 pro 

výpočet LS faktoru vstupujícího do modelu RUSLE a pro modelování pomocí modelu 

SIMWE, který je od verze GRASS 6.2.2 součástí jeho hydrologických analýz.  

6. Modelování fluviální eroze metodami RUSLE  

a USPED 

Pro modelování fluviální eroze metodami RUSLE a USPED jsem použila 

programovou aplikaci ArcMap 9.3 s extenzemi Spatial Analyst a 3D Analyst.   
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6.1. RUSLE 

Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE – Revised Universal Soil 

Loss Equation) vznikla v 90. letech 20. století revizí univerzální rovnice ztráty půdy – 

USLE, viz kapitola 2.2.1 Historie erozního modelování. 

RUSLE je empirický matematický erozní model, který slouží k predikci 

dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy vodní erozí ze zemědělsky využívaných pozemků. 

Lze ji však ji aplikovat i pro území s nezemědělským využitím. Hlavní rozdíl mezi USLE  

a RUSLE je ve způsobu stanovení jednotlivých erozních faktorů. Předností RUSLE je její 

jednoduchost, účelnost a rychlost výpočtu. Její konečný tvar lze vyjádřit vztahem: 

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

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

. rok
-1

)  

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

.cm . h
-1

)  

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 vyžaduje RUSLE větší množství vstupních údajů, což 

umožňuje přesnější popsání zájmové lokality a vede k přesnějším výsledkům. RUSLE 

nelze použít pro časové období kratší než jeden rok ani pro zjištění ztráty půdy erozí 

způsobené jednotlivými dešti či vodou z tajícího sněhu [7]. 

R faktor – faktor erozní účinnosti deště   

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

erozního procesu, kdy vlivem dopadu dešťových kapek na půdní povrch, na kterém se ještě 

nevytvořila vrstva povrchově odtékající vody, dochází k rozpadu půdních agregátů, 

uvolňování půdních částic a zhutňování povrchové vrstvy půdy. Převládá názor, že 

deformace půdy deštěm je výsledkem přeměny kinetické energie deště v práci, kterou 

vykonává na povrchu půdy. Z toho důvodu je kinetická energie deště základní 

charakteristikou pro stanovení erozní účinnosti deště. Vzhledem k prostorové a časové 

variabilitě fyzikálních charakteristik deště, tj. jeho struktury a střední spádové rychlosti, je 
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stanovení kinetické energie deště složité. V roce 1978 odvodili Wischmeier a Smith vztah 

pro stanovení kinetické energie deště: 

E = (206 + 87 log i) * Hs 

E – kinetická energie deště (J. m
-2

)  

i – intenzita deště (cm . h
-1

)  

Hs – úhrn deště (cm) 

Faktor erozní účinnosti deště definoval Wischmeier a Smith jako součin kinetické 

energie deště a jeho největší 30minutové intenzity: 

R = Ei30 

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

.cm. h
-1

)  

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

)  

i30 – maximální 30minutová intenzita deště (cm. h
-1

) 

Pro získání reprezentativních údajů o maximálních ročních hodnotách faktoru 

erozní účinnosti deště je třeba zpracovat údaje nejlépe za období 50 let. Pro území České 

republiky byla průměrná hodnota R faktoru stanovena na 20 MJ . ha
-1

.cm. h
-1

. V případě, 

že nejsou k dispozici konkrétní hodnoty R faktoru pro místní podmínky, ani je nelze 

stanovit na podkladě údajů z ČHMÚ, je možno použít právě tuto hodnotu [4],[7]. 

K faktor – faktor erodovatelnosti půdy 

Faktor erodovatelnosti půdy charakterizuje její náchylnost k erozi. Ta je dána 

vlastnostmi půdy, její texturou a strukturou, obsahem organické hmoty, zrnitostí, infiltrační 

schopností půdy a odolností půdního povrchu. Faktor erodovatelnosti půdy je definován 

jako odnos půdy v t.ha
-1

 na jednotku dešťového faktoru R ze standartního pozemku o délce 

22,13 m, který je udržován jako kypřený černý úhor kultivací ve směru sklonu [9],[7]. 

V případě, že obsah prachových a pískových částic o velikosti 0,002 – 0,1 mm 

v půdě nepřekračuje 70 %, lze faktor erodovatelnosti půdy určit ze vztahu: 

100K = 2,1M
1,14

10
-4

(12 – a) + 3,25(b – 2) + 2,5(c – 3) 

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

a - % organické hmoty  
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b – třída struktury ornice  

c – třída propustnosti půdního profilu 

Hodnoty faktoru erodovatelnosti půdy lze určit také z nomogramu sestaveného 

Wischmeierem, Jonsonem a Crossem. Dalším způsobem je jeho určení na základě map 

bonitovaných půdně ekologických jednotek- BPEJ [7],[21].  

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je vyjádřena pomocí pětimístného kódu. 

Tento kód udává informace o hlavních půdních a klimatických podmínkách, které mají 

vliv na produkční schopnost půdy a její ekonomické ohodnocení, viz obr. 10. Systém BPEJ 

je platný v celé České republice a slouží především pro zemědělské účely [21]. 

 

Obr. 10: Význam číslic pětimístného kódu BPEJ [27] 

První číslice kódu vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu. Klimatické 

regiony zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj 

zemědělských plodin. Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelové seskupení půdních forem, 

které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 

substrátem, zrnitostí, skeletovitostí, hloubkou půdního profilu a stupněm hydromorfismu. 

HPJ je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu. V tabulce č. 2 je uvedeno přiřazení 

hodnot faktoru erodovatelnosti půdy k hlavním půdním jednotkám. Čtvrtou číslicí 

číselného kódu je vyjádřena sklonitost a expozice vůči světovým stranám. Skeletovitost  

a hloubka půdy je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu. Skeletovitostí se rozumí podíl 

obsahu štěrku a kamene v ornici a obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 cm [10],[27]. 
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Tabulka 2: Hodnoty faktoru erodovatelnosti půdy pro jednotlivé HPJ  [23] 

 

LS faktor – faktor délky a sklonu svahu 

Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), představuje 

poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku  

o délce 22,13 m a sklonu 9%. Topografický faktor vyjadřuje vliv morfologie terénu na 

vznik a průběh erozních procesů.  Jeho hodnota se pro přímé svahy počítá ze vztahu: 

0,5 20,0138 0,0097 0,00138dLS l s s      

ld – nepřerušená délka svahu (m)  

s – sklon svahu 

Faktor délky svahu (L) vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty 

půdy v důsledku eroze. Lze jej stanovit výpočtem ze vztahu: 
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22,13

p

dlL
 

  
 

 

ld – nepřerušená délka svahu (m)  

p – exponent zahrnující vliv sklonu svahu 

Faktor sklonu svahu (S) vyjadřuje vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy 

způsobenou erozí. Jeho hodnoty lze určit ze vztahu: 

20,43 0,30 0,04

6,613

s s
S

 
  

s – sklon svahu (%) 

Vliv délky a sklonu svahu na smyv půdy se zpravidla posuzuje v několika 

charakteristických trasách plošného povrchového odtoku na daném pozemku. Délka  

a sklon pozemku se určují z vrstevnicových a hospodářských map [7], [9]. 

C faktor – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

Faktor C vyjadřuje vliv vegetačního pokryvu na velikost půdního smyvu. Udává 

poměr ztráty půdy z pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy z jednotkového 

pozemku (kypřený černý úhor). Vegetační pokryv chrání půdu před destrukcí jejího 

povrchu dopadajícími dešťovými kapkami a zpomaluje rychlost povrchového odtoku. 

Vegetace také nepřímo působí na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost a propustnost. 

Omezuje zanášení pórů rozplavenými půdními částicemi a díky mechanickému zpevnění 

půdy kořenovým systémem omezuje možnost odnosu půdy. Ochranný vliv vegetace je 

přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu. Největší ochranný vliv mají porosty trav  

a jetelovin. Běžným způsobem pěstované širokořádkové plodiny, jako kukuřice či 

brambory, ovocné sady a vinice představují nedostatečnou ochranu půdy před vlivy 

erozních činitelů [4], [7]. 

P faktor – faktor protierozních opatření 

Faktor P vyjadřuje vliv protierozních opatření. Udává poměr ztráty půdy ze 

zájmového pozemku s protierozním opatřením a ztráty půdy z jednotkového pozemku 

obdělávaného ve směru sklonu svahu [4].  
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6.1.1. Metodika práce a výpočet RUSLE 

Vstupními daty pro výpočet rovnice RUSLE v prostředí ArcMap 9.3 jsou rastry 

jednotlivých erozních faktorů. Rastrem se rozumí pravidelná síť čtvercových buněk, kde 

každá buňka představuje hodnotu sledovaného jevu. Důležitým údajem je velikost buňky 

rastru, která nám udává, jak velké území buňka představuje. Vzhledem k přesnosti 

vstupních dat jsem zvolila velikost buňky 15 m. Vynásobením rastrů jednotlivých erozních 

faktorů metodou mapové algebry jsem získala výslednou rastrovou mapu dlouhodobé 

průměrné ztráty půdy v zájmové oblasti.  

Faktor erozní účinnosti deště (R) 

Základem pro vytvoření rastrové mapy faktoru R byla vrstva srážkoměrných 

stanic v povodí Opavy. V atributové tabulce jsem jednotlivým srážkoměrným stanicím 

přiřadila hodnotu průměrného ročního úhrnu srážek v mm. Dále jsem atributovou tabulku 

rozšířila o sloupec Faktor_R a pomocí funkce Field Calculator jsem spočetla hodnoty 

faktoru R pro jednotlivé stanice. Jelikož jediným parametrem, který jsem měla k dispozici, 

byl roční úhrn srážek, využila jsem pro výpočet faktoru R Pretlovu rovnici: 

R = 0,058 * H + 10,5 

H – průměrný roční úhrn srážek (mm) 

Jelikož síť srážkoměrných stanic není spojitá, musela jsem hodnoty faktoru R 

interpolovat metodou Inverse Distance Weighing (IDW). Interpolační metody se nacházejí 

v záložce Spatial Analyst Tools → Inerpolation. Výsledkem byla rastrová mapa 

prostorového rozložení faktoru R v povodí Opavy, viz obr. 11.  
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Obr. 11: Prostorové rozložení faktoru R v povodí Opavy 

Faktor erodovatelnosti půdy (K) 

K vytvoření rastrové mapy faktoru K mi posloužila vrstva půdních typů v povodí 

Opavy. Tato vrstva je tvořena polygony jednotlivých půdních typů. Půdní typy byly 

v atributové tabulce klasifikovány dle morfogenetického klasifikačního systému půd 

(MKSP). Jednotlivým půdním typům jsem přiřadila hodnotu K faktoru, viz tabulka 3. Poté 

jsem polygonovou vrstvu převedla na rastr pomocí Conversion Tools → To Raster → 

Polygon to Raster. Převodem polygonové vrstvy na rastr jsem získala výslednou mapu 

faktoru erodovatelnosti půdy zobrazenou na obrázku č. 12. 
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Tabulka 3: Hodnoty faktoru erodovatelnosti půdy pro jednotlivé půdní typy 

Půdní typ dle MKSP Faktor K 

Fluvizem (typická) 0,31 

Fluvizem (glejová) 0,34 

Glej (typický) 0,3 

Hnědozem (typická) 0,53 

Hnědozem (luvizemní) 0,25 

Hnědozem (pseudoglejová) 0,59 

Kambizem (typická) 0,29 

Kambizem (typická) varieta kyselá 0,28 

Kambizem dystrická 0,2 

Kambizem eutrofní 0,23 

Kambizem pseudoglejová 0,3 

Kambizem pseudoglejová varieta kyselá 0,26 

Luvizem (typická) 0,3 

Luvizem pseudoglejová 0,3 

Organozem nedostatek dat 

Šedozem (typická) 0,6 

Podzol (typický) 0,26 

Podzol kambizemní 0,2 

Pseudoglej primární 0,34 

Ranker (bez rozlišení subtypu) 024 

 

 

Obr. 12: Prostorové rozložení K faktoru v povodí Opavy 
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Z prostorového rozložení faktoru K je patrné, že půdy náchylnější k erozi se 

vyskytují zejména v jihovýchodní části povodí.  

Topografický faktor (LS) 

Pro výpočet topografického faktoru jsem použila program GRASS GIS 6.4.1, 

modul r. watershed. Vstupní data pro tento výpočet představuje digitální model terénu, 

který jsem vytvořila z vrstvy vrstevnic, vodních toků, vodních nádrží a rozvodnice. Pomocí 

extenze Spatial Analyst a nástroje Topo to Raster je interpolací vytvořen digitální model 

terénu (DMT). Pro práci v programu GRASS GIS je nutné DMT převést do formátu ASCII 

(Conversion Tools → From Raster → Raster to ASCII). Modul r. watershed spočítá LS 

faktor jako součin délky L a sklonu S svahu. Jelikož GRASS násobí hodnotu  LS faktoru 

100, je nutné jej pro další výpočet a převedení rastru na jiný formát vydělit stejnou 

hodnotou. Výsledný rastr jsem opět převedla do formátu ASCII a exportovala do prostředí 

aplikace ArcMap 9.3. (obr. 13).  

 

Obr. 13: Prostorové rozložení LS faktoru v povodí Opavy 

Rozložení LS faktoru v povodí Opavy odpovídá morfologii terénu. Nejvyšších 

hodnot dosahuje LS faktor v severní části pohoří, na svazích Jeseníků. Naopak nejnižší 

hodnoty LS faktoru se vyskytují v oblasti Slezské nížiny.  
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Faktor ochranného vlivu vegetace (C) 

Vrstvu faktoru C jsem vytvořila na základě mapy CORINE Land Cover (CLC 

2006). V atributové tabulce jsem každému typu krajinného pokryvu přiřadila hodnotu 

faktoru C, viz tabulka 4. Poté jsem vrstvu převedla na rastr pomocí Conversion Tools → 

To Raster → Polygon to Raster.  

 

Tabulka 4: Hodnoty faktoru C pro jednotlivé typy krajinného pokryvu v povodí Opavy  

Kód CORINE Typ krajinného pokryvu Faktor C 

112 Městská souvislá zástavba 0,03 

121 Průmyslové nebo obchodní zóny 0,03 

122 Silniční a železniční síť 0 

124 Letiště 0 

131 Těžba hornin 0 

133  Staveniště 0 

141 Plochy městské zeleně 0,03 

142 Zařízení pro sport a rekreaci 0,03 

211 Nezavlažovaná orná půda 0,2 

222 Sady, chmelnice a zahradní plantáže 0,45 

231 Louky a pastviny 0,005 

242 Směsice polí, luk a trvalých plodin 0,25 

243 Zemědělské plochy s přirozenou vegetací 0,1 

311 Listnaté lesy 0,009 

312 Jehličnaté lesy 0,004 

313 Smíšené lesy 0,007 

321 Keře 0,005 

322 Slatiny a vřesoviště 0,005 

324 Nevzrostlý les 0,005 

411 Mokřad 0,05 

412 Rašeliniště 0 

512 Vodní plochy 0 

 

Z výsledného rastru je patrné, že vegetace s nejvyšším ochranným vlivem na půdu 

se vyskytuje převážně v severní části povodí. Krajinný pokryv zde tvoří převážně lesní 

porosty, louky a pastviny a nevzrostlý les. Naopak v jihovýchodní části povodí, tzv. 

Slezské nížině, která je vesměs zemědělskou oblastí a krajinný pokryv je zde tvořen 

převážně nezavlažovanou ornou půdou, je ochranný vliv vegetace velmi nízký, viz obr. 14. 
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Obr. 14: Prostorové rozložení faktoru C v povodí Opavy 

Faktor protierozních opatření (P) 

Dle druhu protierozních opatření může tento faktor nabývat hodnoty 0,2 – 1. 

Protierozním opatřením může být např. pásové obdělávání, vrstevnicové obdělávání, 

terasování, ochranné zatravňování atd. V praxi se převážně používá hodnota faktoru 

protierozních opatření 1, jelikož na většině pozemků nejsou učiněna žádná protierozní 

opatření [7]. Z tohoto důvodu jsem ve své diplomové práci použila pro faktor P hodnotu 1.  

Výpočet RUSLE  

Posledním krokem je samotný výpočet RUSLE. Výpočet spočívá ve vynásobení 

všech rastrových vrstev erozních faktorů pomocí extenze Spatial Analyst a nástroje Raster 

Calculator (obr. 15).  
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Obr. 15: Dialogové okno funkce Raster Calculator 

Jednotlivé vrstvy jsem vynásobila podle vzorce: G = R * K * LS * C * P, přičemž 

za faktor P jsem dosadila hodnotu 1, viz obr. 16. Výsledkem je rastrová mapa dlouhodobé 

průměrné ztráty půdy v povodí Opavy.  

 

Obr. 16: Schematizace výpočtu RUSLE ,upraveno dle [1] 
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6.1.2. Vizualizace a zhodnocení výsledků 

Stávající krajinný pokryv 

Z výsledku RUSLE je zřejmé, že nejvíce je erozí ohrožena východní  

a jihovýchodní část povodí, viz obr. 17. Zde dosahuje hodnota odnosu sedimentů až 22,2 

t.ha
-1

.rok
-1

, což odpovídá území s extrémním ohrožením vodní erozí, viz tabulka 5. Velký 

vliv na výsledný odnos sedimentů má prostorové rozložení erozních faktorů na daném 

území. Nejvíce ohrožená místa povodí jsou vesměs zemědělské plochy, jejichž pokryv 

tvoří nezavlažovaná orná půda, která je bez protierozních opatření, a tudíž je velmi 

náchylná k erozi. I přesto, že hodnoty topografického faktoru nejsou v těchto místech příliš 

vysoké, dochází zde vlivem nedostatečné vegetační ochrany k rychlému odtoku a velkému 

odnosu půdních částic.  

 

Obr. 17: Průměrná roční ztráta půdy vodní erozí v povodí Opavy  

Tabulka 5: Míra ohrožení vodní erozí v České republice 

 

 

Ohrožení 

vodní erozí 

Velmi 

slabé 

Slabé Střední Silné 
Velmi 

silné 

Extrémní 

Ztráta půdy 

(t.ha
-1

.rok
-1

) 

Do 1,6 1,6 – 3,0 3,1 – 4,5 4,6 – 6,0 6,1 – 7,5 Nad 7,5 

Průměrná roční ztráta půdy vodní 

erozí [t.ha-1.rok-1] 
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Míru odnosu půdních částic pro jednotlivá subpovodí jsem spočetla pomocí 

mapové algebry, funkce Zonal Statistic. Původní hodnoty buněk tak byly nahrazeny 

průměrnou hodnotou v zóně, tedy subpovodí, viz obrázek 18.  

 

 

Obr. 18: Průměrná roční ztráta půdy vodní erozí pro jednotlivá subpovodí, vyhodnoceno 

pomocí zonální statistiky 

 

Scénář pro 100% zastoupení lesa 

Postup výpočtu RUSLE pro 100% zastoupení lesa v oblasti povodí je shodný 

s postupem popsaným výše. Jedinou změnou je hodnota faktoru C, která je stanovena 

konstantně pro celé povodí. Pro výpočet jsem zvolila hodnotu faktoru C 0,007. Touto 

hodnotou je charakterizován krajinný pokryv tvořený smíšeným lesem. Z výsledků je 

patrné, že při 100% zastoupením lesa v povodí výrazně klesá odnos půdy způsobený vodní 

erozí, viz obr. 19. Maximální hodnota odnosu sedimentů je 1,1 t.ha
-1

.rok
-1

, což indikuje 

velmi slabé ohrožení vodní erozí.  

Průměrná roční ztráta půdy vodní erozí pro 

jednotlivá subpovodí [t.ha-1.rok-1] 
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Obr. 19: Průměrná roční ztráta půdy vodní erozí v povodí Opavy při 100% zastoupení lesa 

V případě, kdy krajinný pokryv zajišťuje dostatečnou ochranu půdy, jsou erozní 

procesy závislé zejména na morfologii terénu. Při 100% zastoupení lesa v povodí Opavy je 

největší intenzita erozních procesů soustředěna v severní části povodí tvořené pohořím 

Jeseníků. 

Díky své jednoduchosti je RUSLE prakticky nejrozšířenější metodou pro 

stanovené potenciální fluviální eroze. Nevýhodou RUSLE je fakt, že opomíjí prostorovou 

kontinuitu erozního procesu. Potenciální odnos je stanoven v dané buňce rastru, tudíž 

nejsou uvažovány procesy transportu a akumulace sedimentů. Odnos je řešen jako plošný 

splach ronem, nikoliv jako rýhová a výmolová eroze [15]. 

6.2. USPED  

USPED – The Unit Stream Power –based Erosion Deposition (Mitasova a kol., 

1996; Mitas, Mitasova 1998) je empirický model vycházející z univerzální rovnice ztráty 

půdy USLE. Simuluje prostorové rozdělení eroze a akumulace sedimentů na základě 

změny transportní kapacity povrchově tekoucí vody. Transportní kapacita povrchově 

tekoucí vody je závislá na změně množství akumulované vody, sklonu svahu, morfologii 

terénu, vlastnostech půdy a využití krajiny. USPED je aplikovatelný na celý povrch terénu 

a počítá plošnou i rýhovou erozi [28]. 

Průměrná roční ztráta půdy vodní erozí při 100 % 

zastoupení lesa [t.ha-1.rok-1] 
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Parametry potřebné pro výpočet modelu USPED nebyly nikdy experimentálně 

ověřeny. Z tohoto důvodu jsou do výpočtu začleněny parametry vycházející z Univerzální 

rovnice ztráty půdy USLE. Jedná se o faktory R, K, C, P a faktor LS, který je definován 

vztahem: 

 sin
nmLS A   

A – přispívající plocha (celková plocha mikropovodí, ze kterého stéká voda do daného           

 bodu na reliéfu) 

β – sklon svahu 

m, n – konstanty; pro rýhovou erozi m=1,6; n=1,3, pro plošnou erozi m=n=1[22],[29] 

Transportní kapacita (T) je tedy vyjádřena vztahem: 

 sin
nmT RKCPA   

Konečný tvar modelu USPED je dán vztahem: 

 
   *cos *sin

*
T T

USPED div T s
x y

  
  

 
 

s – jednotkový vektor ve směru toku   

α – orientace terénu (ve stupních) [22] 

6.2.1. Metodika práce a výpočet USPED 

Pro výpočet USPED jsem použila aplikaci ArcMap 9.3. Vstupní data představoval 

digitální model terénu a rastrové mapy faktoru K, C, a R, které jsem měla připravené 

z předchozího výpočtu RUSLE. Při výpočtu jsem postupovala dle návodu dostupného na 

internetových stránkách „http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/denix/usped.html“.  

Prvním krokem byl výpočet sklonitosti terénu a jeho orientace vůči světovým 

stranám. Pro tento výpočet jsem použila extenzi Spatial Analyst → Surface Analysis → 

Slope a Aspect. Dále jsem pomocí Spatial Analyst, záložky Hydrology, vytvořila grid 

směru odtoku (Flow Direction) a grid akumulace odtoku vody (Flow Accumulation). Pro 

další výpočty jsem použila extenzi Spatial Analyst a nástroj Raster Calculator (RC). Do 

okna RC jsem pro výpočet rýhové eroze zadala výraz:   

Pow([flowacc] * resolution , 0.6) * Pow(Sin([slope] * 0.01745) , 1.3))  

http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/denix/usped.html
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pro výpočet plošné eroze jsem zadala:  

[flowacc] * resolution * Sin([slope] * 0.01745)  

Položka resolution představuje velikost buňky DMT, v mém případě jsem zadala hodnotu 

15. Výsledné vrstvy jsem nazvala sflowtopo.   

Dále jsem do RC zadala:  

[sflowtopo] * [kfac] * [cfac] * 120 * Cos((([aspect] *  (-1)) + 450) * .01745), výsledný 

rastr jsem pojmenovala qsx,  

[sflowtopo] * [kfac] * [cfac] * 120 * Sin((([aspect] *  (-1)) + 450) * .01745), výsledný 

rastr jsem pojmenovala qsy. Položky kfac a cfac představují hodnoty faktorů K a C. 

Hodnota 120 představuje R faktor. Pro výsledné rastry qsx a qsy je nutné pomocí Spatial 

Analyst → Surface Analysis  vypočítat sklonitost a orientaci terénu (Slope a Aspect). 

Výsledkem jsou rastry pojmenované qsx_slope, qsx_aspect, qsy_slope a qsy_aspect. 

V dalším postupu je nutné výsledné rastry zderivovat. K derivaci rastrů jsem opět použila 

nástroj Raster Calculator, kde jsem pro derivaci x-ových rastrů zadala:  

Cos((([qsx_aspect] * (-1)) + 450) * .01745) * Tan([qsx_slope] * .01745), výsledek jsem 

pojmenovala qsx_dx.    

Pro derivaci y-ových rastrů jsem do RC zadala:  

Sin((([qsy_aspect] * (-1)) + 450) * .01745) * Tan([qsy_slope] * .01745), výsledný rastr 

jsem pojmenovala qsy_dy.   

Posledním krokem je výpočet rastru samotné plošné a rýhové eroze. Do RC jsem pro 

rýhovou erozi zadala:  

[qsx_dx] + [qsy_dy], výsledný rastr jsem pojmenovala rill_erosion.  

Pro výpočet plošné eroze jsem zadala:  

([qsx_dx] + [qsy_dy]) * 10., výsledný rastr jsem pojmenovala sheet_erosion.   

 Výsledné rastry představují prostorové rozložení plošné a rýhové eroze v povodí 

Opavy.  
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6.2.2. Vizualizace a zhodnocení výsledků 

Z výsledků USPED je zřejmé, že eroze a akumulace sedimentů je vázána  

na odtokovou síť. To odráží fakt, že turbulentní tok může unášet sedimenty dále a rozsah 

akumulace sedimentů je větší, než když je tok rozptýlen vegetací. Vegetace zvyšuje 

drsnost povrchu, po kterém dochází k odtoku, a snižuje tak rychlost proudění a transportní 

kapacitu toku. K erozi dochází především na svazích, odkud je erodovaný materiál 

transportován vodními toky a ukládán v jejich blízkosti. 

Prostorová distribuce rýhové eroze/depozice je znázorněna na obr. 20. Prostorové 

rozložení plošné eroze/depozice znázorňuje obr. 21. V obou případech představují záporné 

hodnoty legendy erozní oblasti a kladné hodnoty naopak oblasti depozice. 

 

 

Obr. 20: Rýhová eroze/depozice v povodí Opavy. V pravém horním rohu je detail 

prostorové distribuce rýhové eroze/depozice u vodní nádrže Slezská Harta.  
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Obr. 21: Plošná eroze/depozice v povodí Opavy. Detail prostorové distribuce plošné 

eroze/depozice u vodní nádrže Slezská Harta je znázorněn v pravém horním rohu. 

7. Modelování fluviální eroze pomocí dynamických 

erozních modelů 

Ve své diplomové práci jsem pro modelování fluviální eroze použila dynamické 

erozní modely SIMWE a SWAT. 

7.1. Model SIMWE 

Model SIMWE (SIMulated Water Erosion) je součástí GRASS GIS a navazuje  

na rastrový modul r.sim.water GRASS. Původně byl modul r.sim.water k dispozici jako 

doplňkový modul pro verze GRASS 5.x. Od verze GRASS 6.2.2 je tento modul zahrnut 

jako modul SIMWE v nástrojích hydrologických analýz spolu s modelem SIMWE. 

SIMWE je poměrně výkonný a robustní 2D model, jehož hlavní výhodou je 

možnost využití víceměřítkové simulace (multiscale simulation). Víceměřítková simulace 

umožňuje v základním modelu s menším rozlišením pro celé území současně detailně řešit 
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vybrané části zájmového území. Další výhodu představuje úprava rovnic vlnové 

aproximace pro dosažení vyšší stability řešení zejména v oblastech s nižším sklonem  

a hydraulickým spádem nebo v oblastech s obtížně určitelným směrem toku, jako jsou 

např. terénní deprese nebo skokové změny spádu toku [1],[9],[16]. 

SIMWE je distribuovaný model, jehož rozlišení je závislé na rozlišení vstupních 

rastrů GRASS. Povinně je vyžadován rastr DMR, rastr dx gradientu ve směru V-Z, rastr dy 

gradientu ve směru S-J, rastr Manningova koeficientu drsnosti, rastr srážek a rastr 

infiltrace. Hydrologickou transformaci řeší model metodou Green-Ampt. Hydraulická 

transformace je řešena difúzní vlnovou aproximací. Infiltraci a povrchový odtok 

v zájmovém území řeší modul r.sim.water. Transport sedimentů v zájmovém území řeší 

modul r.sim.sediment, který vyžaduje nastavení parametrů DMR a půdy jako např. 

Manningův koeficient drsnosti, faktor erodibility půdy nebo parametry kritického 

smykového napětí [1],[9],[16]. 

7.1.1. Modelování pomocí SIMWE 

Pro práci s modelem SIMWE jsem použila programový prostředek GRASS GISS 

verzi 6.4.1. Prvním krokem při práci v GRASS GISS je nastavení adresáře GIS dat, kde 

budou ukládána veškerá data. Dále je potřeba definovat umístění projektu pomocí záložky 

Define new location. Zde nejprve potvrdíme adresář GIS dat a pojmenujeme projekt, např. 

názvem svého povodí, viz obr. 22.  

 

Obr. 22: Dialogové okno programu GRASS GIS s otevřenou záložkou Define new location 
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V dalším kroku je nutné zvolit způsob vytvoření lokace projektu. Zde jsem zvolila 

vytvoření libovolného souřadnicového systému (XY). Program poté nabízí možnost 

nastavení výchozího regionu a jeho rozlišení, viz obr. 23. Zde je potřeba zadat souřadnice 

řešené oblasti a její rozlišení. Tyto údaje jsem zjistila v záložce vlastnosti (Properties) 

digitálního modelu terénu, který je základním vstupním rastrem pro práci v programu 

GRASS GIS.  Spolu se založením projektu dojde k automatickému vytvoření mapsetu,  

do kterého jsou ukládány veškeré rastry vytvořené v prostředí programu GRASS GIS. 

Rovněž se zde ukládají importované rastry. Automaticky vytvořený mapset se nazývá 

permanent. Program nabízí uživateli vytvoření vlastního mapsetu a to pomocí záložky 

Create new mapset in selected location. Po aktivaci záložky je uživatel vyzván k zadání 

názvu nového mapsetu a potvrzením názvu je mapset vytvořen. Možnost uživatelsky 

vytvořeného mapsetu jsem využila při modelování transportu sedimentů pro scénář se 100 

% zastoupením lesa, viz obr. 24. Díky tomu jsem nemusela zakládat nový projekt  

a výsledky modelování pro scénář 100 % zastoupení lesa byly ukládány do tohoto mapsetu 

v rámci jednoho projektu.  

 

Obr. 23: Dialogové okno pro nastavení souřadnic a rozlišení modelovaného území 
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Obr. 24: Úvodní okno GRASS GIS s uživatelsky vytvořeným mapsetem 

Po založení projektu a mapsetu dojde k aktivaci příkazu Start GRASS, jehož 

potvrzením je spuštěn program GRASS GIS. Prvním krokem bylo načtení rastru DMT  

a rastru Manningova drsnostního koeficientu. Jelikož program GRASS GIS vyžaduje 

vstupní rastry ve formátu ASCII, převedla jsem tyto rastry na patřičný formát v aplikaci 

ArcMap použitím funkce Conversion Tools →From Raster → Raster to ASCII. Rastry 

jsem poté importovala do prostředí GRASS GIS. Pro modelování povrchového odtoku jsou 

dále vyžadovány rastry dx gradientu ve směru V-Z a dy gradientu ve směru S-J. K jejich 

vytvoření jsem použila modul r.slope.aspect, který se nachází v záložce Terrain analysis. 

Vstupní rastr pro tento modul představuje digitální model terénu. Výstupem je rastr sklonu 

svahu (slope), rastr expozice svahu vůči světovým stranám (aspect), rastr profilových 

křivostí (pcurv), rastr tangenciálních křivostí (tcurv) a rastry parciálních derivací prvního 

řádu dx a dy, viz obr. 25.  
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Obr. 25: Dialogové okno modulu r.slope.aspect 

Po vytvoření rastrů parciálních derivací prvního řádu dx a dy jsem mohla přejít 

k samotnému hydrologickému modelování. První krok představuje výpočet povrchového 

odtoku. V menu Raster jsem zvolila záložku Hydrologic modeling → SIMWE Overland 

flow modeling, čímž byl aktivován modul r.sim.water. Jako vstupní data modul vyžaduje 

rastr DMT a rastry parciálních derivací prvního řádu dx a dy. Dále je vyžadována rastrová 

mapa srážek pro zájmové povodí. Z důvodu nedostatku dat pro tvorbu rastrové mapy 

srážek jsem zde zadala konstantní hodnotu 50 mm/hod pro celé povodí Opavy. Hodnota 

infiltrace je v modelu nastavena standardně na 0. Tuto hodnotu jsem neměnila. Dále bylo 

potřeba vložit rastrovou mapu Manningova koeficientu drsnosti. Pro scénář se 100 % 

zastoupením lesa jsem zde zadala konstantní hodnotu Manningova koeficientu drsnosti 0,4. 

Tato hodnota představuje krajinný pokryv tvořený lesem. Posledním krokem bylo zadání 

parametrů simulace, viz obr. 26.  
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Obr. 26: Dialogové okno modulu r.sim.water se zadanými parametry simulace 

Počet chodců (Number of walkers) se zadává v případě víceměřítkové simulace, není tedy 

povinným údajem. Simulace se ovšem bez zadání hodnoty tohoto údaje nezdařila, proto 

jsem nakonec nastavila počet chodců na hodnotu 20000. Čas pro opakování simulace, tedy 

celkovou délku simulace, jsem nastavila na 360 min. a časový interval pro tvorbu 

výstupních map jsem zvolila 60 min. Výstupem modelu je rastrová mapa hloubky vody 

(depth) v metrech, rastrová mapa průtoku (disch) v m
3
.s

-1
 a rastrová mapa chyb simulace 

(err) v metrech. 

K modelování transportu sedimentů slouží modul r.sim.sediment, který jsem 

spustila pomocí záložky Raster → Hydrologic modeling → SIMWE Sediment flux 

modeling. Vstupní data představuje rastr DMT, rastrová mapa hloubky vody (depth), 

rastrová mapa derivací x a y, rastrová mapa koeficientu klidové kapacity (detin), rastrová 

mapa koeficientu transportní kapacity (tranin) a rastrová mapa kritického střihového napětí 

(tauin), viz obr. 27.  
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Obr. 27: Dialogové okno modulu r.sim.sediment s požadovanými vstupními daty 

Pro vytvoření rastrových map koeficientu klidové kapacity, koeficientu 

transportní kapacity a kritického střihového napětí jsem využila Raster Calculator. Po 

zadání vstupních dat jsem v záložce Input vložila rastrovou mapu Manningova koeficientu 

drsnosti. Pro scénář 100 % zastoupení lesa jsem zde opět vložila hodnotu koeficientu 0,4. 

Poslední krok představuje nastavení parametrů simulace, které jsem nastavila stejně jako  

u simulace povrchového odtoku. 

Výsledkem simulace je rastrová mapa transportní kapacity (tc), rastrová mapa 

transportem limitované eroze/depozice (et), rastrová mapa koncentrace sedimentů (conc), 

rastrová mapa toku sedimentů (flux) a rastrová mapa eroze/depozice (erdep). 
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7.1.2. Vizualizace a zhodnocení výsledků modelu SIMWE  

Výsledkem simulací modelu SIMWE jsou rastrové mapy, které jsem exportovala 

pomocí záložky File → Export raster map → ESRI ASCII grid. V prostředí aplikace 

ArcMap 9.3 jsem ASCII soubory převedla zpět na rastry a vytvořila jsem výsledné mapové 

výstupy pomocí zonální statistiky. 

Povrchový odtok 

Výsledky simulace povrchového odtoku představují rastrové mapy výšky 

povrchového odtoku a průtoku, viz obr. 28 a 29. Při srážkovém úhrnu 50 mm/hod  

a současné krajinné struktuře dosahuje hodnota výšky povrchového odtoku závěrovým 

profilem hodnoty 1,15 m a průtok činí 57 m
3
.s

-1
. Za stejných srážkových podmínek, ale 

změně krajinné struktury na les, je hodnota výšky povrchového odtoku závěrovým 

profilem 0,81 m a průtok v tomto případě činí 21,5 m
3
.s

-1
. Hodnoty výšky povrchového 

odtoku a průtoku vody závisí na délce trvání srážky. Vizualizovala jsem výsledky první 

hodiny simulace. V tabulce 6 uvádím přehled výsledků hydrologického modelování 

v závislosti na délce trvání srážky. Vzhledem k tomu, že hodnotu infiltrace jsem ponechala 

na 0, je nutno brát v potaz, že konečné výsledky jsou dány hodnotou srážky 300 mm/hod. 

Z výsledků je patrné, že typ vegetace, a s ním spojená krajinná struktura, silně ovlivňují 

povrchový odtok v krajině. Snížením povrchového odtoku dochází rovněž ke snížení 

intenzity erozních procesů v oblasti.  



Barbora Kožaná: Modelování fluviální eroze v závislosti na odtokových poměrech  

a změnách krajinné struktury 

2012                                                                                                                                      53 

 

Obr. 28: Výška povrchového odtoku v povodí Opavy dle modelu SIMWE 
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Obr. 29: Průtok v povodí Opavy dle modelu SIMWE 

Průtok [m
3
.s

-1
] 
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Tabulka 6: Srovnání výsledků hydrologického modelování pro současný krajinný pokryv a 

les v závislosti na délce a intenzitě srážky. 

Délka trvání srážky 

(hod) 
1 2 3 4 5 6 

Srážkový úhrn 

(mm/hod) 
50 100 150 200 250 300 

Hloubka vody (m) 

současný krajinný 

pokryv/les 

1,15 2,04 2,9 3,6 4,4 5,6 

0,81 1,27 1,88 2,47 3,2 4,0 

Průtok (m
3
/s) 

 současný krajinný 

pokryv/les 

57 126 270 453 676 946 

21,5 45 63 80 99 147 

Transport sedimentů 

Výsledky modelování transportu sedimentů jsem vizualizovala pro první hodinu 

simulace, tedy srážkový úhrn 50 mm/hod. 

Z výsledků je patrné, že změna krajinného pokryvu ovlivňuje jak prostorové 

rozložení, tak kvantitativní zastoupení sedimentů v krajině. Maximální koncentrace 

sedimentů [částice.m
-3

] je pro oba scénáře téměř shodná. Liší se ale prostorovým 

rozložením, kdy pro scénář 100 % lesa je většina území povodí Opavy tvořena oblastmi 

s nízkou koncentrací sedimentů. Transportní kapacita dosahuje při současném krajinném 

pokryvu maximální hodnoty 88 381 kg.m.s
-1

. Při 100 % zastoupení lesa v krajině klesá její 

maximální hodnota na 12 302 kg.m.s
-1

.  
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Obr. 30: Koncentrace sedimentů v povodí Opavy 

Koncentrace sedimentů [částice.m
-3

] 
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Obr. 31: Transportní kapacita v povodí Opavy 

Transportní kapacita [kg.m.s
-1

] 
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7.2. Model SWAT 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) je dynamický numerický model, který 

krom samotného řešení eroze a transportu sedimentů umožňuje řešit i srážkoodtokové 

vztahy a chemismus povodí. Byl vyvinut na přelomu 80. a 90. let 20. století Dr. Jeffem 

Arnoldem pro ministerstvo zemědělství USA za účelem dlouhodobé předpovědi dopadu 

hospodářských praktik na vodu, sedimenty a zemědělskou krajinu. 

Srážkoodtokový proces a erozi model umožňuje řešit epizodně i kontinuálně. 

Zároveň model disponuje algoritmy pro analýzu vybraných hydrologických  

a hydrogeologických procesů a řešení bilance biogeochemických prvků, hnojiv, pesticidů  

a růstových fází rostlinných kultur. Díky generátoru chodu meteorologických prvků  

a možnosti změny klíčových vstupních meteorologických prvků je model vhodný pro 

analýzy vlivu globální změny klimatu na studované procesy. 

Model SWAT zahrnuje nástroje pro automatickou schematizaci povodí a správu 

databází s charakteristikami povodí (databáze půd, krajinného pokryvu, 

hydrometeorologických a klimatických údajů atd.). 

Původní verze modelu SWAT byla vyvinuta pro MS-DOS. V současnosti existují 

rozhraní pro ArcView GIS 3.2 (verze AVSWAT-2000 a AVSWAT-2005), ArcGIS 9.x 

(verze ArcSWAT) a GRASS GIS (SWAT od verze 98.1). 

Ve své diplomové práci jsem použila verzi AVSWAT-2000. Jedná se o extenzi 

programu ArcView GIS 3.2, pro jejíž spuštění je potřeba mít nainstalovánu extenzi Spatial 

Analyst. Jako vstupní data jsou požadována DEM, vrstva půd a vrstva krajinného pokryvu. 

Vstupní data jsou reklasifikována na jednotky modelu SWAT. Po reklasifikaci dat  

o krajinném pokryvu a půdách se mapovou algebrou vypočtou tzv. HRU jednotky 

(Hydrologic Response Unit), což jsou vnitřní jednotky programu pro stanovení 

srážkoodtokových vztahů a fluviální eroze. 

Při modelování erozních procesů vychází SWAT z modifikované univerzální 

rovnice ztráty půdy MUSLE, která vznikla úpravou univerzální rovnice ztráty půdy USLE 

[1], [9] [16]. 
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7.2.1. Modelování pomocí SWAT 2000 

Aktivací extenze AVSWAT-2000 v programu ArcView GIS 3.2 se spustí titulní 

dialogové okno programu SWAT 2000, viz obr. 33. Prvním krokem při práci s modelem 

SWAT je založení nového projektu, kde jsou ukládána veškerá data a výsledky modelu. 

Dále je nutné naschematizovat zájmové povodí. K tomu slouží záložka Watershed 

Delineation, která se aktivuje automaticky po založení projektu. Schematizací se rozumí 

automatický proces vymezení dílčích subpovodí a jim příslušných segmentů vodních toků.  

 

Obr. 32: Titulní okno extenze AVSWAT-2000 v programu ArcView GIS 3.2 

V záložce Watershed Delineation jsem nejprve načetla digitální model terénu 

zájmového povodí. Při dalším postupu program nechtěl schematizovat celou plochu 

povodí, jelikož část toku řeky Opavy tvoří hranici s Polskem a použitý DMT byl 

vygenerován pouze pro část povodí ležící v České republice. Proto jsem musela 

vygenerovat nový DMT  zahrnující i polskou část povodí Opavy. Nový DMT jsem 

vytvořila v aplikaci ArcMap 9.3 pomocí funkce Topo to Raster. Po načtení DMT  

do prostředí modelu SWAT-2000 je nutné nastavit jednotky délkových a výškových dat, 

k čemuž slouží záložka Properties, viz obr. 34.  



Barbora Kožaná: Modelování fluviální eroze v závislosti na odtokových poměrech  

a změnách krajinné struktury 

2012                                                                                                                                      60 

 

Obr. 33: Dialogové okno funkce Watershed Delineation s rozbalenou záložkou Properties 

Menu Dem Set Up záložky Watershed Delineation umožňuje uživateli načíst 

shapefile vodních toků pro přesnější generování říční sítě. Pro řešení pouze části 

vybraného území je možno nastavit tzv. masku, kterou vymezíme zájmovou oblast území. 

 Po načtení DMT a jeho potvrzení model vytvoří hydrologicky korektní grid. 

Vytvoření hydrologicky korektního gridu spočívá v odstranění bezodtokých depresí tzv. 

sinks. 

Dalším krokem je zadání hodnoty tzv. Treshold Area, tedy minimální velikosti 

jednotlivých subpovodí v hektarech. Model sám nabízí vhodnou velikost, kterou si uživatel 

může upravit dle svého uvážení. Pro minimální velikost jednotlivých subpovodí jsem 

zadala hodnotu 2000 hektarů. Potvrzením hodnoty model vygeneruje říční síť a dále je 

nutné manuálně zvolit jeden či více závěrových profilů povodí pomocí funkce Select. 

V případě potřeby je možné závěrové profily přidat či odebrat pomocí tlačítek Add  

a Remove. Potvrzením zvoleného závěrového profilu model vytvoří polygonovou vrstvu 

jednotlivých subpovodí. V mém případě bylo povodí Opavy rozděleno na 53 subpovodí. 

Posledním krokem schematizace je výpočet parametrů jednotlivých subpovodí jako 

rozloha, průměrný sklon a délka svahů apod. Výpočet aktivujeme tlačítkem Calculation of 

subbasin parameters. Výsledek schematizace znázorňuje obrázek 35. Po výpočtu 

parametrů subpovodí je uživatel dotázán, zda chce nastavit kartografickou projekci dat 

z databáze předdefinovaných projekcí. Zde jsem zvolila možnost ne a program mi nabídl 
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nastavení vlastní projekce. Vlastní projekci jsem vytvořila zadáním hodnoty centrální 

rovnoběžky Křovákova zobrazení 49,5.  

 

Obr. 34: Schematizované povodí Opavy 

Po ukončení schematizace povodí je potřeba načíst další vstupní data modelu. 

Jedná se o vrstvu půd a krajinného pokryvu. K zadání těchto dat slouží příkaz Definition of 

LandUse and Soil Themes, který se nachází v záložce Avswat. Potvrzení příkazu vyvolá 

dialogové okno, jehož levá část slouží pro zadávání dat krajinného pokryvu a v pravé části 

se zadávají data o půdách. Dialogové okno je zobrazeno na obrázku 36. Data je možné 

vkládat buď ve formátu ESRI shapefile nebo ESRI grid. V obou případech musí mít data 

nastavenu kartografickou projekci. Data krajinného pokryvu jsem vložila ve formátu 

shapefile a dále jsem jednotlivým typům krajinného pokryvu přiřadila kódy z databáze 

SWAT.  
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Obr. 35: Dialogové okno příkazu Definition of LandUse and Soil Themes  

V případě půdního pokryvu jsem musela vytvořit vlastní databázi půdních typů, 

jelikož databáze programu SWAT obsahuje půdní typy charakteristické pro území USA. 

Vlastní databázi jsem vytvořila použitím příkazu Edit SWAT databases v titulním 

dialogovém okně programu. V povodí Opavy se vyskytují různé subtypy půdních druhů, 

pro které ovšem chybí parametry vyžadované programem SWAT. Z toho důvodu jsem 

geneticky příbuzné subtypy  sloučila do kategorií. V databázi jsem tedy vytvořila kategorie 

půdních typů fluvizem, glej, kambizem, podzol, hnědozem, organozem a luvizem. Poté 

jsem data o krajinném pokryvu i půdách reklasifikovala pomocí příkazu Reclasify, viz obr. 

37. Posledním krokem je zvolení příkazu Overlay, čímž dojde ke sloučení 

reklasifikovaných gridů do jedné výstupní vrstvy. Tímto je aktitovován nástroj HRUs 

distribution k vytvoření jednotek hydrologické odezvy (HRU). Jedná se  o vnitřní jednotky 

programu pro stanovení srážkoodtokových vztahů a fluviální eroze. Model nabízí dvě 

možnosti vytvoření HRU jednotek. Buďto možnost Dominant Land Use and Soil nebo 

Multiple Hydrologic Response Units. Ponechala jsem možnost Dominant Land Use and 

Soil, která je programem přednastavena.  
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Obr. 36: Reklasifikovaná data krajinného pokryvu a půd 

Po ukončení definice HRU jednotek bylo potřeba zadat údaje o klimatických 

poměrech území. Klimatická data se definují pomocí záložky Input a příkazu Weather 

Stations. Zde může uživatel sám nadefinovat databázi klimatických dat nebo ponechat 

simulaci klimatických dat na generátoru počasí. Jelikož jsem neměla k dispozici potřebná 

data, ponechala jsem simulaci klimatických dat na generátoru. Před spuštěním samotné 

simulace je potřeba nastavit jednotlivé vstupy, které můžeme zadat buďto postupně nebo 

najednou pomocí příkazu Write All v záložce Input, viz obr. 38. Po vygenerování všech 

vstupů je možno přistoupit k samotné simulaci. Prostřednictvím menu Simulation → Run 

SWAT je vyvoláno dialogové okno Set Up and Run SWAT model simulation, které slouží 

pro nastavení parametrů simulace. Zde jsem nastavila období pro simulaci od 1. ledna 

2000 do 31. prosince 2010, viz obr. 39. Frekvenci výstupů jsem zvolila roční. Stisknutím 

tlačítka Setup SWAT Run se aktivuje tlačítko Run SWAT, které spouští simulaci.  
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Obr. 37: Dialogové menu příkazu Write All 

 

Obr. 38: Dialogové okno pro nastavení parametrů simulace 
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7.2.2. Vizualizace a zhodnocení výsledků modelu SWAT 

Výsledkem simulace modelu SWAT jsou tabulky ve formátu *.dbf s výstupními 

parametry simulovaných procesů. Tyto tabulky je potřeba propojit s atributovými 

tabulkami patřičných vrstev. Atributovou tabulku vrstvy subpovodí jsem propojila 

s tabulkou sbs.dbf  a tabulku rch.dbf jsem propojila s atributovou tabulkou vrstvy vodního 

toku. 

Pro analýzu odtokových poměrů jsme použila hodnotu FLOW_OUT, která 

vyjadřuje průměrný denní odtok závěrovým profilem (m
3
.s

-1
). Z výsledků simulace modelu 

SWAT vyplývá, že hodnota průměrného denního odtoku závěrovým profilem při 

současném krajinném pokryvu činí 39,07 m
3
.s

-1
. V případě 100 % zastoupení lesa klesá 

průměrný denní odtok na hodnotu 35,44 m
3
.s

-1
. 

Odnos sedimentů je dán hodnotami SED_OUT a SYLD. Hodnota SED_OUT 

vyjadřuje odnos sedimentů závěrovým profilem (tuny) pro období simulace. Hodnota 

SYLD vyjadřuje odnos sedimentů z jednotlivých subpovodí (t.ha
-1

) pro období simulace. 

Odnos sedimentů závěrovým profilem dosahuje při současném krajinném pokryvu hodnoty 

2 015 000 tun. Při 100 % zastoupení lesa pouze 55 060 tun. Výsledné hodnoty jsou dány 

délkou simulace, která byla nastavena na 10 let. Odnos sedimentů z jednotlivých 

subpovodí při současném krajinném pokryvu dosahuje maximální hodnoty 59 798 t.ha
-1

, 

při 100 % zastoupení lesa 0,899 t.ha
-1

. 

Výsledky potvrzují, že intenzita erozních procesů je v kulturní krajině 

mnohonásobně vyšší než v krajině, jejíž krajinný pokryv je tvořen lesem. V kulturní 

krajině představují nejohroženější oblasti převážně zemědělské plochy. Morfologie terénu 

tedy není dominantním erozním činitelem. Naopak, v krajině tvořené lesem, jsou 

nejohroženější oblasti vázány zejména na morfologii terénu, jak potvrzuje obr. 42. 

Výsledky jsem vizualizovala pomocí aplikace ArcMap 9.3 a jsou zobrazeny  

na následujících mapových výstupech.  
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Obr. 39: Porovnání průměrného denního odtoku závěrovým profilem pro současný 

krajinný pokryv a 100 % zastoupení lesa 

Průměrný denní odtok 
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Obr. 40: Odnos sedimentů závěrovým profilem povodí Opavy v tunách  
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Obr. 41: Odnos sedimentů z jednotlivých subpovodí (t.ha
-1

) 

Odnos sedimentů ze subpovodí 

[t.ha
-1
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8. Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že výsledky této diplomové práce potvrdily vliv změny 

krajinné struktury na povrchový odtok a fluviální erozi. Zároveň ukázaly, že při aktuálním 

krajinném pokryvu je prostorová distribuce erozních oblastí závislá zejména na způsobu 

využití krajiny. Z výsledků empirického matematického erozního modelu RUSLE  

a dynamického numerického modelu SWAT je patrné, že při aktuálním krajinném pokryvu 

jsou erozní oblasti soustředěny převážně do míst se zemědělsky využívanou půdou. 

V případě 100 % zastoupení lesa v povodí je prostorová distribuce erozních oblastí dána 

zejména morfologií terénu a erozní oblasti jsou soustředěny převážně v hornatých částech 

povodí. Důležité je ovšem zmínit, že jednotlivé modely použité v této diplomové práci, 

fungují na jiných principech výpočtu. 

Model RUSLE představuje poměrně rychlý prostředek pro zhodnocení erozního 

ohrožení území. Jelikož ale řeší erozní proces jen z hlediska odnosu půdních částic  

a nikoliv z hlediska transportu a depozice, není vhodný pro simulaci reálné eroze v povodí. 

Díky poměrně jednoduchému a rychlému výpočtu je však vhodným nástrojem pro 

hodnocení rizika a územní plánování.  

Model USPED simuluje prostorové rozložení eroze a umožňuje identifikovat 

erozní plochy i plochy akumulační, tzv. depozice. Je možné jej použít k vymezení jak 

plošné, tak rýhové eroze v povodí.  

Další model, který jsem použila ve své diplomové práci, je model SIMWE. Jedná 

se o dynamický erozní model, jehož výsledek představují rastry modelovaných procesů. 

Model SIMWE umožňuje řešit jak srážkoodtokové vztahy, tak erozní procesy v povodí.  

Model SWAT je posledním modelem, který jsem pro modelování fluviální eroze 

ve své práci použila. SWAT je dynamický erozní model, který nabízí nejkomplexnější 

řešení srážkoodtokových vztahů a erozních procesů v povodí. Zároveň je schopen 

modelovat bilanci některých vybraných látek v povodí. Jedná se zejména o dusík, fosfor  

a pesticidy, které při zvýšených koncentracích představují potenciální nebezpečí pro půdy 

a povrchové i podzemní vody. Model SWAT, díky svému komplexnímu řešení výše 

uvedených procesů, klade vyšší požadavky na znalosti uživatele.  
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Rovněž mohu konstatovat, že GIS a dynamické modely představují velký 

potenciál pro řešení dané problematiky. V rámci managementu zemědělských i lesních 

povodí mohou sloužit např. k analýze vlivu pozemkových úprav na odtokové poměry  

a intenzitu erozních procesů. Zejména dynamický erozní model SWAT umožňuje 

komplexní řešení jak srážkoodtokových tak erozních procesů. 
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