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Abstrakt 

Monitoring eroze zemědělské půdy probíhá v České republice kontinuálně již roku 2012. 

Tuto činnost zajištují ve spolupráci Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a 

ochrany půdy. Ze získaných dat a informací, čítající 1087 záznamů, již lze popsat rozsah 

reálných erozních událostí v ČR a identifikovat faktory přispívající ke vzniku erozních 

událostí.  Ze zpracovaného souboru dat je patrný alarmující trend vzniku erozních událostí na 

plochách bez zapojeného porostu plodiny (květen, červen, srpen, září), přičemž dochází k 

vodní erozi plošné, která přechází do vyšších forem – rýžková, rýhová. Sběr dat však 

nepostihne veškeré nastalé případy eroze a v současné době není ani kvantifikován objem 

odneseného materiálu. Tato oblast je řešena vývojem predikčního modelu erozních událostí a 

návrhem postupu sběru dat bezkontaktními metodami pro zjišťování objemů. 
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Abstract 

Monitoring of Soil Erosion on Agricultural Land is an online database of reported erosion 

events continuesly running since 2012. The database is operated under cooperation of State 

Land Office and Research Institute for Soil and Water Conservation and involves concept of 

citizen science. Analysis of the database are clearly showing main starting factors of erosion 

processes same as weak points of soil protection in the Czech Republic. The results are 

providing information, that fields without or with the small crop cover are very predisposed to 

the erosion events. The current methodology of the data acquisition shows some 

shortcommings mainly introduced by high involvement of human factor. Not all erosion 

events are reported as their announcement is highly dependent on active citizens and also 

quantification of the events as soil loss and sediment volume is missing. Therefore prediction 

model selecting possibly affected locations based on soil, remote sensing and real-time radar 

rainfall data is developed. To quantify the erosion events methods of photogrammetry and 

structure from motion are tested.  
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Úvod 

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným 

přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem 

funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Půda ovšem neplní jen 

produkční funkce, ale má i neméně významné funkce mimoprodukční: akumulační, filtrační, 

asanační, transportní, transformační apod. Vznik půdy je následek tzv. půdotvorných procesů, 

které probíhají stovky až tisíce let, během kterých prochází půda různými stupni vývoje. 

Půdní pokryv ČR vykazuje velkou rozmanitost, která vyplývá z pestrosti uplatnění faktorů a 

podmínek půdotvorných procesů (Vopravil, 2009). Půda je ovšem ohrožena celou řadou 

procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných činností člověka, které vedou k 

omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční 

funkce (Kapička, Žížala et al., 2017). Zemědělská půda v ČR je z více jak 50 % ohrožena 

vodní erozí (Janeček et al., 2012). Proces zrychlené vodní eroze ovlivňuje celá řada faktorů. 

Na základě experimentálních pokusů v USA tento proces komplexně popsal v roce 1978 

Wischmeier a Smith. Ovšem podmínky pro výskyt vodní eroze jsou v ČR specifické 

(Kapička, Žížala et al., 2017). Tyto podmínky jsou dány jak geomorfologickou rozmanitostí, 

tak vývojem zemědělství a zemědělské krajiny v 20. století. Proto, aby mohl být v ČR dobře a 

efektivně nastaven management protierozní ochrany, je třeba kromě základního výzkumu 

erozních procesů popsat rozsah reálné zrychlené eroze a identifikovat příčiny těchto událostí. 

To potvrzuje i Evans (2013), který shrnuje dosavadní zkušenosti z monitoringu eroze ve světě 

a potřebnost dat z konkrétních lokalit a erozních událostí.  

 

Materiál a metody 

V ČR od roku 2012 běží proces Monitoringu eroze zemědělské půdy, který je zajišťován na 

základě příkazu ministra zemědělství č. 15/2012 (č.j. 70615/2012-MZE-13311). Monitoring 

je zajišťován ve spolupráci Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a 

ochrany půdy, v.v.i.. Samotný proces Monitoringu eroze zemědělské půdy je prováděn na 

základě schváleného metodického postupu, ve kterém jsou stanoveny povinnosti a míra 

zapojení jednotlivých organizací. Záznamy o erozních událostech provádějí vyškolení 

pověření pracovníci Státního pozemkového úřadu (celkem 141 pracovníků) z poboček 

Krajských pozemkových úřadů, a to v případě zjištění erozní události, například nahlášením 

od zástupců obce. Záznam o erozní události provádějí pověření pracovníci přes webové 

rozhraní http://me.vumop.cz , kde jsou zároveň informace o erozních událostech publikovány. 

http://me.vumop.cz/


 

 

Tím je naplňována prostorová databáze erozních událostí. V databázi jsou evidovány tyto 

informace k erozním událostem: 

 Časové ohraničení události 

 Lokalizace události 

 Typ eroze 

 Popis nastalé situace 

 Popis vzniklých škod 

 Fotodokumnetace 

 Dostupné informace o srážkách 

 Informace o pěstovaných plodinách a jejich stavu 

 Informace o použitých agrotechnikách 

 Informace o protierozních opatření 

Databáze Monitoringu eroze zemědělské půdy obsahuje k 30. 8. 2018 1087 erozních událostí. 

Jejich prostorové rozložení v rámci ČR podrobně uvádí Tabulka 1 a Obrázek 1. 

 

Tabulka 1: Erozní události v regionech 

Kraj ≤ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Jihočeský 15 26 31 4 14 36 43 169 

Jihomoravský 15 16 14 2 22 9 14 92 

Karlovarský - 3 - - - - 2 5 

Královéhradecký 19 43 11 2 36 7 6 124 

Liberecký - 7 13 - 6 5 1 32 

Moravskoslezský 3 2 1 - - 9 7 22 

Olomoucký 4 5 3 - 2 8 5 27 

Pardubický 8 6 5 3 10 10 2 44 

Plzeňský 32 15 9 3 28 4 17 108 

Středočeský 18 28 26 3 18 15 8 116 

Ústecký 2 3 - - 10 2 - 17 

Vysočina 23 20 78 11 67 55 68 322 

Zlínský 2 2 3 - 1 1 - 9 

Celkem 141 176 194 28 214 161 173 1087 

 



 

 

 

Obrázek 1: Erozní události na zemědělské půdě 

Tento soubor dat tak již dává náhled na skutečný stav vodní eroze v ČR. Analýza souboru 

celorepublikových dat umožňuje poukázat na kritické faktory přispívající k zrychlené vodní 

erozi a na jejich základě je možné identifikovat nedostatky v legislativním nastavení 

protierozní ochrany. Dále, díky informacím z databáze je možné se v identifikovaných 

lokalitách zaměřit na individuální návrhy protierozních opatření a změny v nastavení 

podmínek Dobrého zemědělského stavu (DZES). Databáze, jako celek, ovšem také umožňuje 

využití dat pro kalibraci a validaci běžně nasazovaných erozních modelů. 

 

Výsledky 

Vyhodnocením souboru dat je již možné poukázat na faktory ovlivňující zrychlenou vodní 

erozi, na které je třeba se v rámci protierozní ochrany soustředit. V první fázi byly 

identifikovány pěstované plodiny, u kterých dochází k nejvíce erozním událostem. U více jak 

50 % erozních událostí byla pěstována na dílech půdních bloků kukuřice. 



 

 

 

Obrázek 2: Rozložení plodin u erozních událostí 

Na vznik erozního procesu má vliv kombinace více faktorů. K identifikaci možných 

kritických kombinací faktorů byla provedena analýza počtu erozních událostí pro vybrané 

plodiny a průběh jejich pokryvnosti (C faktoru) v porovnání s průběhem faktoru erozní 

účinnosti přívalového deště (R faktor). Obrázek 3 poukazuje na vysoký výskyt erozních 

událostí v době malého zapojení porostů (C faktor) a v době nárůstu erozní účinnosti 

přívalového deště (R faktor). 



 

 

 

Obrázek 3: Erozní události a průběh C faktoru pěstovaných plodin v porovnání s průběhem R faktoru 

 

Z hlediska dlouhodobého posuzování vodní eroze je velice významné určení hodnot R 

faktoru. (Janeček 2012) doporučuje k posuzování erozní ohroženosti R = 40 MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-

1
·rok

-1
 K zjištění hodnot R faktoru u reálných erozních událostí byla provedena analýza 

hodnot regionalizovaného R faktoru v lokalitách zasažených erozní událostí provedená nad 

platným R faktorem (Rožnovský et al., 2015). U výsledků je patrné normální rozdělení 

hodnot, ovšem se střední hodnotou R faktoru 50  MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-1

·rok
-1

. Téměř 95 % erozních 

událostí nastalo v lokalitách s regionalizovaným R faktorem v intervalu 50 – 60 MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-

1
·rok

-1
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Obrázek 4 Rozložení průměrné hodnoty regionalizovaného R faktoru u erozních událostí 

 

Diskuze 

Nastavený proces Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR je jednou z více dlouhodobých 

aktivit v oblasti ochrany půdy v ČR. První výsledky analýz poukazují na příčiny erozních 

událostí a pomáhají při argumentaci v legislativním nastavování protierozní ochrany. 

Současné nastavení samotného procesu neumožňuje kvantifikaci a vyhodnocení množství 

erodovaného materiálu. Na základě výsledků tak není možné provést porovnání s ostatními 

výzkumy jako (Boardman, 1996, 2006; Robert Evans & Brazier, 2005; Prasuhn, Liniger, 

Hurni, & Friedli, 2007) a potvrdit jejich uváděné závěry, které poukazují na značné odchylky 

mezi hodnotami erozního smyvu získaných pomocí erozních modelů (u nás nejčastěji použit 

model USLE) a skutečnými hodnotami měřenými v terénu. Jak uvádí (Žížala, Kapička, 

Novotný, 2016) Monitoring lokalit a rekognoskace terénu po srážkových událostech nebo v 

pravidelných intervalech nejsou však prováděny kontinuálně a nedochází tak k zachycení 

všech erozních událostí. Zaznamenávány jsou zjištěné erozní události jakéhokoliv rozsahu. 

Na tyto nedostatky a zkušenosti v procesu Monitoringu eroze zemědělské půdy reaguje 

výzkumný projekt NAZV QK1720289 s názvem „Vývoj automatizovaného nástroje pro 

optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“ jehož náplní je 

významně zpřesnit proces monitoringu a to nalezením způsobu jak pomocí moderních 



 

 

fotogrammetrických metod v terénu určit množství erodovaného materiálu. Dále je v rámci 

projektu vyvíjen model, který mimo jiné pomocí metod DPZ umožní identifikaci lokalit, kde 

došlo k erozním událostem. Monitoring díky regionálním pobočkám Státního pozemkového 

úřadu je prováděn na celém území republiky a svým rozsahem je ojedinělý. Díky jeho 

rozsahu a provedeným analýzám je tak možné otevřít otázku nastavení některých metodicky 

vymezených návrhových parametrů protierozní ochrany. V ČR byla dlouhodobě pro návrhy 

protierozních opatření doporučována hodnota R faktoru 20 MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-1

·rok
-1

, resp. od roku 

2012 40 MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-1

·rok
-1

 (Janeček, 2012). Reálné erozní události se však na této 

metodikou dané hodnotě vyskytují v méně než 10 % případů. Více jak 90 % erozních událostí 

vzniká v lokalitách s R faktorem 50 MJ∙ha
-1

∙cm∙h
-1

·rok
-1 

a vyšším. 

S přibývajícím počtem událostí evidovaných v databázi a s delší dobou fungování 

monitoringu lze do budoucna předpokládat, že soubor dat bude reprezentativnější a bude 

možno vyhodnotit i méně zastoupené plodiny, vliv širší škály způsobu obhospodařování apod. 

Výsledky zpracování dat z databáze ukazují fakta, která jsou obecně předpokládaná, ale 

nebylo nikdy možné je prokázat na větším objemu dat, stejně tak nová zjištění (Žížala, 

Kapička, Novotný, 2016). 

 

Závěr 

Probíhající proces monitoringu, při svém současném nastavení, identifikuje patrný trend 

vzniku erozních událostí na plochách bez zapojeného porostu plodiny (květen, červen, srpen, 

září), přičemž dochází k vodní erozi plošné, která přechází do vyšších forem – rýžková, 

rýhová. Toto zjištění je znepokojující, neboť se již jedná o erozní události většího rozsahu, 

jejichž následky a způsobené škody mohou být nemalého rozsahu. Při převažujícím 

zastoupení pěstované plodiny – kukuřice mezi erozními událostmi, je třeba důrazně apelovat a 

podpořit zavádění do praxe agrotechniky zajišťující kvalitní pokryv půdy vegetací v době 

krátce po zasetí a vzcházení hlavní plodiny. Návrh protierozních opatření je prováděn 

v dlouhodobém hledisku a při realizaci technických protierozních opatření se jedná o 

významný zásah do krajiny. Je tedy žádoucí, aby posouzení erozní ohroženosti a návrhy 

opatření byly dostatečně účinné, proto je třeba zreálnit návrhové parametry. 
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