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V roce 1810 napsal farmář Thomas Jefferson v dopise W.A. Burwellovi:

„… měli jsme ten nejničivější déšť, který pamatuji. Asi za hodinu spadly tři palce 

vody. Každá údolnice vytvořila proud, který před ní zametl všechno. Nikdy jsem 

neviděl tolik zraněná pole. Farma pana Randolpha je jediná, která netrpěla; jeho 

vodorovné rýhy zastavily vodu na každém kroku, dokud nebyla absorbována ... 

Každý v sousedství přijímá nyní tento vodorovný způsob orby, s výjimkou nájemců, 

kteří nemají zájem o zachování půdy ... “ 

V dalším dopise Charlesi W. Pealovi z roku 1813 napsal: 

„Nyní oráme horizontálně podle zakřivení kopců a prohlubní, jakkoliv křivé linie 

z toho mohou vzejít. Každá brázda tak funguje jako rezervoár pro přijímání 

a udržování vod, z nichž všechny jdou ve prospěch rostoucí rostliny, místo toho, 

aby stékaly do potoků “.

(gettingmoreontheground.com 2019)



Povodí Blanice – erozní událost a transport splavenin    – 11.8.2017, © Josef Krása



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – 3.9.2019, © Josef Krása



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – stav v roce 2011,  © ČÚZK



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – stav v roce 2013,  © ČÚZK



České Středohoří    – dlouhodobá degradace půdy erozí    – výsledek modelu,  © ČVUT



Eskalace eroze v ČR, což každý ví, je podmíněna historicky zcelováním pozemků.

S tím souvisí i „rozdrobená“ vlastnická struktura oproti uživatelské struktuře
 obtížné prosazování opatření.
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Vodní eroze v ČR a možnosti nápravy
Reálná ohroženost ZPF > 50 % plochy je ohroženo (VÚMOP, v.v.i)

Odnos splavenin do toků a nádrží – 3,2 mil. tun ročně (ČVUT)

Možnosti řešení 

 DZES (MZE) – vždy pouze na omezené ploše (viz grafy) a „měkká“ opatření

 Legislativou prosazovaná ochrana – stále chybí „protierozní vyhláška“ 
k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 Neuplatněná opatření v rámci evropských směrnic (např. Plány oblastí povodí)

 Pozemkové úpravy
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Pozemkové úpravy a protierozní ochrana

12/4/2019

Dle platných metodik – výpočet ohroženosti dle USLE

Významná část projektantů má stále zaužívaný 1D přístup, nicméně ten 
není „objektivní“ – záleží na definici vhodného profilu.

Platné metodiky dávno akcentují 2D GIS přístup, praxe jej využívá stále 
více, ale i u něj výrazně záleží na kvalitě vstupních dat a správném výběru 
výpočetního algoritmu.

USLE:     G = R × K × LS × C (t/ha/rok)
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Báčová, M. & Krása, J., 2016. Application of historical and recent aerial imagery
in monitoring water erosion occurrences in Czech highlands. Soil and Water Research, 11(No. 4), 
pp.267–276, DOI 10.17221/178/2015-SWR 2006 – model

NESPOLÉHEJME JEN NA USLE

DÍVEJME SE NA KRAJINU

V KONTEXTU JEJÍHO VÝVOJE

ČÚZK - ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
http://www.CUZK.cz/

Národní geoportál INSPIRE (nahradil v roce 2011 geoportál CENIA)
http://geoportal.gov.cz/, poskytuje například, ale nejen:

CENIA/cenia_corine CORINE 1990, 2000 a 2006
CENIA/cenia_chranena_uzemi územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní 
parky, biosférické rezervace UNESCO, působnost správ CHKO, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, chráněná ložisková území
CENIA/cenia_rt_automapy Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000  
CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani II.vojenské mapování  
CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni barevná ortofotomapa s prostorovým 
rozlišením 50 cm  
CENIA/cenia_rt_RETM rastrové ekvivalenty topografických map
CENIA/cenia_t_podklad základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy
CENIA/cenia_geolog_geomorf geologické a geomorfologické členění
CENIA/cenia_typy_pud klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006

Portál farmáře – registr půdy LPIS
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/

Geoportál SOWAC-GIS (provozovaný VÚMOP, v.v.i.)
http://geoportal.vumop.cz/ - mapy BPEJ a ocenění půd, řada tématických 
projektů
BPEJ od 2016 poskytuje SPÚ

ÚHUL – lesní hospodaření
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci
VÚV - DIBAVOD – veškeré vektorové objekty vod ČR ke stažení 
http://www.dibavod.cz/
VÚV – HEIS – vodohospodářské mapy ke stažení, a další 
http://heis.vuv.cz/

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/196778.pdfhttp:/www.agriculturejournals.cz/publicFiles/196778.pdf
http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.gov.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/
http://geoportal.vumop.cz/
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci
http://www.dibavod.cz/
http://heis.vuv.cz/




Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE



LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004.
Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to,
zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího uplatnění,
přičemž za zmínku stojí zejména jeho využití jako podkladu pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin,
dále je využíván jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod. LPIS nachází dalšího
využití i např. v oblasti lokalizace ohnisek nákaz zvířat nebo v oblasti monitoringu výskytu škodlivých organismů.

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100047871.html








https://me.vumop.cz/
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Více než 1600 evidovaných událostí – odborně zanesených SPÚ

https://me.vumop.cz/
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Procentní rozložení erozních srážek v sezóně (%)
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Procentní rozložení erozních srážek v sezóně (%)





DOI: 10.1080/22797254.2018.1543556

Lze počítat objemy rýh pomocí náletů cílových lokalit UAV

automatizovaně

zpřístupněno online

http://storm.fsv.cvut.cz/cinnost-katedry/volne-stazitelne-vysledky/
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2018.1543556
http://storm.fsv.cvut.cz/cinnost-katedry/volne-stazitelne-vysledky/


V roce 1810 napsal farmář Thomas Jefferson v dopise W.A. Burwellovi:

„… měli jsme ten nejničivější déšť, který pamatuji. Asi za hodinu spadly tři palce 

vody. Každá údolnice vytvořila proud, který před ní zametl všechno. Nikdy jsem 
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vodorovné rýhy zastavily vodu na každém kroku, dokud nebyla absorbována ... 

Každý v sousedství přijímá nyní tento vodorovný způsob orby, s výjimkou nájemců, 
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Každá brázda tak funguje jako rezervoár pro přijímání a udržování vod, z nichž 
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neviděl tolik zraněná pole. Farma pana Randolpha je jediná, která netrpěla; jeho 
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kteří nemají zájem o zachování půdy ... “ 

Každá brázda tak funguje jako rezervoár pro přijímání a udržování vod, z nichž 

všechny jdou ve prospěch rostoucí rostliny, místo toho, aby stékaly do potoků “.

Česká krajina je náš domov, dívejme se na ní, hodně nám může ukázat.

Děkuji za pozornost


