
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného 

vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového 

simulátoru 

 

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál 

 

 

 

2017/2018 Bc. Adéla ROUDNICKÁ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré 

použité informační zdroje v souladu s metodickým pokynem ČVUT 1/2009 „O 

dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ 

 

V Praze dne 7. 1. 2018                                                        ……………………………………..                                             

                                                                                                             Adéla Roudnická 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto děkuji především vedoucímu diplomové práce doc. Dr. Ing. Tomášovi Dostálovi 

za ochotné vedení při psaní diplomové práce, za její velmi pečlivou kontrolu a za pozitivní 

motivaci v průběhu získávání výsledků z dešťových simulací. Dále děkuji všem členům 

katedry, kteří se účastnili samotných dešťových simulací a zpracování získaných dat 

potřebných pro vypracování diplomové práce. Prezentované výsledky vzniky v rámci 

projektu NAZV QJ 1530181 „Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace 

za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České 

republice“. 



Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného 

vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového 
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Methodology of C factor values determination, 

using field rainfall simulator 

  



Abstrakt 

Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) 

byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými 

způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy stanovil Janeček ve své metodice 

Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., 2012). V této metodice se ale 

vyhodnocení C – faktoru věnuje jen velmi málo a bez zřejmosti získání dat pro jeho 

stanovení. Proto se zpřesněním dat o vegetačním vlivu na erozi zemědělských ploch 

zabývá katedra Hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT od roku 

2011 až do současnosti. Data jsou získávána v terénu pomocí simulací s dešťovým 

simulátorem z připravených zemědělských ploch se zájmovými plodinami v různých 

fázích jejich růstu a jsou poměřována s daty na adekvátních plochách s úhorem.  

Cílem této diplomové práce je zpracování dat získaných na výjezdech s dešťovým 

simulátorem v roce 2016 a 2017 a vyhodnocení hodnot C – faktoru pro jednotlivé 

plodiny během různých fází jejich růstu a následně jejich porovnání s hodnotami 

uvedenými metodice (Janeček a kol., 2007). Nakonec je zhodnoceno samotné provádění 

simulací v terénu a navrhnuty možnosti pro jeho zlepšení. 

Abstract 

The impact of individual kinds of vegetation on water erosion on agricultural areas (C–

factor) was set many times by many different people or institutions and by many different 

ways in past. For Czech conditions were these values last set by Janeček in his 

methodology Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., 2012). This 

methodology occupies with setting of C – factor just a little and with no explanation of 

getting data for its setting. This is the reason why the department of Irrigation, Drainage 

and Landscape Engineering of Faculty of civil engineering of Czech technical university 

in Prague occupies with specifying of impact of vegetation on water erosion on 

agricultural areas since 2011 until the present. Data are gained on field by simulations 

using field rainfall simulator from prepared agricultural areas with interested crops in 

different stages of growing and they are compared to data of relevant areas with fallow. 

The aim of this study is elaborating data gained from simulations using field rainfall 

simulator in 2016 and 2017, evaluation of values of C – factor for each crop in different 

phases of its growing and then compering these values with values stated in methodology 



(Janeček a kol., 2007). Finally, is assessed the whole carrying out simulations on field 

and suggested possibilities for its improving.  

Klíčová slova 

C – faktor, plodiny, úhor, BBCH, zemědělské plochy, vodní eroze, USLE 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce bylo podílet se na měření dešťových simulací v terénu na 

zemědělských plochách se zájmovými plodinami uskutečněných katedrou 

Hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v roce 2015, 2016 a 

2017 a následné vyhodnocení naměřených dat. 

Vyhodnocená data (hodnoty C – faktoru) jsou nezbytná pro výpočet množství zemědělské 

půdy, které je odnášeno vodní erozí z každého hektaru pole každý rok. Tento výpočet se 

provádí pomocí rovnice zvané USLE (univerzální rovnice odnosu zemědělské půdy) 

(Wischmeier a Smith, 1965). C – faktor – faktor ochranného vlivu vegetace je tak jedním 

ze šesti faktorů, které do rovnice vstupují.  

Vodní eroze na zemědělských plochách je dnes velmi aktuálním tématem, protože odnos 

půdy je na většině zemědělských ploch České republiky intenzivnější, než je samotná 

schopnost půdy se obnovovat. Tento problém vzniká několika různými příčinami. 

Nejvíce závažnou příčnou je pravděpodobně sloučení menších polí ve velké plochy, čímž 

byly zrušeny přirozené meze a odcházející půda ze svažitých pozemků se dnes nemá kde 

zachytit a je tak většinou odnášena do vodních ploch či vodních toků, kde způsobuje 

jejich zanášení a nežádoucí eutrofizaci. Další příčinou je klimatická změna, díky níž se 

v období posledních několika let počasí stává méně předvídatelným a srážky přichází čím 

dál častěji v extrémních intenzitách, které jsou střídány extrémními suchy. Příčin je ale 

jistě více, podrobněji se příčinami vodní eroze diplomová práce zabývá v následujících 

kapitolách.  

Je tedy nutné, abychom byli schopni hodnotu ztracené půdy stanovit a umět navrhnout 

vhodná protierozní opatření, která odnos půdy zastaví nebo alespoň zpomalí. Takto 

daleko však diplomová práce ani zdaleka nesahá. Toto širší zasazení do kontextu mělo 

čtenáři pouze přiblížit, jak komplexní téma vodní eroze na zemědělských plochách je a 

přes to, že samotné měření a následné vyhodnocení dat ze dvou let bylo časově i technicky 

náročné, tak se jedná pouze o střípek celého širokého problému vodní eroze na 

zemědělských plochách v České republice. 
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2. Vodní eroze 

Vodní eroze na zemědělských plochách je v dnešní době velmi aktuálním problémem. 

Způsobuje totiž odnos půdy z polí většinou v takové míře, která je větší než její přirozená 

obnova. Tento jev kromě ztráty půdy s sebou nese i jiné následky. Půda, která je z polí 

odnášena se také musí někde zastavit. Při extrémních srážkách (přicházejících zvláště po 

extrémním suchu) nastává na zemědělských plochách eroze a půda je ve většině případů 

odnášena do vodních toků, či vodních ploch, jako jsou vodní nádrže. Zde se půda usazuje 

a způsobuje jejich zanášení. Se samotnou půdou se do nádrží a vodních toků dostávají 

také živné látky z hnojiv z polí (hlavně fosfor a dusík) a tím zvyšují úživnost vody. Tento 

jev se nazývá eutrofizace, která je v dnešní době často diskutovaným tématem, protože 

způsobuje rozvoj řas a sinic hlavně ve stojatých vodách. Přemnožené řasy a sinice 

spotřebovávají kyslík rozpuštěný ve vodě a zabraňují jeho prostupu ze vzduchu do vody 

skrze vodní hladinu, čímž dochází k úhynu vodních živočichů. Sinice také produkují 

látky, které jsou pro člověka toxické, proto při jejich rozvoji dochází k zákazu koupání 

na mnoha rekreačních místech. 

Vodní erozí je na území české republiky ohroženo cca 50 % pozemků (Janeček a kol., 

2007). 

2.1 Princip vodní eroze 
 

Stručně řečeno je vodní eroze proces, při kterém dochází k rozrušování a odnosu půdy ze 

zemědělských ploch příčinou dešťové vody a jejímu následnému usazování. K tomuto 

procesu dochází ve třech fázích:  

V první fázi hrají důležitou roli dopadající dešťové kapky. Pokud dešťová kapka dopadne 

na holý půdní povrch, její kinetická energie při dopadu může způsobit, že uvolní půdní 

částečku, která je jinak fixována v půdním agregátu nebo ve vyschlém půdním povrchu. 

V první fázi jde tedy o to, aby se uvolnily fixované půdní částečky. 

Ve druhé fázi potom dochází k odnosu uvolněných půdních částic proudem povrchově 

tekoucí vody. K této fázi často nemusí ani dojít, protože při dešti je samotný povrchový 

odtok předcházen několika dalšími jevy: Na začátku deště kapky dopadají nejprve na 

povrch vegetace (pokud není vegetace přítomna, dopadají na holý půdní povrch). 

Vegetace zachytává déšť na svých listech a tento proces se nazývá intercepce. Dále, když 
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už je schopnost rostlin udržet na listech další dešťovou vodu vyčerpána, dopadají dešťové 

kapky skrze rostlinu (nebo rovnou) na holý půdní povrch. Na půdním povrchu pak startuje 

proces, který se nazývá infiltrace (pokud na povrchu, kam dopadne kapka, není zrovna 

rostlina, nastává proces infiltrace bez předchozí intercepce). Jedná se o vsakování 

dešťových kapek do půdního profilu. Tento proces se s dobou trvání deště zpomaluje tím, 

jak se více a více nasycuje půdní profil. Nelze ho však zcela vyčerpat, pokud se hladina 

vody v půdě nevyrovná hladině okolních vodních ploch. Předpokládá se však, že se po 

čase ustálí. Dalším procesem nastávajícím po vyčerpání intenzity infiltrace je povrchová 

retence. Při tomto procesu dochází k zaplňování drobných i větších prohlubní na povrchu 

půdy, čímž vznikají například takzvané louže. Teprve, pokud je vyčerpána i povrchová 

retence a intenzita srážky je stále větší než intenzita infiltrace, voda z deště už se nemá 

kam uchýlit, a tak dochází k povrchovému odtoku. To znamená, že voda gravitačně 

stéká po povrchu půdy do nižších nadmořských výšek. Celý průběh deště provází jev 

zvaný výpar. Při tomto jevu je objem odpařené vody v porovnání s ostatními jevy téměř 

zanedbatelný, proto často v různých výpočetních modelech nebývá zahrnován. Na 

obrázku 1 jsou graficky znázorněny procesy probíhající na půdním povrchu při dešti. 
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Obrázek 1 - grafické znázornění povrchových procesů při dešti 

Jak již bylo zmíněno, při většině dešťů ke druhé fázi ani nedojde. Dochází k ní při velmi 

intenzivních deštích, kdy se půdní profil nasytí natolik, že rychlost vsaku dešťové vody 

je pomalejší než intenzita deště a dochází tak k povrchovému odtoku. Často se může stát, 

že je půdní povrch vyschlý či velmi tuhý a zhutnělý (například pojezdem těžké 

zemědělské techniky) nebo půda je jílovitá a chybí jí dostatečné množství pískové frakce 

či organické hmoty, které vsakování podporují a nedochází tak k vsakování dešťové vody 

téměř vůbec a prakticky okamžitě po začátku deště tak dochází k povrchovému odtoku. 

Rovnoměrný plošný povrchový odtok, tedy takový, kdy po celé ploše povrchu odtéká 

voda v rovnoměrně, se stejnou hloubkou na všech místech, prakticky neexistuje. Vlivem 

nerovností terénu totiž dochází téměř okamžitě k jeho soustřeďování do rýžek, rýh, 

výmolů či v extrémním případě do strží, jejichž vznikem je náprava škod po vodní erozi 

ještě daleko náročnější. Povrchový odtok, ke kterému dochází ve druhé fázi vodní eroze, 

je tedy zodpovědný za odnos půdních částic uvolněných ve fázi první. 

Jelikož půdní částice nemohou být proudem povrchově tekoucí vody odnášeny do 

nekonečna, je nutné, aby došlo k fázi třetí. Jedná se o usazení erozí uvolněných a 

přesunutých půdních částic. Největší projevy povrchového odtoku jsou zřejmé na velmi 

strmých svazích, kde voda dosahuje vysoké rychlosti. Je známo, že čím rychleji voda 



 
13 

 

teče, tím více nerozpuštěných látek s sebou dokáže odnášet. Na konci svahu, ale dojde ke 

snížení sklonu a voda zpomalí, čímž dochází k vypadnutí půdních částic z proudu vody a 

jejich usazení v patě svahu nebo ve vodních plochách. Často tento usazený materiál není 

možné znovu odnést na zemědělskou plochu nebo jinak využít, protože vlivem eroze je 

jeho struktura vytříděná (chybí jí tedy různorodé frakce) a půda obsahuje extrémní 

množství živných látek, což by se mohlo projevit na obsahu hnojiv v samotné plodině, 

pokud by byla půda znovu odnesena na zemědělskou plochu. 

Proud dešťové vody tak odnáší částice uvolněné dopadem dešťových kapek, které se na 

konci svahu usazují a celý tento proces se nazývá vodní eroze. 

 

2.2 Příčiny vodní eroze 
 

První vliv, který nám přirozeně přichází na mysl je vliv antropogenní: Jak je území 

využíváno člověkem. Tento vliv je bezpochyby velmi podstatný. Je evokován naší myslí 

jako první pravděpodobně z důvodu, že je téma vodní eroze tak aktuální a člověk se snaží 

najít nástroj, jak tento jev zpomalit. Jev vodní eroze se na světe vyskytoval vždy. Nezávisí 

totiž jen na antropogenním vlivu ale také na těch přírodních. 

2.2.1 Srážky a povrchový odtok 

 

Přívalové srážky, kterými je vodní eroze vyvolána jsou charakterizovány vysokou 

intenzitou, krátkou dobou trvání a malou plochou, která je jimi zasažena. Zvlášť 

nebezpečné jsou zejména extrémní přívalové srážky s úhrnem nad 20 mm 

(eroze.sweb.cz/eroze). 

Erozivní účinek srážek je dán jejich kvalitativními charakteristikami, především jejich 

intenzitou nebo kinetickou energií nebo jejich kombinací (eroze.sweb.cz/eroze).  

2.2.2 Morfologie území 

 

Morfologie území zahrnuje sklon, délku a tvar svahu a také jeho expozici, která ovlivňuje 

vodní erozi jen velmi mírně (eroze.sweb.cz/eroze).  
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Sklon svahu je jedním z nejvíce rozhodujících faktorů vůbec. Jeho účinek může být 

zeslaben ostatními faktory jako jsou například vegetační pokryv, půda či agrotechnické 

praktiky, nikdy však tento faktor není možné zcela potlačit (eroze.sweb.cz/eroze).  

Vliv délky svahu není jednoznačný, vždy se totiž projevuje různě výrazně v důsledku 

působení ostatních faktorů. Pokud však máme dostatečně dlouhou dobu trvání deště, která 

převyšuje dobu koncentrace povrchového odtoku, lze při prodlužující se délce svahu 

pozorovat rostoucí intenzitu eroze v exponenciální závislosti (eroze.sweb.cz/eroze).  

Tvar svahu hraje také významnou roli. Pokud máme například tvar konvexní, na začátku 

svahu, kde je sklon největší, nemá voda ještě tak velkou rychlost, aby v kombinaci s se 

strmým svahem došlo k výrazné erozi. V průběhu svahu, kdy rychlost nabere už ale jeho 

sklon není tak velký, proto eroze na konvexním svahu je menší než na konkávním svahu, 

kde se setkává vysoká rychlost povrchově tekoucí vody a vysoký sklon svahu. Proto u 

konvexního svahu dojde k menší erozi než u svahu konkávního, i když budou zachovány 

všechny ostatní faktory. 

 

Obrázek 2 - znázornění eroze na konvexním (vlevo) a konkávním (vpravo) svahu 

2.2.3 Půdní a geologické poměry 

 

Půdní poměry jsou charakterizovány fyzikálními vlastnostmi půdy. Těmi jsou například 

textura, struktura, vlhkost, obsah organické hmoty atd. Tyto vlastnosti ovlivňují intenzitu 

infiltrace, a tím i množství povrchového odtoku. Současně určují odolnost půdy proti 

destrukci vodních kapek a schopnost transportu uvolněních částic vodním proudem 

(eroze.sweb.cz/eroze).  

Nejméně náchylné k erozi jsou zejména písčité půdy, které mají velký obsah hrubých 

částic, dále pak půdy jílovité, které sice mají částice velmi jemné, ale zároveň mají díky 

lepivosti jednotlivých částic kohezivní (soudržný) účinek. Naopak nejvíce náchylné 

k erozi jsou půdy hlinité s velkým obsahem prachových částic, které jsou snadno 
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uvolnitelné i snadno transportovatelné. Obzvlášť náchylné k erozi jsou pak zejména 

spraše (eroze.sweb.cz/eroze).  

Geologické poměry ovlivňují erozní účinek nepřímo. Mateční hornina totiž dává vzniku 

některých vlastností půd, které se na ní tvoří. Přímý vliv geologických poměrů se projeví 

pouze při povrchovém odtoku na obnažené hornině (eroze.sweb.cz/eroze).  

2.2.4 Vliv ochranného vlivu vegetace 

 

Vegetace nechrání půdní povrch pouze před přímým dopadem dešťových kapek, 

napomáhá také infiltraci vody do půdy, zpevňuje půdu kořenovým systémem, zpomaluje 

samotný povrchový odtok tvořením mechanických zábran a celkově zlepšuje fyzické, 

chemické a biologické vlastnosti půdy (eroze.sweb.cz/eroze).  

Dle intenzity ochrany půdy před erozí lze vegetační kryt seřadit následovně od nejvíce 

ochranné po plodiny téměř bez ochrany: (eroze.sweb.cz/eroze) 

• Lesní porost 

• Trvalé travní porosty (louky, pastviny) 

• Dočasné travní porosty 

• Úzkořádkové plodiny (obiloviny, řepka atd.) 

• Širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory atd.) 

2.2.5 Způsob využití půdy (antropogenní vliv) 

 

Eroze způsobená tím, jak je zemědělská půda využívána, je podle některých zdrojů 

samostatným typem eroze, která je nazývána antropogenní erozí. Člověk se na erozi 

podílí přímo nebo nepřímo. Mezi přímé patří takové jednání, které je přímo s erozí spjato. 

Jedná se hlavně o odlesnění, urbanizaci a velké technické stavby. Nepřímé antropogenní 

vlivy způsobují postupné zhoršení vlastností půdy a její znečištění. Mezi nepřímé 

antropogenní vlivy patří například změna vegetačního krytu nebo intenzivní zemědělská 

činnost nebo také tvorba vodního koryta v nepřirozené trase (Dusíková, 2012).  

Faktor vegetačního krytu je již jedním z faktorů, na kterém má velký podíl člověk. 

Významnějším lidským faktorem je však způsob, jakým je půda celkově využívána. Zde 

jsou míněny hospodářsko – technické poměry, kde záleží především na užívání a 

obhospodařování půdy, na volbě a polohovém rozmístění kultur, na jejich zařazení do 
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vhodného osevního postupu a na provedení různých technických zásahů. Tyto poměry 

mohou významným způsobem kladně i záporně ovlivnit intenzitu erozních procesů 

(eroze.sweb.cz/eroze).  

Eroze vyvolaná intenzivní zemědělskou činností se v České republice projevila 

nejvýrazněji v 50. letech minulého století, kdy docházelo ke sjednocování menších 

zemědělských ploch, tím pádem zániku přirozených mezí a jiných přirozených erozních 

bariér. V této době nebylo moderní ohlížet se za ekologií, důležitější bylo zvyšovat 

zemědělskou produkci, proto tehdejší osevní postupy byly z dnešního pohledu špatné. 

Půda byla špatně chráněna před vlivem deště a následnou vodní erozí (Dusíková, 2012). 

To neznamená, že bychom dnes tyto postupy dělali lépe nebo dokonce dobře, ale vzniká 

mnoho výzkumů, jak tyto procesy vylepšit a jak půdu chránit. Jednoho takového se 

dotýká i tato diplomová práce. 

Dalším antropogenním vlivem je těžká mechanizace, kterou jsme si pro naše pohodlí 

zvykli používat. Těžká mechanizace sice usnadňuje a urychluje procesy spjaté se 

zemědělskou výrobou, ale utužuje půdu a zhoršuje tak její infiltrační schopnost, navíc 

orbou dochází k nepřirozenému obracení půdního profilu a nakypřování do hloubky cca 

30 cm. Tento proces nakypřování způsobuje náchylnost vrchní vrstvy půdy k erozi, ale 

nezlepšuje příliš její infiltrační schopnost, protože pod zoranou vrstvou půdy zůstává 

vrstva zhutněná a téměř nepropustná.  

Na zvýšení eroze může mít vliv také špatné využívání závlahové vody. Pokud při špatné 

závlaze vznikají stojící vody (louže), půda je neustále mokrá, tedy více náchylná 

k následné erozi. Dalším vlivem podporujícím erozi je například intenzivní spásání 

pozemků (Dusíková, 2012), kdy kromě spásání vegetačního krytu dochází také 

k udupávání povrchu a jeho rozbahnění. Ani vysoká koncentrace výkalů dobytka 

nepodporuje růst nové zeleně.  

Jelikož intenzivní zemědělství nedává prostor nechat půdu ladem, či vysadit meziplodiny 

takové, při kterých je schopna půda alespoň částečně načerpat ztracené živiny a obnovit 

svou přirozenou strukturu, půda je vyčerpávána i z hlediska hnojivých látek. Jde o 

přirozená hnojiva, která jsou obsažena například v organické hmotě. Jelikož tyto látky 

v půdě chybí, jsou dodávány uměle jako umělá hnojiva. Dále jsou využívány pesticidy a 

další chemické látky, které jsou při průchodu erozivních dešťů odnášeny většinou do 

vodních toků a způsobují zde eutrofizaci a otravy ryb. 



 
17 

 

2.3 Protierozní opatření 
 

Protierozní opatření jsou veškeré činy a stavby, které napomáhají chránit naši půdu před 

vodní erozí. Těchto opatření je velká řada. Pro jednoduchost je lze řadit do tří základních 

skupin: Opatření organizační, agrotechnická a vegetační a technická. 

Protierozní opatření je třeba navrhovat komplexně s ohledem na půdní vlastnosti 

pozemku, na finanční náklady, na realizaci a následný provoz. Obecně lze říci, že 

efektivní návrh protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchové vody na 

chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního 

profilu a zpomalení rychlosti odtékající vody (eroze.sweb.cz/po). 

Z finančního hlediska jsou nejméně nákladná opatření organizační, agrotechnická a 

vegetační, která jsou také nazývána jako opatření měkká, protože jsou méně drastická a 

vyžadují menší zásah do samotného půdního profilu. Nejdražší jsou opatření technická, 

nebo také tvrdá, která spočívají ve vytvoření technické stavby na chráněném pozemku. 

Nejlepší je však tato opatření kombinovat co nejvhodněji s ohledem na „požadavky“ 

konkrétního pozemku. 

2.3.1 Organizační opatření 

 

Obecně lze organizační protierozní opatření popsat jako opatření, které chrání půdu před 

erozí vhodným návrhem tvaru pozemku a jeho situování vůči terénu (svahu) a situováním 

pěstovaných plodin v závislosti na erozní ohroženosti. Těmito opatřeními lze pozemky 

chránit především před erozí plošnou a rýhovou (me.vumop.cz). 

Organizační opatření zahrnují (eroze.sweb.cz/po): 

• Návrh vhodného umístění pěstovaných plodin 

• Návrh pásového pěstování plodin 

• Návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku 

• Návrh vegetačních pásů mezi pozemky 

• Návrh záchytných travních pásů 

2.3.2 Agrotechnická a vegetační opatření 

 

Tato opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy a snižují její erodovatelnost především 

v období výskytu nejintenzivnějších dešťových srážek (červen – srpen), kdy jsou nejméně 
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vhodné širokořádkové plodiny (brambory, kukuřice), které chrání půdu nedostatečně 

(me.vumop.cz). 

Při ochraně půdy agrotechnickým opatřením se uplatňuje například vhodná úprava 

agrotechnických prostředků: směr orby, setí a všechny ostatní kultivační a sklizňové 

operace (prováděné ve směru vrstevnic) (me.vumop.cz). 

Agrotechnická a vegetační opatření zahrnují: 

• Půdoochranné obdělávání (eroze.sweb.cz/po) 

• Protierozní orba (eroze.sweb.cz/po) 

• Protierozní setí kukuřice (eroze.sweb.cz/po) 

• Protierozní ochrana brambor (eroze.sweb.cz/po) 

• Protierozní osevní postupy 

• Mulčování  

2.3.3 Technická opatření 

 

Technická opatření chrání půdu zachytáváním vody na chráněném pozemku, převáděním 

odtékající vody na vodu vsakovanou a zpomalováním povrchového odtoku 

(me.vumop.cz). Jak již bylo řečeno, tato opatření jsou nejdražší a vyžadují největší zásahy 

do pozemku, proto je vhodné zvážit jejich nutnost. 

Tato opatření se tedy navrhují až po vyčerpání možnosti opatření agrotechnických 

organizačních a vegetačních nebo jako jejich doplněk. Pokud se potřeba technických 

protierozních opatření týká většího množství pozemků na jednom katastrálním území, je 

vhodné tato opatření řešit v rámci komplexních pozemkových úprav (me.vumop.cz). 

Technická protierozní opatření zahrnují (eroze.sweb.cz/po): 

• Terénní urovnávky 

• Příkopy 

• Průlehy 

• Terasy 

• Ochranné hrázky 

• Protierozní nádrže 

• Protierozní cesty  
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3. USLE 

USLE (Universal Soil Loss Equation) (Wischmeier a Smith, 1965) v překladu univerzální 

rovnice ztráty půdy na zemědělských pozemcích je matematický model popisující proces 

vodní eroze půdy při výpočtech její průměrné dlouhodobé ztráty (Wischmeier a Smith, 

1978).  V české republice i ve světě je USLE dnes nejpoužívanější metodou stanovující 

průměrné dlouhodobé množství odnosu zemědělské půdy z hektaru daného pozemku za 

rok (me.vumop.cz). Poprvé byla rovnice ztráty půdy zveřejněna v Americe v roce 1965 

(Wischmeier a Smith, 1965 (Wischmeier a Smith, 1965)) v publikaci „Rainfall erosion 

losses from cropland east of the Rocky mountains“. Jelikož americké klimatické a 

morfologické podmínky, ve kterých byly prováděny experimenty pro stanovení výpočtu 

USLE uvedeném v metodice (Wischmeier a Smith, 1965), jsou zcela odlišné od těch 

českých, musela být zpracována i metodika pro české podmínky . Tato metodika (Janeček 

a kol., 2007) má název „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ a byla Prof. Janečkem 

vydána v několika verzích v letech 1992, 1997, 2007 a 2012. 

3.1 Historie výpočtu ztráty půdy 
 

Jak již bylo zmíněno, první publikací, která se ztrátou půdy zabývala, byla metodika 

(Wischmeier a Smith, 1965). Metodika byla vydána v roce 1965 a vydání této metodiky 

předcházelo mnoho let experimentů a výzkumů. Počátek výpočtů ztráty půdy začal ale 

ještě o několik let dříve, tedy v roce 1940 a mluvilo se o něm jako o metodě sklonové 

praktiky. Tento výzkum byl prováděn v oblasti Corn Belt states (oblast středozápadních 

Spojených států) a trval až do roku 1956 (Wischmeier a Smith, 1965). 

V roce 1965 byla vydána zmíněná metodika Rainfall erosion losses from cropland east 

of the Rocky mountains (Wischmeier a Smith 1965), která jako první popisovala rovnici 

ztráty půdy takovou, jaká je dodnes používána. Metodika na necelých 50 stranách velmi 

podrobně popisuje každý ze šesti faktorů, který do rovnice vstupuje, jeho význam i vznik, 

který většinou předcházelo několik let experimentů. Tato metodika je sice velmi 

podrobná a pečlivá, ovšem vhodná zejména pro pozemky podléhající klimatu Spojených 

států, při jejím využití pro účely na pozemcích České republiky je třeba ke klimatickým 

odlišnostem přihlížet.  

V roce 1978 pánové Wischmeier a Smith vytvořili další metodiku věnující se ztrátě půdy 

na zemědělských pozemcích. Tato metodika dostala název „Predicting Rainfall Erosion 
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Losses: A Guide to Conservation Planning“ (Wischmeier a Smith, 1978). Obecně se 

dá říci, že tato metodika obsahuje stejný popis procesů a faktorů jako metodika z roku 

1965 (Wischmeier a Smith, 1965), jen se více zaměřuje, rozvádí nebo upřesňuje některé 

detaily. Například považuje proces eroze za více komplexní a provázaný než jen násobení 

šesti faktorů. Uvědomuje si některé závislosti a neodděluje jednotlivé roky, ale bere je 

jako na sebe navazující a vzájemně se ovlivňující časové úseky. Například zahrnuje 

několikaleté osevní postupy a podobně. Jelikož je tato metodika vylepšením metodiky 

z roku 1965, v literatuře se často ani o starší metodice (Wischmeier a Smith, 1965) 

nedozvíme. Je zmiňována především tato novější a „správnější“ metodika. 

Další spis zabývající se erozí na zemědělských pozemcích vychází stále z původní 

myšlenky Wischmeiera a Smithe. Metodika se nazývá „Predicting soil erosion by 

water: A guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation 

(RUSLE)“ (K. G. Renard, G. R. Foster a kol., 1997). Tato metodika byla vydána opět 

v Americe tentokrát až v roce 1997 a spolupracovalo na ní několik autorů: K. G. Renard, 

G. R. Foster, G. A. Wessies a další. Princip RUSLE neboli revidované rovnice ztráty půdy 

se od původní USLE (Wischmeier a Smith, 1965) mnoho neliší. Princip výpočtu ztráty 

půdy je stále stejný, ovšem pro získání spolehlivějších výsledků se RUSLE zabývá 

zpřesněním určení některých faktorů ztráty půdy, například zavádí zahrnutí časové 

nehomogenity, tedy nerovnoměrné rozložení faktorů K, C a R v čase (podrobněji o 

faktorech USLE v kapitole 3.2) a jednotkou času pro tyto faktory není rok, jak tomu bylo 

v metodice (Wischmeier a Smith, 1965) a metodice (Wischmeier a Smith, 1978), ale je 

jím dekáda, do kterých je rok rozdělen. 

První metodikou pro výpočet ztráty půdy přizpůsobenou pro české podmínky je metodika 

„Ochrana zemědělské půdy před erozí“ (Janeček a kol., 1992), která byla v několika 

verzích vydána v letech 1987 až 2012. Tato metodika používá myšlenku původní USLE 

(Wischmeier a Smith, 1965) a snaží se ji praktikovat na pozemcích typických pro oblast 

České republiky. Jelikož metodice (Wischmeier a Smith, 1965) předcházelo nespočet 

experimentů prováděných v průběhu asi dvaceti let, je zřejmé, že metodika (Janeček a 

kol., 2007) nemůže dosahovat ani zdaleka tak podrobných výsledků. Podklady pro 

hodnoty v metodice (Janeček a kol., 2007) byly převzaty z metodiky (Wischmeier a 

Smith, 1965) a upraveny pro podmínky České republiky bez předchozích experimentů na 

našem území. Tato metodika (Janeček a kol., 2007) je jedinou komplexní metodikou 
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popisující procesy výpočtu ztráty půdy na našem území a tak i nejčastějším podkladem 

pro tyto výpočty. 

3.2 Princip výpočtu ztráty půdy 
 

Množství ztráty půdy ze zemědělských ploch je určováno pomocí principu přípustné 

ztráty půdy na jednotkovém pozemku. Jednotkový pozemek má délku 22,13 m a sklon 9 

%. Povrch jednotkového pozemku je kypřen po každém přívalovém dešti ve směru 

spádnice a je udržován jako úhor bez vegetace (Wischmeier a Smith, 1978). Hodnota 

ztráty půdy je definována jako maximální eroze půdy, která dovoluje dlouhodobě a 

ekonomicky dostupně udržovat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy (Janeček a kol., 

2007). 

Množství půdy, které bylo odneseno z hektaru pozemku za rok se vypočítá jako součin 

šesti faktorů: 

𝐺 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

Kde: 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy na pozemku (t*ha-1*rok-1) 

R – faktor erozní účinnosti dešťů vyjádřen v závislosti na kinetické energii, intenzitě a 

úhrnu deště (MJ*ha-1*cm*h-1) 

K – faktor erodovatelnosti půdy vyjádřený v závislosti na její struktuře a textuře, obsahu 

organické hmoty a propustnosti 

L – faktor délky svahu vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na erozi 

S – faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na erozi 

C – faktor ochranného vlivu vegetace vyjadřující vliv plodin v různých fázích růstu a 

agrotechnických praktikách na erozi 

P – faktor účinnosti protierozních opatření použitých na chráněném pozemku 

Množství ztráty půdy představuje průměrnou hodnotu za několikaleté období. Tato 

hodnota nelze vypočítat pro období kratší, než je jeden rok (Janeček a kol., 2007) (resp. 

To není správná cesta z důvodu velmi nepřesných výsledků). 
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3.2.1 Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) 

 

Ve metodice (Wischmeier a Smith, 1965) byl R – faktor odvozen na základě velkého 

množství dat o dešťových srážkách. Data ukazují, že jsou-li všechny ostatní faktory 

konstantní, R – faktor je roven součinu celkové kinetické energie deště (E) a jeho 

maximální 30ti minutové intenzity (i30) (Janeček a kol., 2007). 

𝑅 = 𝐸 ∗
𝑖30

100
 

Kde: 

R – faktor erozní účinnosti deště (MJ*ha-1*cm*h-1) 

E – celková kinetická energie deště (J*m-2) 

i30 – maximální 30ti minutová intenzita deště (cm*h-1) 

Celková kinetická energie deště se pak spočítá jako suma kinetických energií dílčích 

úseků. Kinetická energie dílčího úseku se spočítá následovně: 

𝐸𝑖 = (206 + 87 log 𝑖𝑠𝑖) ∗ 𝐻𝑠𝑖 

Kde: 

isi – intenzita deště i-tého úseku (cm*h-1) 

Hsi – úhrn deště v i-tém úseku (cm) 

R – faktor tedy závisí na intenzitě deště, úhrnu, kinetické energii deště a na četnosti 

výskytu srážek. 

Z výpočtu R – faktoru nelze vynechat extrémní dešťové události, které se mohou zdát 

jako nevhodné pro zařazení do statistických dat. Výzkum R – faktoru v Americe prokázal, 

že do výpočtu faktoru erozní účinnosti deště je nutné zahrnout jak extrémní tak středně 

účinné srážky. Roční hodnota R – faktoru se tedy určuje z dlouhodobého pozorování 

srážek, kde nejsou zahrnuty srážky s malým úhrnem (méně než 12,5 mm) (Wischmeier a 

Smith, 1978).  

Pro Českou republiku byla původně na základě dlouhodobého pozorování dat ze tří stanic 

ČHMÚ (Českého hydrometeorologického ústavu) stanovena hodnota R = 20 MJ*ha-

1*cm*h-1. Následně na základě podrobnějšího výzkumu a zahrnutí dalších stanic ČHMÚ 
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byla hodnota R – faktoru přepočítána. Po vynechání horských oblastí, kde se zemědělská 

půda vyskytuje jen výjimečně se průměrná hodnota R – faktoru na většině území České 

republiky pohybuje mezi hodnotami 30 – 45 MJ*ha-1*cm*h-1 (oblasti dešťového stínu 15 

– 30 a podhorské oblasti 45 – 60). Jelikož získání hodnot R – faktoru provází velké 

množství metodických a podkladových problémů, není vhodné jeho hodnotu 

regionalizovat. Pro území České republiky se tedy používá průměrná hodnota R = 40 

MJ*ha-1*cm*h-1, tedy hodnota dvojnásobně veliká od původně stanovené (Janeček a 

kol., 2007). Pro případ, kdy bychom uvážili, že je nutné hodnotu R – faktoru stanovit 

přesněji můžeme použít následující mapku. 

 

 

Obrázek 3 - upravené průměrné hodnoty R - faktoru (MJ*ha-1*cm*h-1) na území ČR, převzato z (Janeček a kol., 2007) 

3.2.2 Faktor erodovatelnosti půdy (K) 

 

K – faktor definuje, jak moc je půda náchylná k erozi. Vlastnosti půdy neovlivňují jen 

sklon půdy erodovat, ale také infiltrační schopnost půdy, která je při řešení vodní eroze 

na zemědělských pozemcích důležitým faktorem. 

K – faktor je v USLE definován jako ztráta půdy ze standardního pozemku (t*ha-1) za 

jednotku R – faktoru (MJ*ha-1*cm*h-1) (Janeček a kol., 2007). 
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Faktor erodovatelnosti půdy lze stanovit třemi metodami (Janeček a kol., 2007): 

1. Podle vztahu odvozeného pro K – faktor 

2. Podle nomogramu sestrojeného na základě vztahu pro K – faktor 

3. Přibližně podle hlavních půdních jednotek (HPJ) bonitační soustavy půd nebo 

podle půdních typů, subtypů a variet Toxonomického klasifikačního systému půd 

ČR. 

U prvních dvou postupů je nutné stanovit vlastnosti půd získané z odběrů v terénu 

z nejvíce erozí ohrožených míst pozemku.  

V praxi je nejčastěji používán třetí postup, který nevyžaduje půdní odběry a lze tedy 

hodnotu K – faktoru určit pouze teoreticky pomocí půdních map a převodní tabulky. Pro 

většinu základních HPJ existuje v metodice (Janeček a kol., 2007) převodní tabulka 

(Janeček 2007, tabulka 1.5), která každé hlavní půdní jednotce přímo přiřazuje hodnotu 

K – faktoru. Některé HPJ v tabulce 1.5 však nejsou uvedeny, pro tyto půdy potom slouží 

jiná tabulka, (Janeček 2007, tabulka 1.6), která přiřazuje půdám hodnotu K – faktoru 

podle půdních typů a subtypů. 

3.2.3 Faktory délky a sklonu svahu (L, S) 

 

Jednotlivé faktory délky a sklonu svahu se nahrazují takzvaným topografickým faktorem 

(LS). LS – faktor se vyšetřuje v charakteristických drahách na zkoumaném pozemku a 

představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na standardním 

pozemku (sklon 9 %, délka 22,13) (Janeček a kol., 2007). 

L - faktor představuje vliv délky svahu na erozi nepřerušeného pozemku. Nepřerušená 

délka svahu je měřena od rozvodnice nebo od horní hrany pozemku tam, kde se 

předpokládá, že z vyšších míst nebude přitékat voda. Metodu USLE lze použít pouze do 

místa, kde přechází plošný povrchový odtok v odtok soustředěný (např. údolnice). Délka 

svahu by neměla překročit 400 m, protože pro takové pozemky již není metoda USLE 

ověřena. Délkou svahu není míněna její skutečná délka, ale pouze její horizontální 

projekce (Janeček a kol., 2007). 
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Obrázek 4 - příklad zvolení reprezentativních odtokových drah, převzato z (Janeček a kol., 2007) 

Na velmi krátkém svahu (méně než 4 m) je nutné použít jiné vztahy. Tato metoda zde ale 

není rozvedena, protože na takto krátkých svazích není dostatečně vystižena jeho 

topografie, tudíž se metoda jeví jako nevhodná. 

L – faktor se stanoví z následující rovnice (Wischmeier a Smith, 1978), (K. G. Renard, 

G. R. Foster a kol, 1997): 

𝐿 = (𝑙 22,13)⁄ 𝑚
 

Kde: 

22,13 – délka standardního pozemku (m) 

l – horizontální projekce nepřerušené délky svahu (m) 

m – exponent sklonu svahu vyjadřující náchylnost svahu k erozi (získáme ho z tabulky 

v metodice RUSLE, K. G. Renard, 1997) – závisí na sklonu svahu a poměru mezi 

rýžkovou a plošnou erozí. 
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S – faktor určuje vliv sklonu svahu na erozi, která je tím větší, čím je větší sklon. Tento 

faktor má větší vliv na intenzitu eroze než L – faktor. 

Faktor sklonu svahu se určuje následovně (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997): 

𝑆 = 10,8 sin Ɵ + 0,03     𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 < 9 % 

𝑆 = 16,8 sin Ɵ − 0,50     𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 ≥ 9 % 

Kde: 

Ɵ – úhel sklonu svahu (rad) 

Pro vztah s proměnným sklonem je vhodné jej rozdělit na deset stejně dlouhých úseků a 

S – faktor pak spočítat jako vážený průměr S – faktorů pro jednotlivé úseky následovně 

(Janeček a kol., 2007): 

𝑆 = 0,03𝑆1 + 0,06𝑆2 + 0,07𝑆3 + 0,09𝑆4 + 0,10𝑆5 + 0,11𝑆6 + 0,12𝑆7 + 0,13𝑆8

+ 0,14𝑆9 + 0,15𝑆10 

Kde: 

Si – S – faktor pro i – tý úsek svahu (S1 – nejvyšší poloha, S10 – nejnižší poloha) 

3.2.4 Faktor ochranného vlivu vegetace (C) 

 

Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě plodiny na zkoumaném 

pozemku v době nejčastějšího výskytu přívalových dešťů (duben – září). V tomto období 

poskytují nejvyšší ochranu trávy a jeteloviny, zatímco širokořádkové plodiny (kukuřice, 

okopaniny) a speciální kultury bez ochranných technologií (sady a vinice) nikoli (Janeček 

a kol., 2007). 

Obecně se dá říci, že je hodnota C – faktoru určena jako poměr mezi ztrátou půdy na 

pozemku s danou plodinou (daným osevním postupem) a mezi pozemkem s úhorem, 

jehož ostatní faktory jsou identické jako na pozemku s danou plodinou. 

C – faktor nezahrnuje jen působení jednotlivé plodiny v dané fázi jejího růstu, ale také 

její zahrnutí do osevního postupu včetně pěstovaných meziplodin. 

Podrobněji se tato práce hodnotou C – faktoru zabývá v kapitole 4.   
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3.2.5 Faktor účinnosti protierozních opatření (P) 

 

P – faktor zahrnuje vliv již použitých protierozních opatření na zkoumaném pozemku. 

Pokud na pozemku nejsou zavedena žádná protierozní opatření, tento faktor není zahrnut 

(P = 1). V jiném případě je použita tabulka 1. 

 

Tabulka 1 - hodnoty P – faktoru, převzato z (Wischmeier a Smith, 1978) 

 

3.2.6 Posouzení erozní ohroženosti 

 

Po dosazení všech šesti faktorů do rovnice USLE získáme aktuální hodnotu dlouhodobé 

průměrné ztráty půdy z pozemku (t*ha-1*rok-1). Pozemek je ohrožen, pokud tato 

vypočtená hodnota překročí přípustnou hodnotu ztráty půdy. Pozemky, jejichž hloubka 

půdy nepřekračuje 30 cm by neměly být zemědělsky využívány, proto se doporučuje 

jejich trvalé zatravnění. U půd středně hlubokých (30 – 60 cm) a hlubokých (60 – 90 cm) 

je doporučeno nepřekročit přípustnou hodnotu ztráty půdy 4 t*ha-1*rok-1. Dříve byl limit 

ohroženosti pro hluboké půdy 10 t*ha-1*rok-1. Tato hodnota však byla snížena, protože 

připouštěním takto velké ztráty půdy připouštíme ztrátu zemědělsky nejhodnotnějších 

půd (Janeček a kol., 2007).  
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4. C – faktor ochranného vlivu vegetace 

C – faktor určuje ochranný vliv vegetace před dešťovou erozí. Vegetace chrání půdu 

přímo před dopadem dešťových kapek na půdní povrch a zpomalováním dešťového 

odtoku a také nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost, 

propustnost, zanášení pórů jemným materiálem a na zpevnění půdy kořenovým systémem 

(Janeček a kol., 2007). 

Efektivita ochrany rostlinou před vodní erozí je velmi široké téma. Nezahrnuje jen to, jak 

chrání listy dané rostliny v době deště, ale i mnoho dalších mnohem komplexnějších 

vlivů. Tyto vlivy nelze zkoumat odděleně, protože spolu velmi úzce souvisí, proto C – 

faktor nezahrnuje jen vliv vegetace v jednom osevním období, ale také začlenění vegetace 

do osevních postupů a další osevní praktiky. 

Téměř žádná plodina nemůže být na jednom pozemku pěstována nepřetržitě. V rámci 

osevních postupů je nutné plodiny měnit. Zbytky plodin se můžou odstranit, nechat na 

povrchu nebo se mohou nechat zaorat. Pokud jsou nechány na povrchu, mohou být 

nasekány nebo mohou být ponechány na místě jako zbytky ze sklizně. Pole mohou být 

ponechána jako hrubá brázda s velkým množstvím povrchové kapacity pro retenci deště 

nebo mohou být udržována s hladkým povrchem. Různé kombinace těchto variant 

pravděpodobně způsobí různé efekty na půdní ztrátě (Wischmeier a Smith, 1965). 

Efektivita ponechání zbytků plodiny na půdě závisí na tom, kolik zbytků je zde 

ponecháno. Množství zbytků, které zůstanou farmáři k dispozici, závisí na množství 

srážek, na úrodnosti a na variantě, pro kterou se farmář rozhodl. Podobně je na tom 

efektivita ochrany před erozí půdy, na které byl zaorán travní porost (který zde byl 

pěstován jako meziplodina a následně zaorán pro zvýšení ochrany před erozí – pozn. 

autora) a poté pěstována kukuřice nebo jiná širokořádková plodina, kde závisí na typu a 

kvalitě travního porostu a na období, které uplynulo od té doby, kdy byl travní porost 

zaorán (Wischmeier a Smith 1965). 

Povrchová ochrana plodinami nezávisí pouze na typu vegetace, na tom, jak je rostlina 

stavěná a na kvalitě růstu ale také se velmi liší v závislosti na stupni vývoje plodiny 

v době příchodu erozivního deště. Proto celková efektivita redukce eroze plodinou závisí 

hlavně na tom, jak moc destruktivní déšť se objeví v průběhu těch období, kdy plodina 

nebo způsob pěstování poskytuje nejmenší ochranu (Wischmeier a Smith, 1965). 



 
29 

 

C – faktor je faktor, při jehož změnách lze nejvíce pozorovat negativní resp. pozitivní 

vlivy na zemědělské pozemky při jejich ochraně před erozí. C - faktor říká, jak ochranný 

plán ovlivní průměrnou roční ztrátu půdy a jak se tato ztráta půdy bude měnit v době 

aktivit na zemědělské ploše, rotace plodin nebo jiných činnostech managementu ochrany 

půdy (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). 

4.1 Definice C – faktoru ochranného vlivu vegetace 
 

V rovnici USLE (Wischmeier a Smith, 1965) je hodnota C – faktoru definována jako 

poměr ztráty půdy na pozemku s určitou plodinou a určitými podmínkami a ztráty půdy 

ze stejného pozemku, který je udržován jako úhor (Wischmeier a Smith, 1965). Tento 

faktor měří kombinovaný efekt všech možných propojení a kombinací pokrytí plodinou 

a její správy (crop management) (Wischmeier a Smith, 1978). 

Ztráta, která by nastala na zemědělské ploše, kde by byl nepřetržitý úhor, by se vypočítala 

pomocí rovnice ztráty půdy jako součin RKLS. Skutečná ztráta půdy z pole s plodinou je 

obvykle mnohem menší než toto množství. O kolik je ztráta menší, závisí na kombinaci 

pokrytí, posloupnosti plodin a řízení v praxi. Také to závisí na fázi růstu a rozvoji 

rostlinného pokrytí v době deště. C – faktor přizpůsobuje odhad ztráty půdy těmto 

podmínkám (Wischmeier a Smith, 1978). 

Existuje i koncept zvaný RUSLE (K. G. Renard, G. R. Foster a kol., 1997). Tento koncept 

vychází z původní myšlenky USLE (Wischmeier a smith, 1965), ale pro větší přesnost 

získaných výsledků definuje některé faktory pro kratší období. RUSLE definuje C – 

faktor tak, že je založen na principu odchylek od standardu, tedy od podmínek čistě 

obdělávaného nepřetržitého úhoru (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). 

Výpočet ztráty půdy dle RUSLE je založen na popisu osevního postupu a praktikách 

managementu a jejich souvislostí se ztrátou půdy (Laflen, 1985), poměry ztráty půdy jsou 

vypočítány takto: 

𝑆𝐿𝑅 = 𝑃𝐿𝑈 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝐶 ∗ 𝑆𝑅 ∗ 𝑆𝑀 

Kde SLR je poměr ztráty půdy pro dané podmínky, PLU je dílčí faktor předchozího 

využití pozemku, CC je dílčí faktor povrchového pokrytí rostoucí plodinou, SC je dílčí 

faktor povrchového pokrytí, SR je dílčí faktor povrchové drsnosti a SM je dílčí faktor 

půdní vlhkosti (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). Dílčí C – faktor potom získáme 
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jako SLR vynásobené pravděpodobností výskytu erozně účinného deště v daném období. 

Celkový C – faktor se potom vypočítá jako suma těchto dílčích C – faktorů za období 

jednoho roku (Davidová, 2015). 

Každý dílčí faktor obsahuje varianty plodinového systému a managementu, které 

ovlivňují erozi půdy. Individuální dílčí faktory v této rovnici jsou vyjádřeny jako funkce 

jedné nebo více variant včetně zbytkového pokrytí, pokrytí rostoucí plodinou, výšky 

rostoucích plodin, hrubosti povrchu, podzemní biomasy (kořenová masa a začleněné 

zbytky), dřívějších plodin, půdní vlhkosti a času (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). 

4.2 Vývojové fáze plodin 
 

Pro výpočet faktoru ochranného vlivu vegetace bylo nutné rozdělit rok do několika 

charakteristických fází podle stavu růstu, ve kterém se plodina na zemědělské půdě 

zrovna nachází. V metodice (Wischmeyer a Smith, 1965) byly tyto fáze definovány 

nejdříve. V metodikách přicházejících v dalších létech pak byly tyto fáze většinou 

upraveny, či lépe vystiženy na základě získané praxe. 

4.2.1 Vývojové fáze plodin dle metodiky (Wischmeier a Smith, 1965) 

 

Přes to, že rok je rozdělen do několika fází, neznamená to, že koncem jedné fáze a 

začátkem fáze druhé nastává zásadní změna. Přestup z jedné fáze do druhé je pozvolný. 

Pro praktický záměr je ale rok rozdělen na sérii fází plodiny tak, že se předpokládá, že 

efekt pokrytí plodinou a efekt plodinového managementu je přibližně jednotný uvnitř 

každé periody, a proto pro dané fáze můžeme určit následující hranice (Wischmeier a 

Smith, 1978). Různorodost v průběhu roku nezpůsobují jen různé fáze růstu plodiny, ale 

také proměnné rozložení srážkového úhrnu v průběhu roku. 

V metodice (Wischmeier a Smith, 1965) byly fáze plodin rozděleny do pěti následující 

sekcí: 

Období F – hrubý úhor. Příprava orbou k setí. 

Období 1 – klíčení. Od setí do prvního měsíce po výsadbě. 

Období 2 – založení. Od prvního do druhého měsíce po jarním nebo letním setí. 

Pro semena setá na podzim období 2 zahrnuje zimní měsíce, končí okolo 1. května 
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v severních státech, okolo 15. dubna ve středozemních státech a okolo 1. dubna 

v jižních státech. 

Období 3 – růst a zrání plodiny. Od konce druhého období do sklizně. 

Období 4 – zbytky nebo strniště. Od sklizně plodiny po orbu nebo nové setí. 

(pokud byla založena louka, předpokládá se, že období 4 se musí odložit o dva 

měsíce po sklizni. Od té doby se louka označuje jako funkční louka.) 

4.2.2 Vývojové fáze plodin dle metodiky (Wischmeier a Smith, 1978) 

 

Nejprve bylo použito pět období z metodiky (Wischmeier a Smith, 1965) s fázemi klíčení 

a založení, které byly definovány první a druhý měsíc po setí. Jelikož existují velké 

rozdíly v tom, jak se rostlině na pozemku daří, rozestupech v řádkování a zásadních 

podmínkách růstu, přesnost předpovědi ztráty půdy byla vylepšena tím, že fáze plodiny 

jsou definovány podle procenta pokrytí plodinou, což je přesnější než podle jednotných 

časových období. Délka příslušných období se tedy bude lišit podle typu plodiny, podnebí 

a managementu a bude stanovena podmínkami v dílčích geografických územích 

(Wischmeier a Smith, 1978). 

Poměry ztráty půdy pro výpočet C – faktoru byly v metodice (Wischmeier a Smith, 1978) 

stanoveny pro šest stádií plodiny a byly definovány následovně: 

Fáze F (úhor) – od převrácené orby po druhotné obdělávání 

Fáze SB (klíčení) – od druhotného obdělávání přes setí až do doby, kdy plodina 

poskytuje 10 procent povrchového pokrytí. 

Fáze 1 (založení) – Od konce fáze SB až do doby, kdy plodina vytvoří 50 % 

povrchového pokrytí. (očekávání: fáze 1 pro bavlnu končí na 35 % povrchového 

pokrytí.) 

Fáze 2 (vývoj) – Od konce 1. fáze až do doby, kdy plodina poskytuje 75 % 

povrchového pokrytí. (60 % pro bavlnu) 

Fáze 3 (zrání plodiny) – Od konce druhé fáze až po sklizeň. Toto období bylo 

vyhodnoceno pro tři úrovně konečného povrchového pokrytí. 

Fáze 4 (zbytky nebo strniště) – Od doby sklizně po orbu nebo nové setí. 
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4.2.3 Vývojové fáze plodin dle metodiky RUSLE (K. G. Renard, G. R. Foster a 

kol., 1997) 

 

Výpočty RUSLE jsou založeny na 15-ti denním kroku. To znamená, že hodnoty SLR jsou 

počítány každých 15 dní v průběhu roku, a tyto důležité parametry jsou stanovovány tak, 

aby v průběhu těchto 15-ti dní zůstaly konstantní. Aby bylo dodrženo celkově 24 období 

v roce, prvních 15 dní každého měsíce je dáno do jednoho období a zbytek měsíce do 

dalšího období. Délka období je tak od 13 dní, pro druhou fázi února, do 16 dní, pro 

druhou fázi každého měsíce, který má 31 dní. Pokud by se během patnáctidenního období 

podmínky příliš měnily (náhlá klimatická změna, operace na poli atd.), je možno toho 

období rozdělit do dvou či více částí a počítat hodnoty SLR odděleně. Každý časový úsek 

může tedy obsahovat 0 – 16 dní (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). 

4.2.4 Vývojové fáze plodin dle metodiky (Janeček a kol., 2007) 

 

V metodice (Janeček a kol., 2007) bylo ponecháno 5 pěstebních období tak, jako 

v metodice (Wischmeier a Smith, 1965). Jejich konkrétní období a délka jsou popsány 

v tabulce 2: 

 

Tabulka 2 - období plodin, převzato z (Janeček a kol., 2007) 

 

4.3 Získávání dat pro metodiky USLE (RUSLE) 
 

Pro interpretaci tabulky poměrů ztráty půdy v metodice (Wischmeier a Smith, 1965) bylo 

naměřeno okolo 10 000 událostí odtoků a ztráty půdy shromážděných ve 47 stanicích ve 

24 státech Spojených států (Wischmeier a Smith, 1965). V metodice (Wischmeier a 

Smith, 1978) bylo již zahrnuto i množství měření s dešťovým simulátorem. 
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Bylo zjištěno, že rostlinné zbytky zapracované do půdy jsou velmi efektivní i v odtoku i 

v erozi. Stejně tak pozitivní vliv mělo střídání plodin, které způsobovalo lepší výživu 

rostliny a tím větší množství zbytků v půdě (Wischmeier a Smith, 1965). 

Z velkého množství pokusů ale bylo zjištěno i množství velmi detailních vztahů plodin 

následujících po sobě, či pěstovaných současně. Například jaké kombinace trav a luštěnin 

se nejvíce hodí pro pěstování před tím, než bude vyseta některá ze širokořádkových 

plodin jako je například kukuřice nebo jak dlouho je nejvhodnější na zemědělské půdě 

uchovávat louku, než bude znovu vyseta některá z plodin s větší náchylností k erozi 

(překvapivě dva roky byly horší než jeden). Metodika se zabývala např. i zimním osetím 

atd. V metodice (Wischmeier a Smith 1978) byly tyto detaily ještě více rozvinuty 

například o efekt mulčování. Bylo zjištěno, že mulč v kombinaci s pokrytím ochrannou 

plodinou není až tak efektivní jako mulč či plodina samotná atd. 

Wischmeier publikoval v roce 1960 tabulku poměrů ztráty půdy (Wischmeier a Smith, 

1965), která obsahovala deset sloupců a více než sto řádků poměrů ztrát půdy na různých 

plodinách v různých fázích vývoje a různých osevních postupech (tabulka 2, Wischmeier 

a Smith 1965), přes to vyhodnotil tabulku jako nedostatečně vyčerpávající z hlediska 

jejího užití. Některé kombinace byly totiž z tabulky vynechány pro nedostatečné 

množství získaných dat. Pro situace, kdy nebylo dostatečné množství přirozených srážek, 

byly vyvinuty dešťové simulace (Wischmeier a Smith, 1965). V metodice (Wischmeier a 

Smith, 1978) byla tato tabulka nahrazena jinou (tabulka 5, Wischmeier a Smith, 1978), 

která byla obohacena ještě o další čtyři sloupce, kde je definováno více specifických 

podmínek a tyto podmínky jsou zde přesněji popsány. Více než polovina řádků v nové 

tabulce byla propojena se starými orebnými praktikami, které byly obsaženy ve vydání 

z roku 1965 (Wischmeier a Smith, 1978). 

V metodice (Wischmeier a Smith, 1965) bylo dále velmi podrobně popsáno, jak získat 

hodnotu C – faktoru pro jakýkoli osevní postup pomocí výpočtové tabulky, kterou si 

každý farmář mohl sestrojit podle uvedeného detailního návodu. V metodice 

(Wischmeier a Smith, 1978) byl tento popis rozšířen o vylepšenou tabulku. Dále je v této 

metodice uvedeno, že farmář nebude nucen hodnoty C – faktoru počítat, protože tabulka 

hodnot C – faktorů obsahuje všechny možné racionální kombinace plodin a osevních 

postupů a k nim vypočítané hodnoty C – faktoru. 
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Hodnota C – faktoru na dílčích pozemcích byla stanovena mnoha variacemi, jednou 

z nich je počasí. Jedná se o nejvýznamnější variaci, která může být ovlivněna 

rozhodovacím řízením včetně pokrytí plodinou, mulčování zbytky, začlenění zbytků, 

orby, využití zbytků a jejich kombinace. Každý z těchto efektů může být považován jako 

subfaktor, jehož číselná hodnota je poměr ztráty půdy s tímto efektem k odpovídající 

ztrátě bez efektu. C – faktor je produkt všech dílčích subfaktorů (Wischmeier a Smith, 

1978). 

RUSLE se při výpočtu C – faktoru zabývá na rozdíl od předešlé metody USLE 

(Wischmeier a Smith 1965) získáním těchto dílčích faktorů, které do hodnoty samotného 

C – faktoru vstupují v dalších výpočtech. Například výpočet množství zbytků na konci 

předešlého období, množství zbytků v průběhu časového období, popis rozpadu zbytků, 

efektivita zbytků ponechaných na povrchu a zaoraných, dílčí faktor dřívějšího využití 

krajiny atd. (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). Je tedy zřejmé, že RUSLE se ještě 

podrobněji zabývala samotnými zbytky a jejich efekty na erozi v nejrůznějších jejich 

variantách. 

Uvnitř RUSLE je tato technika použita jako modifikace od metodiky (Lafen, 1985) a 

(Weltz, 1987). V tomto přístupu jsou důležitými parametry vlivy dřívějších plodinových 

systémů a managementu, ochrana je poskytována povrchu půdy pokrytím rostoucí 

vegetace, redukcí přímé eroze, povrchovým pokrytím a hrubostí povrchu, a v některých 

případech i vliv nízké půdní vlhkosti na redukci odtoku z nízkointenzitního deště. Každý 

z těchto parametrů přiřazuje hodnotu dílčího faktoru a tyto hodnoty jsou násobeny 

dohromady jako SLR (poměr ztráty půdy). Dílčí hodnota SLR je tak vypočítána pro každé 

časové období ze všech důležitých parametrů, které mohou být uvažovány pro získání 

hodnoty. Každá z těchto hodnot SLR je pak vážena dílem dešťové události a erozivitou 

odtoku (EI), které jsou propojeny s odpovídajícím časovým obdobím a tyto vážené 

hodnoty jsou kombinovány v celkovou hodnotu C – faktoru (K. G. Renard, G. R. Foster 

a kol, 1997). 

Prof. Janeček ve své metodice (Janeček a kol., 2007) uvedl tabulku hodnot C – faktoru 

(tabulka 3), neuvedl již však, jak své hodnoty získal. Tím, že zdroje hodnot neuvedl, se 

významně liší od předešlých metodik zpracovaných ve Spojených státech. 
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Tabulka 3 – hodnoty C – faktorů pro plodiny v daných osevních postupech, převzato z (Janeček a kol., 2007) 

Pozn: 5a – sláma sklizena, 5b – sláma ponechána, O – po obilovině, K – po kukuřici, OP – setí do zorané půdy, St – 

setí do strniště, hodnoty pod OK znamenají rozpětí (0,25 – 0,70) apod. 

 

Při porovnání poměrů ztráty půdy na pozemcích podle metodiky (Wichmeier a Smith, 

1978) a metodiky (Janeček a kol., 2007), lze říci, že hodnoty jsou přibližně shodné. 

Například, ztráta půdy na zemědělské ploše s kukuřicí se v metodice (Janeček a kol., 

2007) ve fázi 4 (fáze zrání) pohybuje dle různých osevních postupů mezi hodnotami 0,05 

– 0, 35 (tedy 5 – 35 %) a v metodice (Wischmeier a Smith, 1978) se tyto hodnoty ve fázi 

3 (odpovídá fázi 4 v metodice (Janeček a kol., 2007)) pohybují mezi 7 a 35 % (viz tabulka 

4).  
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Tabulka 4 - poměr ztráty půdy na zemědělské ploše s kukuřicí, převzato z (Wischmeier a Smith, 1978) 

 

Například pro brambory je toto shoda menší. Při porovnání stejné fáze, získáme hodnotu 

30 % v metodice (Janeček a kol., 2007) a hodnotu 8 – 26 % (podle osevního postupu) 

v metodice (Wischmeier a Smith, 1978). Při porovnání obilnin ve stejné fázi, jsou naopak 

nižší hodnoty v metodice (Janeček a kol., 2007) – 5 – 8 %, zatímco v metodice 

(Wischmeier a Smith, 1978) jsou uvedeny hodnoty 2 – 19 %. 

Pokud není možné zjistit strukturu plodin a jejich střídání (jedná se např. o rozsáhlé 

území), lze C – faktor určit podle průměrného zastoupení plodin v dané lokalitě 

s použitím tabulky 5 (Janeček a kol., 2007). 
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Tabulka 5 - hodnoty C - faktoru při určení průměrného zastoupení plodin v okolí, převzato z (Janeček a kol., 2007) 

 

4.4 Distribuce deště 
 

Rozložení distribuce deště v roce nás zajímá hlavně z hlediska jeho rozložení v pěti (čí 

šesti (Wischmeier a Smith, 1978)) fázích růstu plodiny. Z toho důvodu je předpokládaná 

měsíční distribuce erozivního deště v dané lokalitě základem pro získání aplikovatelné 

hodnoty C – faktoru v plodinovém managementu (Wischmeier a smith, 1965).  

Spojené státy byly, co se distribuce srážek týká, rozděleny do 33 oblastí. Bylo ale jasné, 

že překročením hranice oblasti se skokově nezmění hodnota distribuce deště, ale tato 

změna je pozvolná (Wischmeier a Smith, 1965). Pro každou z oblastí byla vyhodnocena 

distribuční křivka, která dávala do vztahu roční období s procentem ročního indexu eroze 

v závislosti na distribuci srážek (obrázek 5). 
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Obrázek 5 – příklad distribuční křivky indexu eroze - v Dakotě, části Minnesoty, Nebrasky a Iowy, převzato z 

(Wischmeier a Smith, 1965) 

Do distribučních křivek v metodice (Wischmeier a Smith 1978) byl nově zahrnut i vliv 

eroze z tání sněhu nebo usazených srážek. 

Stanovení hodnot indexů eroze odráží pouze padající déšť v erozivních intenzitách. Kde 

zimní srážky přichází jako sníh nebo lehký déšť, křivky distribuce indexu eroze mohou 

ukázat bezvýznamná procenta pro každý zimní měsíc. Zatímco tání sněhu a malé 

intenzity deště na zmrzlé půdě mohou způsobit znatelný odtok, který je erozivní i přes to, 

že je spojen s maximálně 30-ti minutovou dešťovou intenzitou a extrémně nižší nebo 

nulovou kinetickou energií (Wischmeier a Smith, 1978).  

Program RUSLE obsahuje databázi, která reprezentuje klima pro oblast zájmu. Toto je 

důležité pro výpočet C – faktoru dvěma způsoby:  

1. Distribuce indexu eroze uvnitř sady databází je použita pro vážení každé hodnoty 

SLR ve výpočtu celkové hodnoty C – faktoru.  

2. Sada databází také obsahuje teplotní a dešťová data, která jsou potřebná pro 

výpočet množství zbytků z rozkladu (K. G. Renard, G. R. Foster a kol, 1997). 
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5. Měření C – faktoru ochranného vlivu vegetace v terénu 

pomocí dešťového simulátoru 

Hodnoty C – faktoru ochranného vlivu vegetace byly pro české podmínky doposud 

odvozeny pouze teoreticky. Vzniklá data, která tak nejsou podložena experimentálním 

výzkumem mohou obsahovat řadu nejistot. Při určování hodnot C – faktoru mohou být 

do stanovených hodnot pro jednotlivé plodiny vneseny nejistoty i z dalších důvodů, 

například pro změnu odrůd pěstovaných plodin, změnu použitých technologií, osevních 

postupů a dalších. Z důvodu zpřesnění získání dat a eliminace možných vzniklých nejistot 

vznikl projekt na revizi hodnot C – faktoru pro české podmínky NAZV QJ 1530181 

„Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a 

zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice“, jehož podstatou 

jsou výjezdy do terénu, kde se pomocí dešťového simulátoru měří skutečný odnos půdy 

ze zemědělských ploch s připravenými plodinami (či úhorem). Naměřená data jsou dále 

zpracovávána a vyhodnocována. Výsledkem takto naměřených dat budou mimo jiné i 

nové hodnoty C – faktoru ochranného vlivu vegetace založené na skutečném měření. Pro 

získání dostatečného množství dat charakterizujících ochranný účinek vegetace před 

vodní erozí spolupracuje tým ČVUT a VÚMOP v.v.i. při výjezdech do terénu s dešťovým 

simulátorem mnohokrát v průběhu vegetační sezóny roku za účelem uskutečňování 

experimentů na plochách vytvořených na skutečné zemědělské půdě za účelem těchto 

měření. 

5.1 Dešťový simulátor 
 

Mobilní dešťový simulátor byl na katedře Hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv 

ČVUT v Praze pořízen již v roce 2011 podle konceptu vytvořeného na VÚMOP v.v.i. Po 

několika úpravách, které proběhly v roce 2012 a 2013 měl dešťový simulátor pouze čtyři 

trysky a byl schopen zadešťovat plochu 2 x 8 m, dále měl kontrolní plochu o velikosti 1 

x 1 m (Davidová, 2015) (obrázek 6). 
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Obrázek 6 - schéma původní měřené plochy, převzato z (Davidová, 2015) 

Složení původního dešťového simulátoru bylo následující (Davidová, 2015) (obrázek 7): 

1. Přívěsný vozík 

2. Čerpadlo, elektrocentrála 

3. Nádrž na vodu o objemu 1000 litrů 

4. Řídící jednotka 

5. Příhradové rozkládací rameno (tři části) 

6. Kloub ramene 

7. Hliníkové stojiny (horizontální část je železná) 

8. Tryska (Spraying systems typ: ½ HH – 40 WSQ FullJet celkem 4 ks) 

9. Hadicový systém 

10. Elektromagnetický ventil pro přerušování deště 

11. Manometr (u každé trysky) 

12. Kontrolní tlakové čidlo DMP 331 je umístěného vedle manometru trysky č. 1 

 

Obrázek 7 - schéma původního dešťového simulátoru, převzato z (Davidová, 2015) 

Simulátor, který se používal pro experimenty v roce 2016 a 2017 se skládá z nádrže o 

objemu 1000 l, elektrocentrály, čerpadla, řídící jednotky a rozkládacího ramene s devíti 

tryskami, schopnost zadeštění simulátoru je 2 x 10 m (storm.fsv.cvut.cz) a není použita 

kontrolní plocha o velikosti 1 x 1 m (obrázek 8 - 11).  
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Obrázek 8 - schéma dešťového simulátoru pro rok 2016 a 2017- půdorys (Stašek, 2018) 

 

 

Obrázek 9 - schéma dešťového simulátoru pro rok 2016 a 2017- podélný řez (Stašek, 2018) 

Sestava aktuálního dešťového simulátoru je následující (Stašek, 2018): 

1. přívěsný vozík 

2. řídící jednotka 

3. benzinové čerpadlo 

4. nádrž na vodu o objemu 1 m3 

5. rozvod vody 

6. kontrolní tlakové čidlo DMP 331 od firmy BD Seansors  

7. řízení ventilů 

8. solenoidový ventil pro přerušování deště (8x) 

9. kloub ramene 

10. trysky FullJet WSQ 40 (8x) od firmy Spraying Systém 

11. příhradová ocelová konstrukce ramene 

12. zavětrování konstrukce 

13. podpěrná konstrukce 
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Obrázek 10 - schéma dešťového simulátoru pro rok 2016 a 2017 - příčný řez 

 

Obrázek 11 - dešťový simulátor použitý v roce 2016 a 2017 

Zařízení je schopno plochu 2 x 10 m zadešťovat rovnoměrným deštěm požadovaných a 

kontrolovaných parametrů (např. intenzita srážky, velikost kapky, kinetická energie, 
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apod.) (storm.fsv.cvut.cz). Pro účely terénních měření však byla zadešťována plocha 2 x 

8 m. 

Dešťový simulátor by měl věrně nahrazovat přirozený déšť, proto intenzita deště byla 

nastavena na hodnotu 60 mm.hod-1. Tato hodnota byla stanovena jako hodnota s 

dostatečnou kinetickou energií pro rozbití agregátů a tedy přípravě půdních částic pro 

jejich transport povrchovým odtokem. Současně se jednalo o hodnotu doporučenou jako 

reprezentativní návrhová srážka dalšími řešiteli projektu NAZV QJ 1530181 „Stanovení 

aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění 

protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice“. 

Trysky simulátoru jsou instalovány na příhradovém rameni ve výšce 2,6 m. Výška byla 

převzata od výzkumného týmu rakouského vodohospodářského úřadu v Petzenkirchenu 

v Rakousku (Strauss, 2000), kde mají podobné zařízení se stejným typem trysek. Pro 

jejich dešťový simulátor byla naměřena a spočtena kinetická energie umělého deště 17 

J·m-2·mm-1, což odpovídá asi 65% kinetické energie přírodního deště pro intenzitu 50 

mm·hod-1 (Davidová, 2015). 

 

5.2 Měření dat pro vyhodnocení C – faktoru ochranného vlivu vegetace 

pomocí dešťového simulátoru 
 

Měření v terénu pomocí dešťového simulátoru mělo probíhat pro několik zájmových 

plodin, které byly vysety a sledovány v daných lokalitách na zemědělských plochách. 

Odnos nerozpuštěných látek (a dalších hodnot – například množství či rychlost odtoku) 

měl být sledován pro každou vysetou plodinu 3x za rok a to vždy pro charakteristické 

období dané plodiny. Tato charakteristická období byla dána hodnotami BBCH, které 

charakterizují fáze růstu zájmové plodiny (více o BBCH v následujících odstavcích). 

V roce 2015 byla měření prováděna na pozemcích školního statku ČZU v Praze 

v blízkosti obce Nové Strašecí a na pozemcích podniku DZS Struhařov a.s. v blízkosti 

obce Býkovice. V roce 2016 bylo měření prováděno ve dvou již zmíněných lokalitách a 

navíc na pozemku AGRA Řisuty s.r.o. v blízkosti obce Řisuty. V roce 2017 byly simulace 

prováděny již pouze na zemědělské ploše v blízkosti obce Řisuty (obrázek 12 – 14).  
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Obrázek 12 - upřesnění lokality měření poblíž obce Řisuty (mapy.cz) 

 

Obrázek 13 - upřesnění lokality měření poblíž obce Nové Strašecí (mapy.cz) 
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Obrázek 14 - upřesnění lokality měření poblíž obce Býkovice (mapy.cz) 

Na těchto lokalitách byly v rámci aktivně využívaných zemědělských ploch vymezeny 

simulační plošky 2 x 8 metrů. Na ploškách byly vysety zájmové plodiny a vždy jedna 

plocha v každé z lokalit byla udržována jako úhor. Plošky byly vymezeny plechovou 

ohrádkou a na jejich konci (na dolní části ve směru svahu) byl umístěn sběrný žlab pro 

odběr vzorků. Plech trojúhelníkového tvaru v dolní části plochy zajišťoval, aby voda, 

která dopadne mimo měřenou plochu nenatekla do konečného trychtýře pro odběr vzorků 

(obrázek 15).  
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Obrázek 15 - ohraničená plocha a žlab pro odběr vzorků 

V roce 2016 bylo v plánu provést simulace celkem na dvanácti plodinách: 4 na lokalitě 

v blízkosti obce Nové Strašecí, 2 v blízkosti obce Býkovice a 6 v blízkosti obce Řisuty. 

V lokalitě v blízkosti Nového Strašecí bylo měřeno na ozimé pšenici, ozimé obilovině, 

jaři zasetém do slámy a na jarním ječmeni, V blízkosti Býkovic na dvou plochách osetých 

ozimým ječmenem a v blízkosti Řisut byly simulace prováděny na slunečnici, jarním 

ječmeni, hrachu, hořčici vojtěšce a řepce. V každé lokalitě byla také umístěna plocha 

s úhorem, na které se vždy muselo měřit ve stejný den, kdy se měřila simulace na 

plodinách (při stejných klimatických podmínkách nejpozději druhý den po měření na 

plodinách). Toto pravidlo vychází z definice C – faktoru jako poměru odnosu 

nerozpuštěných látek z plochy s vegetací v určitých podmínkách a plochy s úhorem ve 

stejných podmínkách. Kdyby nebylo na úhoru měřeno vždy ve stejnou dobu jako na 

vegetacích, či by se chtěl do výpočtu zahrnout úhor z jiné lokality, velmi pravděpodobně 

by zde došlo ke změně klimatických, půdních a sklonových podmínek. Bylo v plánu na 

každou z plodin provést simulaci třikrát do roka a to ve třech charakteristických fázích 

růstu. Tyto fáze růstu jsou charakterizovány specifickým číslem BBCH (více o BBCH 

v následujícím odstavci). I když bylo v plánu měřit třikrát do roka pro každou plodinu, 

ne vždy se data povedla získat. Nedostatečné množství získaných dat mělo různé příčiny: 

nevlídné klimatické podmínky, pro které se simulace neuskutečnila nebo uskutečnila, ale 
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byla těmito podmínkami příliš ovlivněna, technické závady (výpadek centrály, 

nedostatečné množství vody pro simulace) či získání dat jinak nekvalitních (z důvodu 

náhodných špatně popsatelných vlivů), že do vyhodnocení nebyla zahrnuta. 

BBCH označuje mezinárodně používanou stupnici vývojových a růstových stádií rostlin 

(fenofází). Tato stupnice obsahuje kódy od 00 až po 99, kde 00 označuje fázi suchého 

semena, 13 například označuje fázi třech pravých listů, 23 označuje 3 viditelné postranní 

výhony, 51 první viditelné květenství či poupata, 81 počátek zrání plodů, 97 počátek 

opadávání listů a 99 označuje fázi sklizené plodiny (Bleiholder, Weber a kol., 1997). U 

každé plodiny nastávají jednotlivé fáze BBCH v jinou roční dobu. Konkrétní data o tom, 

kdy by bylo vhodné na každé z plodin provádět dešťovou simulaci podle kódu BBCH 

dodal katedře Hydromeliorací a krajinného inženýrství tým Agronomické fakulty ČZU 

v Praze – další partner projektu. 

Mobilní simulátor byl vždy vystavěn až na lokalitě, kde zrovna měření probíhalo. 

Skládací příhradový nosník byl rozložen na podpůrné žebříky, dále na něj byly 

instalováno 9 trysek a 6 stojných noh. Nohy byly dále vysunuty do předpokládané správné 

výšky a zavětrovány ocelovými lanky. V tomto stavu byl dešťový simulátor přenesen nad 

zájmovou plochu a pomocí měrné tyče byla nastavena správná výška trysek a simulátor 

byl vycentrován. V případě větru či deště byl simulátor zakryt plachtou, která tyto 

nepříznivé podmínky eliminovala (obrázek 16). Přívod k tryskám byl napojen na nádrž o 

objemu 1000 m3. Voda byla do nádrže přiváděna čerpadlem z cisterny s pitnou vodou, 

která byla objednána na každou simulaci. 
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Obrázek 16 - ochrana plošky plachtou před vnějšími klimatickými vlivy 

Na každou plodinu byla v dané fázi BBCH simulace prováděna ve stejný den dvakrát: 

suchá simulace a mokrá simulace. Obě simulace byly prováděny z důvodu, aby byl patrný 

rozdíl mezi erozí na suchém pozemku a erozí při dvou erozivních deštích přicházejících 

krátce po sobě. Mokrá simulace je vhodná z důvodu zajištění stejných počátečních 
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podmínek při experimentu (tedy podmínek plné saturace půdního profilu). Mezi oběma 

simulacemi byla stanovena pauza 15 minut, kdy byl dešťový simulátor vypnutý. Za tuto 

dobu odtekla všechna voda z povrchu zkoumané plošky (podrobný průběh simulací je 

popsán v následující kapitole). 

Zatímco na plochách s plodinami bylo měřeno bez jakékoli jejich úpravy, plochy 

s úhorem byly před začátkem každé simulace zkypřeny kultivátorem a zhutněny dvojím 

pojezdem hutnícím válcem (30 kg). Toto bylo provedeno vždy na každém úhoru stejným 

způsobem pro zajištění stejných vstupních podmínek a simulovalo tak hladký povrch po 

zasetí a válení. Současně se jedná o spolehlivou a ve světě využívanou metodu, jak zajistit 

co nejpřesnější počáteční podmínky na kypřeném úhoru. 

5.2.1 Průběh simulace 

 

Každý den, kdy byl uskutečněn výjezd do terénu za účelem dešťových simulací bylo vždy 

provedeno měření na zájmových plodinách (nejméně jedné), jejichž BBCH v tomto 

období reprezentovalo fázi růstu, na které se mělo měřit a vždy bylo provedeno měření 

na úhoru (výjimečně mohlo být měření na úhoru provedeno předešlý či následující den, 

kdy klimatické podmínky byly shodné s podmínkami v den měření na plodinách). Na 

každé zkoumané plodině (nebo úhoru) byla v tento den provedena suchá a mokrá 

simulace, tedy dva cykly měření trvajícího 28 minut (od počátku povrchového odtoku). 

Jednou simulací se tedy rozumí jeden z několika experimentů, který v ten den byly 

vykonány. 

Každá ze simulací probíhala následovně:  

Byl spuštěn dešťový simulátor. Ve chvíli spuštění simulátoru byly spuštěny stopky, které 

měřily dobu vzniku povrchového odtoku od počátku simulace a poté se čekalo na samotný 

povrchový odtok (na chvíli, kdy z odběrného žlabu začala téct voda). Tato doba byla u 

každé z plodin a každé její vývojové fáze velmi různá. Většinou povrchový odtok u suché 

simulace nastal za 15 – 30 minut intenzivního pršení. U některých plodin s dobrým krytím 

listů (obiloviny, hrách) ale povrchový odtok nenastal ani do hodiny. V takovýchto 

situacích bylo stanoveno, že plodina v této fázi chrání tak dobře, že povrchový odtok u 

erozivního deště nenastane, protože déšť o intenzitě 60 mm.hod-1 a dobou trvání 60 minut 

se v přírodě objeví jen výjimečně. Naopak povrchový odtok u mokrých simulací či u 

simulací na úhoru nastal většinou za 5 – 10 minut (na mokrém úhoru dokonce do 2 minut 
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či okamžitě po začátku spuštění simulace). Pokud povrchový odtok nenastal u suché 

simulace, i přesto byla měřena simulace mokrá, kdy ve všech těchto případech povrchový 

odtok již nastal. V těchto případech bylo při vyhodnocení předpokládáno, že při suché 

simulaci chrání rostlina půdu absolutně a odnos nerozpuštěných látek je tedy nulový. 

Ve chvíli, kdy nastal povrchový odtok byly spuštěny další stopky, které sloužily k určení 

času pro odběr vzorků ve dvou a půl minutových časových úsecích. První vzorek byl 

odebrán hned na začátku povrchového odtoku a každý další za 2,5 minuty. Další stopky 

sloužily k určení doby odběru vzorků do vzorkovnic. Doba odběru sloužila k výpočtu 

průtoku vody i splavenin. Průtok byl také měřen pomocí instalovaného žlabu se sklonem 

11 % a na něm instalovaného senzoru pro měření hloubky (obrázek 17). V roce 2017 již 

toto měření průtoku pomocí sondy, která měřila hloubku vody ve žlabu, bylo ze simulací 

vynecháno, protože při zpracování dat se ukázalo jako neefektivní a to zejména při 

nízkých průtocích, kdy senzor hloubky neměřil nebo měřil velmi špatně. Zpracováním 

průtoků, které nastaly při dešťových simulací v roce 2016 a 2017 se ve své zabýval Bc. 

Jakub Stašek ve své diplomové práci „Optimalizace měření odtoku na mobilním 

dešťovém simulátoru (Stašek, 2018). 

 

Obrázek 17 - žlab a senzor pro měření průtoku 
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Pro měření rychlosti povrchového odtoku byla použita metoda, kdy byla sledována 

rychlost proudu pomocí barviva aplikovaného na měřenou plochu (obrázek 18). Rychlost 

povrchového odtoku byla měřena 3 krát během každé simulace. 

 

Obrázek 18 - měření rychlosti odtoku pomocí barviva  

 

Každá ze vzorkovnic byla v terénu zvážena a uložena pro převoz do laboratoře (takto to 

probíhalo u simulací v roce 2016. V roce 2017 již nebyly vzorkovnice váženy v terénu 

ale až v laboratoři). Proces měření na každé simulaci trval 28 - 30 minut, za kterých bylo 

odebráno 12 vzorků. Tento proces byl většinou zajišťován dvěma pracovníky, kde jeden 

odebíral vzorky a čistil žlab (v roce 2017 již nebylo pro absenci hloubkového senzoru 

nutné žlab čistit) a druhý zapisoval hmotnosti, určoval čas odběru a stopoval dobu odběru. 

Po 28 - 30 minutách suché simulace byl dešťový simulátor vypnut a nastala 15-ti 

minutová pauza, po které následovala mokrá simulace, která probíhala obdobně jako 

suchá (vše bylo vykonáváno stejným způsobem včetně délky simulace). Po vykonání 

suché i mokré simulace byl dešťový simulátor přenesen na plochu s jinou plodinou či 

úhorem a celý proces se opakoval, dokud nebyly naměřeny všechny chtěné simulace. Je 

nutné připomenout, že v daný den musela kromě simulacích na plodinách vždy být 

provedena simulace na úhoru, jinak by celé měření postrádalo smysl. Tato nutnost 
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vychází z významu hodnoty C – faktoru jako poměru odnosu nerozpuštěných látek 

z plochy s plodinou a plochy s úhorem při stejných všech ostatních podmínkách. 

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře, kde byl zjištěn objem vzorku ve 

vzorkovnici (vzorek byl zvážen) a pomocí vysušení vzorku v peci na filtračním papíru 

byla zjištěna hmotnost nerozpuštěných látek ve vzorku. Objem i hmotnost sedimentu 

vstupovaly do dalších výpočtů týkajících se C – faktoru. 

5.3 Vyhodnocení naměřených dat 
 

Tato kapitola se zabývá zpracováním dat získaných při terénních simulacích pomocí 

dešťového simulátoru. Vyhodnocení proběhlo pouze u dat získaných z výjezdů v roce 

2016 a 2017. Data z roku 2015 nebyla vyhodnocena, protože hodnoty získané při 

dešťových simulacích v tomto roce byly zatíženy velkým množstvím chyb a jejich účel 

byl tak použit pro testování funkce dešťového simulátoru a pro eliminaci nedostatků pro 

terénní měření probíhající v následujících letech. 

5.3.1 Data z měření v roce 2016 

 

Přes to, že simulace v roce 2016 probíhaly na 12 ploškách s plodinami, pro účel zjištění 

hodnot C – faktoru bylo vyhodnoceno pouze 6 plodin. Zbytek plodin byl z procesu 

vyhodnocení vyloučen z důvodu měření, která byla provedena na nedostatečném 

množství BBCH (méně než dvě) nebo nedostatečné kvality získaných dat z měření. 

Vyhodnocení tedy bylo zpracováno pro hrách, ječmen jarní, ječmen ozim, 2x ozimou 

pšenici (ozimá pšenice A a ozimá pšenice B) a slunečnici (obrázek 19 – 21 a tabulka 6). 

 

Obrázek 19 - experimentální plochy v lokalitě Nové Strašecí 



 
53 

 

 

Obrázek 20 - experimentální plochy v lokalitě Býkovice 

 

Obrázek 21 - experimentální plochy v lokalitě Řisuty 

Tabulka 6 - přehled simulací s dešťovým simulátorem r. 2016, některé poznámky převzaty z (Stašek, 2018) 

Datum lokalita vegetace BBCH Poznámka 

5.4.2016 Nové 
Strašecí 

ozimá pšenice suchá A 12-13   

ozimá pšenice mokrá A 12-13   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  - 25. minuta - došla voda 

13.4.2016 Býkovice 
ozimá pšenice suchá A 25   

ozimá pšenice mokrá A 25   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

14.4.2016 Nové 
Strašecí 

ozimá pšenice suchá B 25-26   

ozimá pšenice mokrá B 25-26   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   
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Datum lokalita vegetace BBCH Poznámka 

10.5.2016 Nové 
Strašecí 

ozimá pšenice suchá B 37   

ozimá pšenice mokrá B 37   

jar. obil.+ sláma suchá 14 vyřazeno – malý počet naměřených BBCH 

jar. obil.+ sláma mokrá 14 vyřazeno – malý počet naměřených BBCH 

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

11.5.2016 Nové 
Strašecí 

ozimá pšenice suchá A 37   

ozimá pšenice mokrá A 37   

ječmen jarní suchý 14   

ječmen jarní mokrý 14   

19.5.2016 Řisuty 
úhor suchý  - drobný pokles srážky na počátku simulace 

úhor mokrý  -   

ječmen jarní suchý 21   

ječmen jarní mokrý 21   

9.6.2016 Řisuty 
hrách suchý 35 výrazně vyšší intenzita srážky 

hrách mokrý 35   

úhor suchý  - špatné schéma srážky 

úhor mokrý  -   

21.6.2016 Řisuty 
hrách suchý 59   

hrách mokrý 59   

ječmen jarní suchý 71   

ječmen jarní mokrý 71   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

22.6.2016 Řisuty 
slunečnice suchá 34   

slunečnice mokrá 34   

hořčice suchá 60 vyřazeno – malý počet naměřených BBCH 

hořčice mokrá 60 vyřazeno – malý počet naměřených BBCH 

29.6.2016 Býkovice 
ječmen ozim suchý 85   

ječmen ozim mokrý 85   

ječmen ozim strniště  - vyřazeno 

30.6.2016 Býkovice 
úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

ječmen ozim suchý 85   

ječmen ozim mokrý 85   

20.7.2016 Řisuty 
ječmen jarní suchý 77   

ječmen jarní mokrý 77   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

slunečnice suchá 65   

slunečnice mokrá 65 ukončena kvůli výpadkům centrály 

28.7.2016 Řisuty 
úhor suchý  - krátký výpadek centrály na konci simulace 

úhor mokrý  -   

hrách suchý 89   

hrách mokrý 89 krátký výpadek na konci mokré simulace 

hořčice suchá 85 na konci simulace došla voda - vyřazeno 
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Datum Lokalita Plodina BBCH Poznámka 

18.8.2016 Řisuty 
slunečnice suchá 81 špatný tlak, fluktuace srážky, výpadky centrály 

slunečnice mokrá 81 špatný tlak, fluktuace srážky, výpadky centrály 

úhor suchý  - špatný tlak, fluktuace srážky, výpadky centrály 

úhor mokrý  - špatný tlak, fluktuace srážky, výpadky centrály 

vojtěška po seči suchá  - vyřazeno 

vojtěška po seči mokrá  - vyřazeno 

30.8.2016 Býkovice 
ječmen ozim suchý 92   

ječmen ozim mokrý 92   

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

2.11.2016 Řisuty 
řepka suchá 19 vyřazeno 

řepka mokrá 19 vyřazeno 

úhor suchý  - vyřazeno 

Úhor mokrý  - vyřazeno 

 

Cílem těchto měření bylo shromáždit data týkající se množství odtoku nerozpuštěných 

látek (dále i množství povrchového odtoku, či rychlost odtoku) z každé ze simulací (z 

každé plodiny či úhoru při daném BBCH při mokré a suché simulaci). To bylo provedeno 

odběrem množství vzorků při terénních simulacích, následně bylo provedeno zpracování 

vzorků v laboratoři a nakonec bylo provedeno vyhodnocení zpracovaných dat. 

Po každém výjezdu do terénu byly vzorky odvezeny do laboratoře. V laboratoři bylo pro 

každou simulaci získáno množství nerozpuštěných látek v každém vzorku. To bylo 

provedeno tak, že byl zjištěn objem vzorku a dále bylo zjištěno množství nerozpuštěných 

látek ve vzorku filtrováním přes filtrační papír a sušením v peci. Takto byla zjištěna 

hmotnost sedimentu na objem vody, která z plochy odtekla povrchovým odtokem. Dále 

byla známa doba odběru vzorku. Tak bylo možné vypočítat množství nerozpuštěných 

látek, které odteklo z plochy během jednoho 2,5 minutového úseku, který byl základním 

časovým měřítkem pro odběr vzorků (vzorky byly odebírány každých 2,5 minuty). 

Z těchto hodnot byla sestavena tabulka, která obsahovala množství nerozpuštěných látek, 

které odteklo z plošky za každých 2,5 minuty (tabulka 7). 

Tyto hodnoty byly vypočteny následovně: 

𝑁2,5 =
𝑚

𝑡
∗ 150/1000 

Kde:  

N2,5 – množství nerozpuštěných látek ve 2,5 minutovém úseku (kg) 
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m – hmotnost nerozpuštěných látek ve vzorku (g) 

t – doba odběru vzorku (s) 

150 – převod na 2,5 minutový úsek 

1000 – převod na kilogramy 

 

Tabulka 7 - hodnoty odnosu nerozpuštěných látek ve 2,5 minutových úsecích (hrách - suchá simulace) 

čas N2,5 (kg) 

0:00:00 0,0000 

0:02:30 0,0024 

0:05:00 0,0017 

0:07:30 0,0018 

0:10:00 0,0027 

0:12:30 0,0026 

0:15:00 0,0028 

0:17:30 0,0094 

0:20:00 0,0028 

0:22:30 0,0029 

0:25:00 0,0030 

0:27:30 0,0035 

0:30:00 0,0033 

 

Pro vizuální znázornění byla data vynesena do grafů. Čas 0:00 v grafech představuje 

spuštění dešťového simulátoru (ne počátek povrchového odtoku), takže simulace, u 

kterých nedošlo k povrchovému odtoku okamžitě, jsou časově zpožděné oproti těm, u 

kterých tomu tak bylo. Proto se hodnoty nerozpuštěných látek objevují u různých 

simulací jindy a taky čas ukončení simulace je vždy jiný. Předpokládá se, že s průběhem 

simulace bude množství nerozpuštěných látek (stejně tak jako množství povrchového 

odtoku) přibývat a v určité době (době nasycení půdního profilu) by se mělo ustálit. Data 

naměřená v terénu však velmi často tomuto modelu neodpovídala. Některé grafy 

vycházely poměrně úhledně (obrázek 22), někde se však objevovaly zbloudilé či dokonce 

záporné hodnoty (obrázek 23) a některé vykazovaly známky nahodilých hodnot (obrázek 

24). 
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Obrázek 22 - odnos nerozpuštěných látek při měření na jarním ječmeni 

 

 

Obrázek 23 - osamocené a záporné hodnoty na měření ozimého ječmene 
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Obrázek 24 – zdánlivě nahodilá data z měření na hrachu 

Bylo nutné se zamyslet nad příčinami těchto nedostatků a kromě mechanického 

zpracování dat bylo nutné data i vyčistit podle pravděpodobné příčiny vzniku nedostatků 

a pro jejich kvalitnější prezentaci. 

5.3.1.1 Zpracování a vyčištění dat 

 

Jelikož data, která byla zpracována v laboratoři byla dodána v podobě tabulky velkého 

množství vzorků a informací nich – v jedné tabulce byly všechny vzorky ze všech měření 

pro daný den (pouze číslo vzorku a informace o něm bez přiřazení k plodině či simulaci), 

bylo nutné nejprve data roztřídit a přiřadit ke konkrétním simulacím. Toto bylo provedeno 

v rámci diplomové práce (Stašek, 2018). Takto zpracovaná data měla daný počátek 

simulace na okamžik, kdy se začalo měřit, tedy na počátku povrchového odtoku. Pro 

účely zjištění hodnot C – faktoru, ale bylo nutné počátek každé simulace posunout do 

okamžiku, kdy byl spuštěn dešťový simulátor. Pro lepší znázornění byla takto upravená 

data vnesena do grafů, kde každý graf obsahoval hodnoty pro všechna tři (případně dvě) 

BBCH dané plodiny pro mokrou či suchou simulaci na plodině či úhoru (viz obrázky 22 

– 24). 

Takto zpracovaná data často nevykazovala předpokládaný hladký průběh (viz obrázky 22 

– 24). Různé odchylky od ideálu byly přisuzovány různým příčinám: Fluktuace měřených 

dat byla přisuzována lidské chybě, která nastala při čištění žlabu na odběr vzorků. Pokud 

totiž byl žlab vyčištěn těsně před odběrem vzorku, množství sedimentu, které doteklo do 

vzorkovnice bylo menší než skutečné množství odnesené z plošky. Tento fakt byl 
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způsoben tím, že po vyčištění trvá nějakou dobu, než se sediment ve žlabu opět usadí, 

proto chvilku po čištění odtéká do vzorkovnice jen část nerozpuštěných látek a část se 

usazuje ve žlabu. Pokud naopak došlo k čištění žlabu v době odběru vzorku, bylo 

množství sedimentu ve vzorkovnici větší (v roce 2017, již nebyl žlab používán). Pokud 

se objevila hodnota, která byla mnohonásobně větší (menší) než hodnoty okolní (třeba i 

10x), byla tato chyba přisouzena špatnému odečítání množství nerozpuštěných látek 

v laboratoři. Zdálo se totiž, že byla špatně umístěna desetinná čárka při odečítání hodnoty. 

Chybou vzniklou v laboratoři byl stanoven i fakt, kdy bylo vyhodnoceno záporné 

množství nerozpuštěných látek. Toto bylo pravděpodobně způsobeno tím, že množství 

nerozpuštěných látek ve vzorku bylo tak malé nebo nulové, že při nepřesnosti měřících 

přístrojů a jemné lidské manipulace byly tyto hodnoty stanoveny jako mírně záporné 

namísto mírně kladných či nulových. Dále při simulacích docházelo k různým defektům, 

jako například vylití vzorku, výpadek centrály či nedostatečné množství vody při 

simulaci. Všechny tyto problémy byly zaznamenány a bylo s nimi v dalším vyhodnocení 

počítáno. 

Pro vyhodnocení hodnot C – faktoru bylo potřeba data vyčistit od náhodných zjevných 

chyb. K vyhlazení dat docházelo několika různými způsoby. Pokud data obsahovala 

jednu (či více) zjevně chybných osamocených hodnot, byla tato hodnota vyřazena a 

nahrazena průměrem z okolních dvou hodnot (obrázek 27 a 28). Pokud data jevila 

známky zdánlivé nahodilosti a existovalo možné vysvětlení tohoto nepravděpodobného 

průběhu, bylo použito klouzavého průměru pro část nebo celou délku simulace (obrázek 

25 a 26). Pokud došlo k rozlití vzorku, či přerušení simulace (například z důvodu 

nedostatečného množství vody v nádrži), došlo k nahrazení dat interpolací z dat okolních. 

Pokud bylo vyhodnoceno záporné množství nerozpuštěných látek, tyto hodnoty byly 

nahrazeny nulovým množstvím sedimentu ve vzorku z důvodu popsaného výše (obrázek 

29 a 30). 
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Obrázek 25 - úhor při simulaci na hrachu před očištěním 

 

Obrázek 26 - úhor při měření na hrachu po očištění 
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Obrázek 27 - úhor při měření na ozimém ječmeni před ošetřením 

 

Obrázek 28 - úhor při měření na ozimém ječmeni po ošetření – kromě odstranění osamocené chybné hodnoty (BBCH 

25) bylo provedeno i čištění výkyvů (BBCH 85) 
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Obrázek 29 - ječmen před očištěním 

 

Obrázek 30 - ječmen po očištění, kromě očištění záporných hodnot při BBCH 92 bylo provedeno i očištění osamocených 

evidentně chybných dvou hodnot na počátku průběhu (BBCH 25) 

Dalším cílem bylo z takto vyčištěných dat získat hodnoty C – faktoru pro zájmové 

plodiny. Nejprve byl sestaven graf průběhu hodnot SLR (soil – loss ratio – poměr ztráty 

půdy pro dílčí úsek) ve 2,5 minutových úsecích. Dále byla stanovena období roku 

charakteristická pro jednotlivá BBCH, ve kterých se simulace měřily, pro toto období 

bylo stanoveno procento R – faktoru (faktoru erozní účinnosti deště) a pro roční hodnotu 

R - faktoru, tak byla stanovena jeho dílčí hodnota pro daný úsek roku. Nakonec byla 

pomocí zjištěné hodnoty R – faktoru erozní účinnosti deště a grafu (obrázek 32) zjištěna 

doba, ve které byla z grafu SLR odečtena hodnota. Tato hodnota byla stanovena jako 

hodnota C – faktoru ochranného vlivu vegetace pro danou plodinu v daném BBCH. 
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Vyčištěná data byla tedy použita pro výpočet SLR (hodnota C – faktoru pro dílčí 2,5 

minutový úsek). Data každé simulace suché a mokré byla dána do jedné tabulky 

s odpovídajícím úhorem. V předchozích odstavcích bylo zmíněno, že každá simulace 

z důvodu jiného času nastání povrchového odtoku končila v jinou dobu. U simulací, které 

končily dříve se předpokládalo, že kdyby simulace pokračovala, množství 

nerozpuštěných látek, které by odtékalo z plošky, by bylo v každém dalším úseku stejné 

jako v posledním měřeném úseku. Proto byla tabulka u dříve končících simulací doplněna 

v každém dalším úseku stejným množstvím nerozpuštěných látek jako v posledním 

měřeném úseku. Ke každé simulaci bylo dále spočteno kumulativní množství 

nerozpuštěných látek v čase a nakonec bylo spočítáno SLR pro každý 2,5 minutový úsek 

jako poměr mezi množstvím nerozpuštěných látek na simulaci s vegetací a simulaci 

s odpovídajícím úhorem. Toto bylo provedeno zvlášť pro mokrou a zvlášť pro suchou 

simulaci a dále byl vytvořen sloupec průměrného SLR mezi mokrou a suchou simulací 

v každém úseku (tabulka 8). Průměr hodnot SLR mezi suchou a mokrou simulací byl 

proveden pro získání středních hodnot mezi nejnepříznivější variantou (mokrá simulace) 

a nejvíce příznivou variantou (suchá simulace). Tento postup byl převzat z metodiky 

(Mistr a kol., 2016). Dále byl průběh hodnot SLR zanesen do grafu (obrázek 31). 
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Tabulka 8 - tabulka pro vyhodnocení C – faktoru (hrách, BBCH 35) 

střední 
čas 

(min) 

sediment (kg/úsek)   SLR 

vegetace suchá vegetace mokrá úhor suchý úhor mokrý  suchý  mokrý průměr 

  aktuálně kumul. aktuálně kumul. aktuálně kumul. aktuálně kumul.       

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5451 0,5451 0,3398 0,3398 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5663 1,1114 0,3448 0,6846 0,0000 0,0000 0,0000 

7,5 0,0000 0,0000 0,0068 0,0068 0,5775 1,6889 0,3599 1,0445 0,0000 0,0066 0,0033 

10 0,0000 0,0000 0,0146 0,0215 0,6247 2,3136 0,3851 1,4296 0,0000 0,0150 0,0075 

12,5 0,0000 0,0000 0,0203 0,0418 0,6328 2,9464 0,4321 1,8617 0,0000 0,0224 0,0112 

15 0,0000 0,0000 0,0271 0,0689 0,6190 3,5654 0,4452 2,3069 0,0000 0,0299 0,0149 

17,5 0,0000 0,0000 0,0264 0,0953 0,5887 4,1541 0,4826 2,7895 0,0000 0,0342 0,0171 

20 0,0000 0,0000 0,0261 0,1215 0,5446 4,6988 0,4804 3,2699 0,0000 0,0371 0,0186 

22,5 0,0000 0,0000 0,0252 0,1467 0,5591 5,2578 0,4710 3,7409 0,0000 0,0392 0,0196 

25 0,0042 0,0042 0,0249 0,1716 0,5796 5,8375 0,4528 4,1936 0,0007 0,0409 0,0208 

27,5 0,0083 0,0125 0,0245 0,1961 0,5708 6,4083 0,4550 4,6486 0,0019 0,0422 0,0221 

30 0,0111 0,0235 0,0203 0,2164 0,6017 7,0100 0,4243 5,0730 0,0034 0,0427 0,0230 

32,5 0,0113 0,0348 0,0221 0,2385 0,6017 7,6117 0,4243 5,4973 0,0046 0,0434 0,0240 

35 0,0112 0,0460 0,0183 0,2568 0,6017 8,2134 0,4243 5,9217 0,0056 0,0434 0,0245 

37,5 0,0165 0,0625 0,0183 0,2750 0,6017 8,8151 0,4243 6,3460 0,0071 0,0433 0,0252 

40 0,0217 0,0842 0,0183 0,2933 0,6017 9,4168 0,4243 6,7704 0,0089 0,0433 0,0261 

42,5 0,0261 0,1103 0,0183 0,3116 0,6017 10,0185 0,4243 7,1947 0,0110 0,0433 0,0272 

45 0,0323 0,1427 0,0183 0,3299 0,6017 10,6202 0,4243 7,6191 0,0134 0,0433 0,0284 

47,5 0,0350 0,1776 0,0183 0,3481 0,6017 11,2219 0,4243 8,0434 0,0158 0,0433 0,0296 

50 0,0327 0,2103 0,0183 0,3664 0,6017 11,8236 0,4243 8,4678 0,0178 0,0433 0,0305 

52,5 0,0289 0,2392 0,0183 0,3847 0,6017 12,4254 0,4243 8,8921 0,0193 0,0433 0,0313 

 

 

Obrázek 31 - Průběh hodnot SLR na hrachu BBCH 89 

Obrázek 22 znázorňuje průběh jednotlivých SLR v čase, ale pro případný výpočet ztráty 

půdy pomocí USLE je třeba znát jedinou hodnotu pro každou plodinu. Proto bylo pro 
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další vyhodnocení třeba znát období, které je zastoupeno každým BBCH. Tato data byla 

přislíbena týmem Agronomické fakulty ČZU v Praze. Data však dosud nebyla dodána, 

proto byla pro dokončení diplomové práce zvolena alternativní metoda. Metoda spočívá 

v tom, že za období, které je zastoupeno daným BBCH je považována doba ohraničena 

dny nacházejícími se přesně ve středu mezi dvěma uskutečněnými simulacemi. Pokud se 

jednalo o krajní simulaci (počáteční či koncovou), byl za hranici nesousedící s žádnou 

další simulací považován začátek či konec období, kdy je distribuce deště považována za 

významnou (1. 4. či 31. 10.). Události, které nespadají do období 1. 4. – 31. 10 je 

bezpředmětné zkoumat z hlediska vodní eroze, protože deště mimo toto období nejsou 

dle platných metodik (Mistr a kol., 2016) dostatečně významné. Pro zjištěné období 

(alternativní období zastoupeno daným BBCH) muselo být dále zjištěno, jaké procento R 

– faktoru je v něm zastoupeno. Pro nalezení hodnoty byl využit vážený průměr % R 

z tabulky 9. 

 

Tabulka 9 - procentuální rozložení R - faktoru po dekádách a měsících, převzato z (Mistr a kol., 2016) 

 

Celková hodnota R – faktoru zátěžové srážky se určí dle následující rovnice (Mistr a kol., 

2016): 
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𝑅 =  𝐸𝑑 ∗ 𝐼30 

Kde: 

R – faktor erozní účinnosti jedné srážky [N/h] 

Ed – celková kinetická energie jednoho deště [MJ/ha] 

I30 – maximální třicetiminutová intenzita deště [cm/hod] 

 

Maximální třicetiminutová srážka intenzita deště pro tento typ dešťového simulátoru byla 

nastavena na hodnotě 60 mm/h, tedy 6 cm/h. 

Celková kinetické energie deště s konkrétní dobou trvání se určí následovně (Mistr a kol., 
2016): 

 

𝐸𝑑  =  ∑[𝑒𝑠 × 𝐻𝑠]

𝑠

1

 

Kde: 

Ed  - celková kinetická energie deště [MJ.ha−1] 

es - energie konstantního úseku deště [MJ.ha−1.mm-1] 

Hs - úhrn daného úseku přívalového deště [mm] 

s  - počet úseků (s konstantní intenzitou) daného deště 

 

Jelikož celá simulace vždy probíhala při konstantní intenzitě 60 mm/hod (čemuž 

odpovídá i konstantní kinetická energie po celou dobu srážky), mohl být předchozí vzorec 

zjednodušen na následující: 

𝐸𝑑 = 𝑒𝑠 ∗  𝐻𝑠 

 

Dešťový simulátor ČVUT v Praze využívá trysky SS WSQ 40, Full Jet, jejichž kinetická 

energie při intenzitě 60 mm/hod odpovídá hodnotě es= 0,14 [MJ.ha−1.mm-1] (Mistr a kol., 

2016). Úhrn srážky během celé simulace byl vypočítán pomocí délky simulace a intenzity 

deště. 

Dále bylo možné z hodnot % R a celkové hodnoty R – faktoru zátěžové srážky určit i 

hodnotu R – faktoru pro dané období. Dále byl zjištěn čas průběhu simulace, ve kterém 

byla naměřená hodnota SLR charakteristická a byla tedy určena jako hodnota C – faktoru 

dané plodiny. Tato hodnota byla určena pomocí následujícího grafu (obrázek 32). 
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Obrázek 32 - závislost R - faktoru na době trvání deště, převzato z (Mistr a kol., 2016) 

Pomocí obrázku 32 a hodnot R – faktoru spočtených v předešlé fázi byla zjištěna doba 

trvání srážky, ve které mělo být odečteno SLR a tím určena hodnota C – faktoru. Tato 

hodnota byla odečítána z grafu průběhu SLR pro dané BBCH a to konkrétně z křivky pro 

průměrné hodnoty mezi suchou a mokrou simulací (obrázek 31). Dále byla určena jediná 

hodnota C – faktoru pro každou plodinu jako průměr ze tří (dvou) hodnot, určených pro 

každé období charakterizováno jedním BBCH. Nakonec byly uvedeny hodnoty C – 

faktoru pro dané plodiny podle metodiky (Janeček a kol., 2007) pro porovnání (tabulka 

10). 
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Tabulka 10 - vyhodnocení hodnot C- faktoru, * Vážený průměr je vážen dle % R – faktoru, které přísluší danému období 

pro měřené BBCH 

plodina hrách ječmen jarní pšenice ozim B 

BBCH 35 59 89 21 71 77 25 - 36 37 

datum simulace 9.6.2016 21.6.2016 28.7.2016 19.5.2016 21.6.2016 20.7.2016 14.4.2016 10.5.2016 

doba zadeštění (min) 30,0 52,5 52,5 55,0 35,0 67,5 75,0 92,5 

celk. KE deště (MJ*ha-1) 4,20 7,35 7,35 7,70 4,90 9,45 10,50 12,95 

roční R - faktor (MJ*ha-

1*cm*h-1) 25,20 43,10 44,10 46,20 29,40 56,50 63,00 77,70 

podíl R - faktoru (%) 25,20 15,18 61,12 16,34 16,63 40,34 0,85 98,85 

% R - faktoru (MJ*ha-

1*cm*h-1)  5,40 6,69 26,95 7,55 4,89 22,88 0,54 76,81 

doba trvání simulace pro 
odečtení C - faktoru (min) 14 16 32 16,5 13,5 29 4 74 

C - faktor 0,008 0,001 0,024 0,26 0,022 0,009 0,01 0,4 

C - faktor průměr prostý 0,011 0,097 0,205 

C - faktor průměr vážený* 0,017 0,068 0,397 

C - faktor  (Janeček a kol. 
2007) neuvedeno 0,150 0,120 

         

plodina ječmen ozim pšenice ozim A slunečnice 

BBCH 25 85 92 12 - 13 37 34 65 81 

datum simulace 13.4.2016 30.6.2016 30.8.2016 5.4.2016 10.5.2016 21.6.2016 20.7.2016 18.8.2016 

doba zadeštění (min) 65,0 82,5 72,5 65,0 107,5 35,0 37,5 30,0 

celk. KE deště (MJ*ha-1) 9,10 11,55 10,15 9,10 15,05 4,90 5,25 4,20 

roční R - faktor (MJ*ha-

1*cm*h-1) 54,60 69,30 60,90 54,60 90,30 29,40 31,50 25,20 

podíl R - faktoru (%) 2,89 11,41 61,12 0,65 99,05 46,20 26,54 26,96 

 % R - faktoru (MJ*ha-

1*cm*h-1) 1,58 7,91 37,22 0,35 89,44 13,58 8,36 6,79 

doba trvání simulace pro 
odečtení C - faktoru (min) 7 17 45 4 100 22 17 24 

C - faktor 0,007 0,0004 0,0001 0,44 0,03 0,1 0,22 0,09 

C - faktor průměr prostý 0,003 0,235 0,137 

C - faktor průměr vážený* 0,000 0,033 0,129 

C - faktor (Janeček a kol. 
2007) 0,170 0,120 0,600 

 

Uvedené hodnoty z metodiky (Janeček a kol., 2007) jsou v metodice uvedeny jako 

průměrné hodnoty pro celý rok, jejich přesnější vznik není v metodice uveden. 

Hodnoty vypočtené pomocí uvedené metody se často s hodnotami v metodice podle 

Janečka neshodují. Toto může být způsobeno velkým množstvím faktorů, jako je 

například lidská chyba při měření simulací, velké zkreslení dat při jejich vyhlazování, 

různé metody při určování hodnoty C – faktoru (v metodice (Janeček a kol., 2007) není 

metoda získání hodnot uvedena), tato neshoda může ale také být zapříčiněna faktem, že 

hodnoty v metodice (Janeček a kol, 2007) nejsou skutečné a nikdy nebyly skutečně 
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verifikovány (jejich vznik je založen pouze na teoretických výpočtech) atd. Největším 

problémem ale pravděpodobně zůstává alternativní způsob výpočtu období pro jednotlivá 

BBCH. S použitím alternativní metody si uvědomuji vnášení velké chyby do výpočtu. 

Výpočet takto může být vhodný pro znázornění jeho postupu, vypočtené hodnoty však 

musí být brány s rezervou a uvědoměním si důležitého chybějícího článku potřebného 

pro stanovení důvěryhodných hodnot C – faktoru. Tento nedostatek však bude doplněn a 

přehodnocen ihned po dodání rozložení hodnot BBCH v průběhu roku pro jednotlivé 

plodiny v rámci doktorského studia autorky, nebude už však součástí této diplomové 

práce. Projekt měření a vyhodnocení hodnot C – faktoru pomocí mobilního dešťového 

simulátoru však poběží ještě příští rok, proto je dostatek prostoru a času pro vyhodnocení 

kvalitních hodnot. 

5.3.2 Data z měření v roce 2017 

 

V roce 2017 byly simulace prováděny již pouze v lokalitě v blízkosti obce Řisuty. Zde 

probíhaly simulace na šesti plodinách: hořčice, kukuřice, pohanka, pšenice řepka a 

vojtěška a na plošce s úhorem (obrázek 33, tabulka 11). Ve srovnání s rokem 2016 byly 

simulace provedeny na menším počtu plodin, na druhou stranu však bylo provedeno více 

simulací na každé z nich. Na plodinách v roce 2017 bylo provedeno až 6 simulací za rok 

na každé plodině, zatímco v roce 2016 maximálně 3. Větší množství simulací na jedné 

plodině může lépe zachytit plynulost vývoje ochrany zemědělské půdy plodinou 

v průběhu roku. 

 

Obrázek 33 - simulační plochy z roku 2017 v lokalitě Řisuty 
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Tabulka 11 - přehled simulací s dešťovým simulátorem v roce 2017, některé poznámky převzaty z (Stašek, 2018) 

Datum lokalita plodina BBCH poznámka 

10.4.2017 Řisuty 
řepka suchá 19 nenastal povrchový odtok 

řepka mokrá 19 simulace neproběhla 

úhor suchý - vyřazen pro nepotřebnost 

Úhor mokrý - vyřazen pro nepotřebnost 

vojtěška suchá - nenastal povrchový odtok 

11.4.2017 Řisuty 
úhor suchý - výpadek centrály v průběhu simulace 

Úhor mokrý -   

pšenice suchá 14 - 19 výpadek centrály v průběhu simulace 

pšenice mokrá 14 - 19 simulace neproběhla 

vojtěška suchá  - nenastal povrchový odtok 

vojtěška mokrá  - simulace neproběhla 

24.4.2017 Řisuty 
úhor suchý -   

Úhor mokrý -   

řepka suchá 14   

řepka mokrá 14   

vojtěška suchá -   

vojtěška mokrá -   

25.4.2017 Řisuty 
pšenice suchá 21   

pšenice mokrá 21   

18.5.2017 Řisuty 
úhor suchý - výpadky centrály 

úhor mokrý - výpadek centrály a předčasné ukončení 

vojtěška před sečí - 
přerušení simulace a nový začátek po 75 
minutách 

vojtěška před sečí -   

22.5.2017 Řisuty 
řepka suchá 63   

řepka Mokrá 63   

úhor suchý -   

úhor mokrý -   

vojtěška po seči -   

vojtěška po seči -   

23.5.2017 Řisuty 
pšenice suchá 37   

pšenice mokrá 37   

13.6.2017 Řisuty 
pohanka suchá 12 - 14   

pohanka mokrá 12 - 14   

hořčice suchá 14 špatné schéma a předčasné ukončení 

hořčice mokrá 14   

slunečnice suchá 12 - 14 vyřazeno - malé množství BBCH 

slunečnice mokrá 12 - 14 vyřazeno - malé množství BBCH 

kukuřice suchá 14 - 15   

kukuřice mokrá 14 - 15   
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Datum lokalita plodina BBCH Poznámka 

14.6.2017 Řisuty 
pšenice suchá 51   

pšenice mokrá 51   

vojtěška suchá - nenastal povrchový odtok 

vojtěška mokrá  - simulace neproběhla 

úhor suchý  -   

úhor mokrý  -   

řepka suchá 79   

řepka mokrá 79 výrazný pokles srážky 12 - 14 minuta 

28.6.2017 Řisuty 
pohanka suchá 63   

pohanka mokrá 63   

kukuřice suchá 15   

kukuřice mokrá 15   

úhor suchý -   

úhor mokrý -   

19.7.2017 Řisuty 
pohanka suchá 67   

pohanka mokrá 67   

řepka suchá 85 krátký výpadek srážky 

řepka mokrá 85   

úhor suchá - potíže s vodou a tlakem 

úhor mokrá - potíže s vodou a tlakem 

7.8.2017 Řisuty 
řepka suchá 87   

řepka mokrá 87   

úhor suchý -   

úhor mokrý -   

vojtěška suchá 65 nenastal povrchový odtok 

vojtěška mokrá 65   

pšenice suchá 92   

pšenice mokrá 92   

8.8.2017 Řisuty 

kukuřice suchá 59   

kukuřice mokrá 59   

hořčice suchá 89   

hořčice mokrá 89   

pohanka suchá 69   

pohanka mokrá 69   

23.8.2017 Řisuty 

řepka strniště suchá -   

řepka strniště mokrá -   

pšenice strniště suchá -   

pšenice strniště mokrá -   

úhor suchý -   

úhor mokrý -   

 

Při simulacích z roku 2017 nebyl používán žlab pro měření průtoku senzoru měřícího 

hloubku ve žlabu, a tak byl odstraněn případný vznik lidské chyby při jeho čištění. 
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Z tohoto důvodu se předpokládalo, že nerozpuštěné látky ve vzorcích odebraných při 

simulaci z roku 2017 budou vykazovat větší náchylnost k trendu než vzorky z roku 2016.  

Data v roce 2017 byla zpracována stejným způsobem jako data v roce 2016 (viz kapitola 

5.3.1.1). 

V roce 2017 byly simulace prováděny kvalitněji než v roce 2016. Pro nabyté zkušenosti 

v předešlém roce byly letos simulace více koordinované a docházelo k menšímu množství 

chyb. I přes to došlo k některým nezaviněným chybám: výpadek nebo selhání centrály, 

vylitá vzorkovnice a podobně. Předpokládalo se, že pro lepší kvalitu vykonaných 

simulací budou i výsledky kvalitnější. Po zpracování dat je však nutné zmínit, že data 

z roku 2017 nevykazují hladší trendy než data z roku 2016, vykazují podobné odchylky 

od ideálu jako data loňská. 

5.3.2.1 Zpracování a vyčištění dat 

 

Stále se objevují osamocené evidentně chybné hodnoty (obrázek 34), data, jejichž 

hodnoty se jeví jako nahodilé (obrázek 35) a objevují se i naměřené záporné hodnoty 

nerozpuštěných látek. Tyto nedostatky byly vyčištěny stejnou metodou jako u dat z roku 

2016 (viz kapitola 5.3.1.1). 

 

Obrázek 34 -  výskyt osamocených evidentně chybných hodnot na simulaci na hořčici 
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Obrázek 35 - data nevykazující hladký průběh na úhoru 

 

Díky velkému množství měření na jedné plodině lze sledovat kromě hodnot C – faktoru 

ještě jeden kontrolní, jev. Na mokrých simulacích na úhoru ve kterémkoli období v roce 

by měly vycházet přibližně stejné hodnoty v podobných trendech. Jedná se totiž o 

simulace za stejných podmínek. Na obrázku 36 až 39 jsou znázorněny mokré simulace 

na úhoru v 6 obdobích odpovídajících měření na zvolených BBCH pro pšenici a řepku 

(dvou plodin, na nichž bylo vykonáno 6 simulací za rok). Pokud by tyto simulace měly 

sloužit jako validační, při pohledu na grafy pšenice i řepky (před a po vyčištění), by bylo 

stanoveno, že simulace byly provedeny uspokojivě, protože i když trendy odnosu 

nerozpuštěných látek na jednotlivých simulacích na mokrém úhoru si nejsou velmi 

podobné, zdá se, že se po čase ustalují na podobné hodnotě a při déle trvající simulaci by 

se nakonec ustálily. Tento výsledek ujišťuje v celkově dobrém provádění simulací 

v průběhu roku. Pokud by totiž odtoky na simulacích na mokrém úhoru byly výrazně 

odlišné, znamenalo by to, že při těchto simulacích nebyla dodržena stejnost některých z 

počátečních podmínek, která je při simulacích předpokladem. 
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Obrázek 36 - simulace na mokrém úhoru v době měření na pšenici - nevyčištěná data 

 

Obrázek 37 - simulace na mokrém úhoru v době měření na pšenici - vyčištěná data 
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Obrázek 38 - simulace na mokrém úhoru v době měření na řepce - nevyčištěná data 

 

Obrázek 39 - simulace na mokrém úhoru v době měření na řepce – vyčištěná data 

Výsledné hodnoty C – faktoru všech plodin v jednotlivých BBCH z měření v roce 2017 

jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 - hodnoty C - faktoru pro data měřená v roce 2017, * Vážený průměr je vážen dle % R - faktoru, které 

přísluší danému období charakteristickému pro BBCH, ve kterém probíhalo měření 

plodina hořčice pšenice  
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13.6.201
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7 7.8.2017 
23.8.201

7  
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celk. KE deště (MJ*ha-

1) 5,25 4,90 4,90 5,25 9,10 8,75 11,90 7,00  
roční R - faktor (MJ*ha-

1*cm*h-1) 31,50 29,40 29,40 31,50 54,60 52,50 71,40 42,00  

podíl R - faktoru (%) 50,60 49,10 1,54 1,62 13,18 34,26 30,50 18,60  
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plodina hořčice pšenice  

% R - faktoru (MJ*ha-

1*cm*h-1)  15,94 14,44 0,45 0,51 7,20 17,99 21,78 7,81  
doba trvání simulace 
pro odečtení C - 
faktoru (min) 24 12,5 2 4 16 15,5 28 16,5  

C - faktor 0,850 0,013 0,000 0,050 0,004 0,005 0,004 0,010  
C - faktor průměr 
prostý 0,432 0,012  
C - faktor průměr 
vážený* 0,438 0,006  
C - faktor  (Janeček a 
kol. 2007) neuvedeno 0,120  

          

plodina pohanka vojtěška  

BBCH 12-14 63 67 69 vzrostlá před sečí po seči suchá  

datum simulace 
13.6.201

7 
28.6.201

7 
19.7.201

7 7.8.2017 
24.4.201

7 
18.5.201

7 
18.8.201

6 7.8.2017  

doba zadeštění (min) 50,0 35,0 50,0 35,0 90,0 47,5 67,5 35,0  
celk. KE deště (MJ*ha-

1) 7,00 4,90 7,00 4,90 12,60 6,65 9,45 4,90  
roční R - faktor (MJ*ha-

1*cm*h-1) 42,00 29,40 42,00 29,40 75,60 39,90 56,70 29,40  

podíl R - faktoru (%) 29,40 19,00 19,94 31,36 2,35 0,81 35,90 60,10  
% R - faktoru (MJ*ha-

1*cm*h-1)  12,35 5,59 8,37 9,22 1,78 0,32 20,36 17,67  
doba trvání simulace 
pro odečtení C - 
faktoru (min) 21 13 15 18 11 2 17 24,5  

C - faktor 0,320 0,140 0,036 0,100 0,012 0,000 0,003 0,150  
C - faktor průměr 
prostý 0,149 0,041  
C - faktor průměr 
vážený* 0,160 0,092  
C - faktor  (Janeček a 
kol. 2007) neuvedeno neuvedeno  

          

plodina kukuřice řepka 

BBCH 14-15 15 59 14 63 79 85 87 strniště 

datum simulace 
13.6.201

7 
28.6.201

7 8.8.2017 
24.4.201

7 
22.5.201

7 
14.6.201

7 
19.7.201

7 7.8.2017 
23.8.201

7 

doba zadeštění (min) 40,0 35,0 40,0 70,0 45,0 72,5 50,0 72,5 42,5 

celk. KE deště (MJ*ha-

1) 5,60 4,90 5,60 9,80 6,30 10,15 7,00 10,15 5,95 

roční R - faktor (MJ*ha-

1*cm*h-1) 33,60 29,40 33,60 58,30 37,80 60,90 42,00 69,00 35,70 

podíl R - faktoru (%) 29,40 28,69 41,61 3,16 12,67 25,97 26,54 14,24 18,6 

% R - faktoru (MJ*ha-

1*cm*h-1)  9,88 8,43 13,98 1,86 4,79 15,82 11,15 8,67 6,64 

doba trvání simulace 
pro odečtení C - 
faktoru (min) 19 11,5 22 8 13 23,5 20 17,5 15 

C - faktor 0,275 0,038 0,027 0,000 0,005 0,029 0,006 0,001 0,0001 

C - faktor průměr 
prostý 0,113 0,007 

C - faktor průměr 
vážený* 0,103 0,010 

C - faktor  (Janeček a 
kol. 2007) 0,610 0,220 
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Hodnoty C – faktoru z metodiky (Janeček a kol. 2007) jsou v metodice uvedeny jako 

roční průměr pro danou plodinu. Jejich vznik však v metodice uveden není. Hodnoty 

z metodiky (Janeček a kol., 2007) se stejně jako u vyhodnocení z roku 2016 často s daty 

vyhodnocenými v této práci neshodují. Tento fakt přisuzuji stejným nedostatkům jako při 

vyhodnocování dat z roku 2016 (viz kapitola 5.3.1.1). 

5.3.3 Shrnutí terénních simulací za roky 2016 a 2017 

 

Tuto kapitolu reprezentuje tabulka 13 a 14. Podstatou tabulky 13 je vytvořit přehled všech 

plodin, na kterých byly provedeny a vyhodnoceny terénní simulace v průběhu roku 2016 

a 2017, kdy tyto simulace byly provedeny a v jakém období BBCH dané plodiny. 

Tabulka 13 - tabulka shrnující data a množství vykonaných simulací na jednotlivých plodinách 

plodina datum simulace BBCH plodina datum simulace BBCH 

hořčice 13.6.2017 14 pšenice 
(pokračování) 

14.4.2016 25 - 26 

8.8.2017 89 10.5.2016 37 

hrách 9.6.2016 35 11.5.2016 37 

21.6.2016 59 23.5.2017 37 

28.7.2016 89 14.6.2017 51 

ječmen jarní 19.5.2016 21 7.8.2017 92 

21.6.2016 71 23.8.2017 strniště 

20.7.2016 77 řepka 24.4.2017 14 

ječmen ozim 13.4.2016 25 22.5.2017 63 

30.6.2016 85 14.6.2017 79 

30.8.2016 92 19.7.2017 85 

kukuřice 13.6.2017 14 - 15 7.8.2017 87 

28.6.2017 15 23.8.2017 strniště 

8.8.2017 59 slunečnice 22.6.2016 34 

pohanka 13.6.2017 12 - 14 20.7.2016 65 

28.6.2017 63 18.8.2016 81 

19.7.2017 67 vojtěška 24.4.2017 vzrostlá 

8.8.2017 69 18.5.2017 před sečí 

pšenice  5.4.2016 12 - 13 22.5.2017 po seči 

13.4.2017 14 - 19 7.8.2017 suchá 

25.4.2017 21    
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Vojtěška má v tabulce 13 namísto BBCH uveden stav, ve kterém se v době měření 

nacházela proto, že vojtěška je víceletá plodina, a tak pro ni stav růstu jednoleté plodiny, 

který BBCH reprezentuje, nemá smysl. 

Tabulka 14 shrnuje hodnoty C – faktoru ochranného vlivu vegetace vyhodnocených z dat 

naměřených na terénních simulacích v letech 2016 a 207. 

Celkově je patrné, že hodnoty faktoru C zjištěné experimentálním měřením jsou mírně až 

významně nižší než hodnoty uváděné v současnosti v platné metodice (Janeček a kol., 

2012). Uvedené hodnoty zatím nelze brát za směrodatné (budou ještě přepočteny, až bude 

dodáno rozložení reprezentativních hodnot BBCH během vegetační sezóny), ale lze 

očekávat jen mírnou změnu. 

U některých plodin se hodnoty zdají být nevěrohodné, což může být způsobeno buďto 

malým počtem měření, nereprezentativními počátečními podmínkami nebo jinou dosud 

nezjištěnou chybou – příkladem je hořčice, jejíž hodnota faktoru C vychází nereálně 

vysoká oproti řepce, kde se předpokládá podobný výsledek. Překvapením je naopak 

slunečnice, která byla měřena v reprezentativních podmínkách, dokonce s opakováním a 

která podle výsledků vykazuje nečekaně vysoký ochranný účinek. 

Tabulka 14 - shrnutí hodnot C - faktoru vyhodnocených z terénních simulacích v roce 2016 a 2017, * vážený průměr 

je vážen dle podílu R - faktoru, které přísluší danému období pro BBCH 

  roční hodnota C - faktoru 

plodina 
průměr 
prostý 

průměr 
vážený* Janeček a kol., 2007 

hořčice 0,432 0,438 neuvedeno 

hrách 0,011 0,017 neuvedeno 

ječmen jarní 0,097 0,068 0,150 

ječmen ozim 0,003 0,000 0,170 

kukuřice 0,113 0,103 0,610 

pohanka 0,149 0,160 neuvedeno 

pšenice (r. 2017) 0,012 0,006 0,120 

pšenice ozim A 0,235 0,033 0,120 

pšenice ozim B 0,205 0,397 0,120 

řepka 0,007 0,010 0,220 

slunečnice 0,137 0,129 0,600 

vojtěška 0,041 0,092 neuvedeno 

 

V tabulce 14 si lze všimnout, že pšenice, která byla měřena celkem na třech plochách, má 

pokaždé jiné hodnoty váženého průměru C – faktoru (0,006; 0,033 a 0,397). Tento fakt 
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je zapříčiněn pravděpodobně alternativní metodou vyhodnocení hodnot C – faktoru, která 

byla použita v této práci z důvodu, že nebyla při zpracování k dispozici období 

charakterizující jednotlivá BBCH, ve kterých byly dané simulace měřeny. 

V následujícím kroku (projekt pokračuje i v dalších letech) bude nezbytné podrobit 

výsledky analýze za přítomnosti odborníka na agronomii, který bude schopen zohlednit 

vliv dalších faktorů na výsledky. Do výsledků se například nepromítá skutečnost, že na 

některé jarní plodiny nebylo možné pršet v raných fázích jejich vývoje z důvodu 

vysokého rizika poškození porostu. Příroda toto riziko pochopitelně nezohledňuje a 

k erozním srážkám dochází i v této době, což významně zvyšuje hodnotu faktoru C oproti 

hodnotám zjištěných z měření. 

5.3.4 Doporučená opatření pro úpravu metodiky terénního měření 

 

Pro kvalitnější výsledky v při vykonávání simulací v příštím roce navrhuji následující 

opatření: 

1. Navrhuji pořízení větších vzorkovnic například vzorkovnice o objemu 5 l (v 

letech 2016 a 2017 byly používány 1 l vzorkovnice pro menší průtoky a 2 l 

vzorkovnice pro větší průtoky – odběr kratší než 10 s). Větší vzorkovnice by měly 

zajistit vnášení menší chyby při určování délky odběru vzorku (pokud odběr 

vzorku trval například 4 s, je vnášení chyby z odečtu času opravdu velké), dále by 

větší vzorkovnice zajistila větší homogenitu naměřených dat a to především 

odstraněním náhodných vlivů, které mohou způsobit rozptyl odnosu 

nerozpuštěných látek v čase. 

2. Dalším doporučeným opatřením je používání některých praktik zabraňujících 

růstu plevelu (například použití herbicidů). Na některých plochách se vyskytovalo 

značné množství plevelu v pokročilé fázi růstu plodiny. Toto bylo pravděpodobně 

způsobeno tím, že nebyla na plochách použita žádná ochranná péče, která by 

preventivně tento nechtěný jev odstranila. Preventivní odstranění plevelu by 

zajistilo sběr dat více vypovídajících o samotné plodině. Toto doporučení by bylo 

vhodné, bohužel zatím není možné ho aplikovat pro nedostatečný čas pro aplikaci 

herbicidu a také nevhodnost ploch pro jeho aplikaci. Problém totiž vzniká tím, že 

na plochách, kde probíhají dešťové simulace je pěstováno několik různých plodin 
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ve vzdálenostech bližších, než tomu v praxi bývá, což by mohlo při aplikaci 

způsobit zasažení ostatních plodin nechtěným herbicidem. 

3. Dále bych doporučila lepší technickou připravenost a to hlavně ohledně centrály, 

která při simulacích v roce 2017 vypověděla službu hned několikrát. Toto opatření 

zabrání přerušení v průběhu simulací a tak získání plynulejších dat. 

4. Dále doporučuji využívat pouze lokalitu v blízkosti obce Řisuty (jak tomu bylo 

v roce 2017). Vykonávání simulací pouze v jedné lokalitě zajišťuje snadnější 

plánování a jednoduší údržbu simulačních ploch a také větší přehlednost 

vykonaných simulací. V druhé polovině vegetační sezóny již byla vožena záložní 

centrála, která tento problém eliminovala. Toto opatření by bylo vhodné opakovat 

i při měření v následujících letech. 

5. Nakonec bych zmínila, že je nutné, aby i samotní pracovníci byli vždy dobře 

připraveni. Je proto žádoucí, aby se osazenstvo terénních simulací příliš neměnilo, 

protože potom bude zachována jejich znalost z předchozích praxí v terénu, čímž 

bude zachován i stejný způsob vykonávání samotných měření. Zde je ale nutné 

podotknout, že tyto chyby způsobené lidským faktorem se během roku 2017 

vyskytovaly mnohem méně často než v roce 2016. 
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6. Závěr 

Pro získání hodnot C – faktoru ochranného vlivu vegetace, tedy pro výsledky této 

diplomové práce bylo nutné pročíst některé již existující dostupné materiály zabývající 

se tématem ochranného vlivu vegetace před vodní erozí na zemědělských plochách. 

Jednalo se především o metodiky USLE od autorů Wischmeier a Smith z roku, 1965 a 

1978, dále o metodiku RUSLE od autorů K. G. Renard a kol. z roku 1997 a metodiku od 

autorů M. Janeček a kol. z roku 2007. Tyto metodiky byly pečlivě pročteny a porovnány 

metody získání hodnot C – faktoru ochranného vlivu vegetace v nich. Takto byla získána 

teoretická představa o získávání těchto dat. Pro praktickou představu bylo nutné účastnit 

se výjezdů do terénu pro měření C – faktoru pomocí mobilního dešťového simulátoru 

pořádaných katedrou Hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv ČVUT v Praze 

v letech 2016 a 2017, kde bylo nutné nejen jejich samotné vykonání, ale také jejich 

vhodné naplánování a načasování v souladu s jednotlivými fázemi BBCH. Před tím, než 

vůbec mohly samotné výjezdy začít, musely být každý rok připraveny plochy pro 

simulaci, což zahrnuje jejich vytýčení a zasetí dané plodiny. Dále bylo nutné výjezdy 

zorganizovat a řádně vykonat jednotlivé simulace, kdy každý výjezd do terénu bylo nutné 

simulátor mechanicky sestavit a na konci dne opět složit. Tato nutnost mnohdy zabrala 

stejné množství času jako samotné vykonání simulací. V roce 2017 bylo těchto výprav 

do terénu uskutečněno 13, kde v daný den bylo vykonáno 2 – 8 simulací. Práce 

vyžadovala pracovníky schopné práci vykonávat vždy stejně kvalitně pro zachování 

stejných podmínek pro každou ze simulací, následně bylo nutné odebrané vzorky a další 

nasbíraná data zpracovat v laboratoři, kde proběhlo zpracování každého vzorku z každé 

simulace. Jen pro představu v roce 2017 se uskutečnilo 75 simulací a produktem každé 

z nich bylo 12 vzorků. To je celkem 900 vzorků, které bylo nutné v laboratoři zpracovat. 

Data byla dále vyčištěna a vyhodnocena. Pro vyhodnocení musely být zvoleny vhodné 

metody pro získání co nejkvalitnějších dat vypovídajících o ochranném vlivu 

jednotlivých plodin před vodní erozí na zemědělské půdě, což bylo výsledkem této 

diplomové práce. 

I přes to, že výsledky terénních měření publikovaných v této diplomové práci nevykazují 

vždy ideální výsledky, je nutné podotknout, že simulace probíhaly s vědeckou přesností, 

podle předem stanovených a vždy stejných pravidel ve stanoveném načasování. Výsledky 

by tak měly být co nejméně ovlivněny lidským faktorem. Vliv klimatu, nepříznivých 
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okolních podmínek a technických závad (nedostatek vody pro simulaci, nefunkční 

centrála apod.) a pravděpodobně i další náhodné vlivy, které není tak jednoduché 

identifikovat a odstranit, zapříčinily nepředpokládanou často se objevovanou odchylku 

vyhodnocených dat od ideálu. 

Vlastní podíl autorky práce spočíval v: 

• Nastudování potřebných podkladů (tuzemských i zahraničních) pro získání 

teoretického přehledu o tématu 

• Účast na ředě terénních simulací v letech 2016 a 2017 

• Podílení se na zpracování získaných dat 

• Vytvoření metodiky čištění a homogenizace dat 

• Systematizace, zpracování, homogenizace a vyčištění dat týkajících se ztráty půdy 

za roky 2016 a 2017 

• Vyhodnocení dat pro získání hodnot C – faktoru ochranného vlivu vegetace 

různými způsoby 

 

V následujícím roce (2018) je v plánu ověřit a doplnit získané výsledky z let 2016 a 2017 

dalšími terénními výjezdy, kde mohou být praktikována doporučená opatření pro 

kvalitnější sběr a zpracování dat (viz kapitola 5.3.4). Dále budou data získána týmem 

fakulty Stavební ČVUT v Praze porovnána a homogenizována s daty získanými týmem 

VÚMOP v.v.i., který je koordinátorem projektu. Data mohou být vzájemně porovnána 

hlavně z důvodu, že zde dochází k simulacím na některých stejných plodinách u obou 

týmů. 
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