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Cíl metodiky 

Metodika přináší popis a uplatnění metod hodnocení vstupních podmínek v podobě 

řízení vstupů na zemědělských pozemcích, variability půdních podmínek, intenzity 

hospodaření a stavu porostu, které představují soubor dat pro stanovení úrovně rizika erozních 

událostí a kontaminace povodí. Cílem metodiky je popsat možnosti využití moderních 

technologií v predikci erozních událostí a s nimi spojenými faktory jako je smyv půdy a 

kontaminace hydrografické sítě. Jsou popsány metody pro simulaci dějů, nepřímé distanční 

metody hodnocení pozemků a využití matematických modelů pro hodnocení rizikových 

faktorů. Metodika je určena pro zemědělskou praxi, s tím spojené technologie zpracování 

půdy, orgány statní správy, výzkumná a výuková pracoviště a instituce.  

 

Vlastní popis metodiky 

 

Metodika zahrnuje následující části: úvodní představení problematiky, přehled využití 

geofyzikálních přístrojů pro hodnocení variability půdního prostředí, dálkový průzkum Země, 

simulaci procesů s využitím infiltračních metod měření. Poznatky jsou následně 

implementvány v matematickém modelu.  

Výsledky vycházejí z poznatků získaných během polních pokusů se simulátorem deště, 

bezpilotními prostředky a geofyzikálními metodami měření v kombinaci s inženýrským  

zpracováním dat a metametickým modelováním.  

 

Přehled současného stavu řešení: 

Zemědělství je v dnešní době konfrontováno s řadou, někdy oprávněných, někdy 

protichůdných, někdy neodborných, názorů. Legislativní opatření, vycházející ze 

společenských a spotřebitelských požadavků, povedou k útlumu, případně zákazu používání 

chemických přípravků a omezování vnějších energetických a materiálových vstupů. Přes 

oprávněnost některých požadavků je na druhou stranu třeba vnímat i další souvislosti. Jedním 

z významných aspektů je neustálý růst populace. Podle odhadů bude na Zemi do roku 2050 

žít 9,7 miliard lidí. Za více než desetiletí vzroste populace na Zemi na 8,5 miliard. Jedná se o 

10% nárůst oproti současnému stavu 7,7 miliard. Odhaduje se, že v roce 2100 to bude již 

nárůst 42% (10,9 mld.) (United Nations 2019).  

V zemědělském sektoru převládá nejistota, kdy se celé prostředí od pěstitelů, chovatelů 

pro zpracovatelské podniky musí potýkat s novými překážkami. Nestálé ceny, změny klimatu, 

ochrana půdy, bezpečnost potravin jsou jen některé z nich.  V příštích 40 letech naroste 



celosvětově poptávka po hlavních plodinách o 60 %. Některé zdroje uvádí až o 100 %. V 

rámci těchto výzev si společnost uvědomuje rostoucí roli, kterou v nadcházejících letech 

budou hrát digitální technologie a jak se jim přizpůsobit (Shankaret al. 2016). Dosažení tohoto 

cíle pouze s využitím tradičních metod zemědělství a chovu hospodářských zvířat se ukazuje 

jako obtížné. Jedním z důvodů jsou také omezené možnosti rozšiřování pěstebních ploch z 

hlediska životního prostředí (Schönfeldet al. 2018). Společně se zaváděním nových 

technologií a nástupem autonomních systémů vyvstávají nové otázky a rizika. Na jedné straně 

je snaha o zajištění produkce v souladu s ochranou přírody, na straně druhé otázky 

ekonomické, sociální, migrační, právní nebo bezpečnostní.  

Hlavním znakem současných vývojových trendů v zemědělství je orientace na snižování 

nákladů a uplatnění technologií, které eliminují ekologická rizika v porovnání s konvenčními 

technologiemi (Bocchi et al. 2000; Zhang et al. 2002). Jsou upřednostňovány technologie, 

které vedou k udržení půdní úrodnosti, řeší nedostatek vody v půdě a rovněž splňují stoupající 

nároky na kvalitu a ochranu půdy, kvalitu a bezpečnost potravin a zemědělského hospodaření 

(Cox 2002). Při hospodaření na půdě by mělo být trvale v popředí zájmu uchování úrodnosti 

půdy a jejích ekologických funkcí (Hůla et al., 1997). Zvyšující se eroze půdy je globálním 

problémem dnešní doby s vysokým ekonomickým (Pimentel et al. 1995) a environmentálním 

dopadem (Lal, 1995). Intenzivní hospodaření je rovněž ve znamení vysoké chemizace. Erozní 

procesy odnáší spolu se zeminou chemické látky různého druhu a stupně toxicity a podílí se 

na kontaminaci povrchových a spodních vod. 

Potřeba eliminace výše uvedených rizik je legislativně zakotvena i v dokumentech 

Evropského společenství (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 73/2009). Tyto celospolečenské 

požadavky na funkci zemědělství se v rámci zemědělské politiky jednotlivých členských států 

implementují v podobě standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), 

z hlediska ochrany půdy se v České republice především jedná o DZES 1 a DZES 2. 

Standardy DZES zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. 

Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek pro poskytnutí plné výše 

přímých plateb. Jejich plnění se týká všech žadatelů o přímé platby a podpory.   

Důležitou změnou je rozšíření podmínek standardu DZES 2, který je s účinností již od 

1. července 2011 i na tzv. mírně erozně ohrožené půdy, na nichž bude možné zakládat porosty 

širokořádkových plodin pouze s využitím půdoochranných technologií. 

Všeobecně je známo, že zrychlená eroze půdy je skutečným problémem celého světa. 

Velmi těžké je určit rozsah, velikost a rychlost půdního sesuvu (půdní eroze) a jeho důsledky 

pro životní prostředí. Usuzuje se, že množství sedimentů v současnosti odnášených do moří či 



oceánů se navýšilo z 10 miliard za rok před zřízením intenzivního zemědělství na 25 až 50 

miliard za rok, což mělo takřka devastující dopad na 430 miliónů hektarů produktivních 

ploch. V dnešní době dochází k degradaci půdy erozí a dalšími faktory, což vede k nevratné 

ztrátě úrodnosti na ploše 6 milionů hektarů za rok. Dle OSN se produkce plodin na 20 

milionech hektarů propadne k nule nebo se stane neekonomickou z důvodu zničení půdy 

způsobeného erozí. Průměrná ztráta půdy v zemích Evropské unie, které jsou náchylné k 

erozi, byla zjištěna ve výši 2,46 t ha-1 rok-1, což má za následek celkovou ztrátu půdy ve výši 

970 milionů tun ročně (Panagos et al. 2015).  

Ve světovém měřítku odhady ztráty půdy způsobené erozí kolísají mezi 0,088 mm za 

rok do 0,3 mm za rok. Vzájemný vztah mezi produkcí erozních smyvů a ročním průměrem 

dešťových srážek byl probádán ve světovém měřítku.  

Eolická, neboli větrná, eroze působí škody rozrýváním půdy pomocí mechanické síly 

větru (abrazí), splavováním rozrytých půdních částic větrem (deflací) a ukládáním těchto 

částic na jiném místě (akumulací). Větrná eroze působí nejvíce škody na zemědělské půdě 

odnosem ornice, hnojiv, osiv a ničením plodin. Dále při větrné erozi vznikají škody, jako je 

zanášení komunikací, vodních toků a znečišťování ovzduší, neboť nejjemnější půdní částečky 

se větrem dostávají do ovzduší a mohou být příčinou vzniku prašných bouří. Jemné částice v 

ovzduší poté vnikají do našich domovů, vyvolávají plicní onemocnění a mají škodlivý účinek 

na provoz strojů a podobně (Dotterweich 2008).  

Mezi přírodní procesy řadíme i erozi půdy, jejíž intenzitu lze velmi omezit a tím 

umožnit trvalé využívání půdy k pěstování zemědělských plodin. V naší zemi jsou takové 

podmínky, že protierozní ochrana je zvláště potřebná pro pozemky s vysokou půdní 

svažitostí, na nichž se vyskytují zemědělsky kvalitní půdy s vysokým obsahem prachu, např. 

černozemě na jižní Moravě. Na území České republiky je takřka polovina ploch orné půdy 5  

různým stupněm ohrožena vodní erozí, proto vyžaduje důslednou protierozní ochranu. 

Větrnou erozí je ohroženo okolo 7,5 % orných půd u nás (MZe 2015).  



 

Obrázek 1: Znázornění ohrožení půdy České republiky vodní erozí (zdroj: MZe 2015). 

 

Využití simulace srážek a erozních dějů. 

Širší uplatnění různých forem půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání 

porostů umožňují nová konstrukční řešení strojů (Hůla et al. 2008).  Díky technickému 

pokroku, zejména v navigacích strojů a řídicí elektronice, přicházejí stále nové možnosti 

zakládání porostů a protierozních opatření. Volbou technologií zpracování půdy a setí a 

využitím možností soudobé strojové techniky je možné zčásti omezit nepříznivé účinky 

intenzivních srážek na půdu. 

V podmínkách České republiky je výskyt přívalových, erozně nebezpečných dešťů 

nepravidelný a těžko předvídatelný. Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu 

kolísá výskyt těchto dešťů v jedné lokalitě v širokém rozmezí, nejvyšší pravděpodobnost 

jejich výskytu je v období od května do srpna (Janeček 2005). Při intenzivních dešťových 

srážkách má velký význam poměr mezi infiltrací vody do půdy a povrchovým odtokem. 

Studie odtoku a infiltrace vody do půdy jsou významně limitovány závislostí na přírodních 

srážkách a dále díky variabilitě v intenzitě dešťových srážek, velikosti kapek a jejich energie 

dopadu. Naproti tomu simulace srážek umožňuje rychlý a reprodukovatelný sběr dat 

v laboratoři i v terénu (Miller 1987; Esteves et al. 2000). Zkoumání příčin eroze půdy je 

v přírodních podmínkách v důsledku přítomnosti řady faktorů obtížné. Bez zjednodušení  

experimentálních podmínek je sledováno chování půdy při posuzování řady faktorů obtížné 

ave většině případů nemožné. Je tedy často nezbytné zavedení simulačních přístupů (Vahabi a 

Nikkami 2008). Simulátory deště jsou tedy hojně využívané při zkoumání srážkoodtokových 



vztahů a infiltrace vody do půdy. Ries et al. (2009) však spatřuje hlavní nedostatek při 

porovnávání variant hodnocení nerovnoměrnost srážky během simulace.  

 

Vliv technologie na srážkoodtokové vztahy. 

Širší uplatnění různých forem půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání 

porostů umožňují nová konstrukční řešení strojů (Hůla et al. 2008).  Díky technickému 

pokroku, zejména v navigacích strojů a řídicí elektronice, přicházejí stále nové možnosti 

zakládání porostů a protierozních opatření. Volbou technologií zpracování půdy a setí a 

využitím možností soudobé strojové techniky je možné zčásti omezit nepříznivé účinky 

intenzivních srážek na půdu. 

Dopady rozdílných technologických postupů, dlouhodobě uplatňovaných při 

monokulturním pěstování kukuřice na pozemku, přináší následující text. K hodnocení 

technologií ve vztahu k vodní erozi bylo využito simulátoru deště. V podmínkách České 

republiky je výskyt přívalových, erozně nebezpečných dešťů nepravidelný a těžko 

předvídatelný. Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu kolísá výskyt těchto 

dešťů v jedné lokalitě v širokém rozmezí, nejvyšší pravděpodobnost jejich výskytu je v 

období od května do srpna (Janeček 2005).  

Při intenzivních dešťových srážkách má velký význam poměr mezi infiltrací vody do 

půdy a povrchovým odtokem. Studie odtoku a infiltrace vody do půdy jsou významně 

limitovány závislostí na přírodních srážkách a dále díky variabilitě v intenzitě dešťových 

srážek, velikosti kapek a jejich energie dopadu. Naproti tomu simulace srážek umožňuje 

rychlý a reprodukovatelný sběr dat v laboratoři i v terénu (Miller 1987; Esteves et al. 2000).  

Zkoumání příčin eroze půdy je v přírodních podmínkách v důsledku přítomnosti řady 

faktorů obtížné. Bez zjednodušení experimentálních podmínek je sledováno chování půdy při 

posuzování řady faktorů obtížné ave většině případů nemožné. Je tedy často nezbytné 

zavedení simulačních přístupů (Vahabi & Nikkami 2008).  

Simulátory deště jsou tedy hojně využívané při zkoumání srážkoodtokových vztahů a 

infiltrace vody do půdy. Erozní procesy byly sledovány na vybraných pozemcích, na kterých 

byly uplatňovány rozdílné technologie zpracování půdy. Rychlost vsakování vody do půdy a 

následná vizualizace pohybu vody v půdním profilu byla nejprve měřena na pozemku 

zemědělského podniku, 1. Zemědělské a.s., Višňové. Pozemek vykazoval hlinitou 

hnědozemní půdu. K dispozici byly tři parcely s rozdílnou intenzitou a hloubkou zpracování. 

Jednalo se o následující varianty: 



 Orba (PL) do hloubky 20 cm, na jaře smykování, před setím zpracování půdy 

kypřičem Horsch Phantom. 

 Zpracování půdy talířovým kypřičem (ST) do hloubky 10 až 12 cm, před setím 

zpracování půdy kypřičem Horsch Phantom. 

 Bez zpracování (NT) 

 

Setí kukuřice zajistil osmiřádkový secí stroj Kinze s přihnojením pod patu. Následovalo 

válení pozemku. Pokusy byly založeny již v roce 2001 na podzim a pěstovanou plodinou byla 

pokaždé kukuřice na zrno. K dispozici tedy byly pozemky, kde jsou dlouhodobě uplatňovány 

zmíněné technologie. Dlouhodobě uplatněné technologie ovlivnily změny ve fyzikálních a 

biologických vlastnostech půdy na jednotlivých parcelách. Tyto změny měly výrazný vliv na 

průběh srážkoodtokových vztahů.  

Z tabulek 1 a 2 můžeme sledovat vliv technologie na zastoupení Cox v půdním profilu 

při uplatnění rozdílného zpracování půdy. Pokud porovnáme rozdíly v hodnotách Cox pro 

jednotlivé varianty zpracování půdy a hloubky odběru vidíme, že nejvyšší hodnoty Cox byly 

pozorovány vždy ve vrchní vrstvě půdy (Tab. 1). Zejména mělké kypření (ST) vykazovalo 

v obou letech statisticky významný rozdíl v podílu Cox ve vrchní vrstvě oproti spodním 

vrstvám půdy. U orby (PL) statisticky významný rozdíl v hodnotách Cox pro jednotlivé 

hloubky zjištěn nebyl. Zatímco v roce 2007 nevykazovaly hodnoty Cox u varianty přímého 

setí (NT) pře sklesající tendenci statisticky významné rozdíly, v následujícím roce byly 

zjištěny vyšší hodnoty Cox pro první dvě hloubky oproti vrstvě nejhlubší. Distribuce 

organické hmoty je pro minimalizační technologie typické. 

Při porovnání technologií mezi sebou, vždy pro jednotlivé vrstvy půdy (Tab. 1), vidíme, 

že v roce 2007 byl významně vyšší hodnoty u variant ST oproti PL a NT. Další rozdíly byly 

patrné ve vrstvě 0.20 až 0.30 m, kdy byly pozorovány významně nižší hodnoty u variant NT. 

V roce 2008 nebyly zaznamenány významné rozdíly v hodnotách Cox pro vrchní vrstvu. 

Významné rozdíly byly pozorovány pro hloubku 0.1 až 0.2 m. a hloubku 0.20 až 0.30 m. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1: Vliv technologie zpracování půdy na zastoupení Cox (%) v rozdílných hloubkách. 

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a technologie 

zpracování půdy jsou označeny rozdílnými indexy (a, b).  

Technologie 

zpracování 

půdy 

Hloubka Rok 

(m) 2007    2008   

PL 0-0,1 1,38 a  1,92 a 

  0,1-0,2 1,31 a  1,84 a 

  0,2-0,3 1,43 a  1,66 a 

       

ST 0-0,1 2,23 b  1,93 b 

  0,1-0,2 1,43 a  1,31 a 

  0,2-0,3 1,33 a  1,17 a 

       

NT 0-0,1 1,40 a  1,66 b 

  0,1-0,2 1,19 a  1,49 b 

  0,2-0,3 1,08 a  1,21 a 

 

 

Tabulka 2: Vliv technologie zpracování půdy na zastoupení Cox (%) v rozdílných hloubkách. 

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a hloubku půdního 

profilu jsou označeny rozdílnými indexy (a, b, c).  

Rok 2007 2008 

Hloubka (m) / 

Technologie 

zpracování půdy 0-0,1   

0,1-

0,2   

0,2-

0,3 

 

  0-0,1   

0,1-

0,2   

0,2-

0,3   

PL 1,38 a 1,31 a 1,33 b  1,92 a 1,84 c 1,66 b 

ST 2,23 b 1,43 a 1,43 b  1,93 a 1,31 a 1,17 a 

NT 1,40 a 1,19 a 1,08 a  1,66 a 1,49 b 1,21 a 

 

Vliv technologie na rozvrstvení Cox v půdě dokládá také tabulka 3 a obrázek 1. 

Hodnoty v tabulce představují poměr mezi hodnotami ve vrchní vrstvě a vrstvě 0.10 až 0.20 

m. Významný nárůst hodnot podílu pro variant ST oproti PL a NT v obou letech dokládá vliv 

zpracování půdy na rozvrstvení Cox v půdním profilu.  

 

 

Tabulka 3: Vliv technologie zpracování půdy na rozvrstvení Cox (%) v půdním profilu. Statisticky 

významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a technologie zpracování půdy 

jsou označeny rozdílnými indexy (a, b). 

 Technologie 

zpracování 

půdy 

Rok 

2007 2008 

PL 1,05 a 1,04 a 

ST 1,57 b 1,49 b 

NT 1,20 a 1,12 a 



 

 

 

 
Obrázek 1: Hodnoty Cox na sledovaných pozemcích ve dvou sledovaných letech.   

 

Tabulky 4 a 5 přináší hodnoty pH půdy pro jednotlivé varianty zpracování půdy a 

hloubky odběrů. Technologie zpracování půdy zde významně ovlivnila hodnoty pH (Tab. 4). 

Zejména hodnoty pH u varianty s mělkým kypřením vykazují vždy významně nižší hodnoty 

oproti ostatním variantám zpracování půdy. Mezi orbou a přímým setím byly významné 

rozdíly pozorovány především v roce 2007. 

V rámci variant zpracování půdy byly významně nižší hodnoty pro vrchní vrstvu půdy 

pozorovány v roce 2007 (Tab. 5). V roce 2008 byly významné rozdíly pozorované pouze u 

variant ST. 

 

Tabulka 4: Vliv technologie zpracování půdy na zastoupení pH v rozdílných hloubkách. Statisticky 

významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a technologie zpracování půdy 

jsou označeny rozdílnými indexy (a, b, c).  

Rok 2007  2008 

Hloubka (m) / 

Technologie zpracování 

půdy 0-0,1   0,1-0,2   0,2-0,3    0-0,1   0,1-0,2   0,2-0,3   

NT 6,8 c 6,9 c 6,9 c  6,5 b 6,5 b 6,6 c 

PL 6,5 b 6,6 b 6,7 b  6,6 b 6,6 b 6,6 b 

ST 4,1 a 5,8 a 6,0 a  4,1 a 5,2 a 5,4 a 

 



Vliv technologie zpracování půdy na zastoupení Cox (%) v rozdílných hloubkách. 

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a 

technologie zpracování půdy jsou označeny rozdílnými indexy (a, b).  

 

Tabulka 5: Vliv technologie zpracování půdy na zastoupení pH v rozdílných hloubkách. Statisticky 

významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a hloubku půdního profilu jou 

označeny rozdílnými indexy (a, b, c).  

Technologie 

zpracování 

půdy 

 Hloubka 

(m) 

Rok 

2007 2008 

PL 

  

  

0-0,1 6,5 a 6,6 a 

0,1-0,2 6,6 b 6,6 a 

0,2-0,3 6,7 b 6,6 a 

      

ST 

  

  

0-0,1 4,1 a 4,1 a 

0,1-0,2 5,8 b 5,2 b 

0,2-0,3 6,0 c 5,4 c 

      

NT 

  

  

0-0,1 6,8 a 6,5 a 

0,1-0,2 6,9 b 6,5 a 

0,2-0,3 6,9 b 6,6 a 
      

 

 

Fyzikální vlastnosti půdy 

Tabulka 6 a obrázek 2 ukazují rozdíly v hodnotách stability půdních agregátů ve vrchní 

vrstvě půdy. Nejvyšší podíl stabilních agregátů byl pozorován v obou případech na kypřené 

variantě (ST). Významně vyšší hodnoty byly pozorovány v roce 2008. 

 

Tabulka 6: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů (SAS) v hloubce 0 až 

0,10 m. Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé roky a 

technologie zpracování půdy jsou označeny rozdílnými indexy (a, b, c). 

Rok 2007 

  

2008 

 Technologie 

zpracování půdy  

  

 

 PL 0,35 ab 

 

0,22 a 

ST 0,39 b 

 

0,45 b 

NT 0,32 ca 

 

0,20 a 

 



 
Obrázek 2: Stabilita půdních agregátů pro rozdílné technologie zpracování půdy.    

 

Hodnoty objemové hmotnosti (Tab. 7) vykázaly významné rozdíly na orané variantě 

oproti kypření a přímému setí. Tyto rozdíly platily pouze pro vrstvy do hloubky 0.20 m. 

S hlubšími vrstvami již významné rozdíly patrné nebyly. Hodnoty orby se s hloubkou orby 

vyrovnaly ostatním variantám (Obr. 3).  

 

Tabulka 7: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na objemovou hmotnost půdy (Mg.m−3) v jednotlivých 

hloubkách. Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé hloubky 

půdního profilu jsou označeny rozdílnými indexy (a, b, c). 

Technologie 

zpracování půdy/ 

Hloubka (m) 

PL  ST  NT  

0-0,05 1,23 a 1,43 bc 1,33 ba 

0,05-0,10 1,31 a  1,53 b 1,54 b  

0,10-0,15 1,34 a 1,55 b 1,54 b 

0,15-0,20 1,38 a 1,53 a 1,55 a 

0,20-0,25 1,48 a 1,56 a 1,56 a 

0,25-0,30 1,53 a 1,54 a 1,54 a 

0,30-0,35 1,47 a 1,49 a 1,46 a 

0,35-0,40 1,48 a 1,49 a 1,44 a 

0,40-0,45 1,37 a 1,41 a 1,43 a 

0,45-0,50 1,43 a 1,51 a 1,47 a 

0,50-0,55 1,33 a 1,43 a 1,40 a 

0,55-0,60 1,45 a 1,36 a 1,39 a 

 

 

 

 

 



 
Obrázek 3: Objemová hmotnost půdy ovlivněná technologií zpracování půdy. Úsečky vyznačují 

interval ±1 standardní chyby. 

 

Výsledky hodnocení makroporosity (Tab. 8) vykazují významně vyšší hodnoty na orané 

variantě. K vyrovnání hodnot došlo opět s dosažením hloubky 0.25 m (Obr. 4) 

 

Tabulka 8: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na makroporositu (% obj.)v jednotlivých hloubkách. 

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé hloubky půdního profilu 

jsou označeny rozdílnými indexy (a, b). 

Technologie 

zpracování půdy/ 

Hloubka (m) PL 

 

ST 

 

NT 

 0-0,05 35,7 a 14,0 b 13,7 b 

0,05-0,10 21,2 a 9,1 b 8,8 b 

0,10-0,15 25,6 a 7,3 b 9,4 b 

0,15-0,20 19,9 a 11,1 b 8,3 b 

0,20-0,25 17,9 a 10,0 b 7,8 b 

0,25-0,30 11,4 a 10,3 a 9,9 a 

0,30-0,35 11,9 a 10,8 a 13,4 a 

0,35-0,40 13,3 a 12,8 a 15,1 a 

0,40-0,45 18,3 a 14,5 a 15,3 a 

0,45-0,50 18,6 a 13,5 a 15,3 a 

0,50-0,55 21,2 a 18,6 a 18,1 a 

0,55-0,60 13,3 a 19,4 a 16,7 a 

 

 



 
Obrázek 4: Makroporosita půdy ovlivněná technologií zpracování půdy. Úsečky vyznačují interval ±1 

standardní chyby. 

 

Hodnoty penetračního odporu nevykazovaly významné rozdíly mezi variantami 

zpracování půdy (Tab. 9). U orby byly pozorovány nižší hodnoty ve zpracovávaném profilu 

půdy (Obr. 5), rozdíly však nebyly shledány jako významné.  

 

Tabulka 9: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na penetrační odpor (MPa)v jednotlivých hloubkách. 

 

Technologie zpracování půdy 

 Hloubka 

(m) 

 

PL 

 

ST 

 

NT 

 

Významné 

rozdíly* 

0,04 0,30 0,48 0,94 ns 

0,08 0,74 1,41 1,86 ns 

0,12 1,16 2,37 2,50 ns 

0,16 1,59 3,20 3,03 ns 

0,2 1,97 3,71 3,54 ns 

0,24 2,38 4,09 3,73 ns 

0,28 3,14 3,56 4,11 ns 

0,32 3,55 3,86 4,64 ns 

0,36 3,61 3,88 4,22 ns 

0,4 4,20 3,14 3,80 ns 

0,44 4,10 2,79 3,98 ns 

0,48 4,27 2,78 3,25 ns 

0,52 3,18 2,77 3,50 ns 

*(ns nevýznamný) 



 
Obrázek 5: Penetrační odpor půdy ovlivněný technologií zpracování půdy. Úsečky vyznačují interval 

±1 standardní chyby. 

 

Infiltrace vody do půdy 

 

Výsledky měření infiltrace pomocí kruhových infiltrometrů přináší tabulka 10. Graf na 

obrázku 6 rovněž přináší hodnoty kumulativní infiltrace, kde je patrný stálý růst hodnot. 

Nejvyšší infiltrační kapacitu z hodnocených variant vykazovala plocha oraná. Varianty 

kypřené a přímo oseté vykazovaly podobný průběh rychlosti infiltrace a kumulativní 

infiltrace. Významně vyšší hodnoty infiltrace byly shledány pouze u orby za první časový 

úsek měření. 

 

Tabulka 10 Vliv dlouhodobého uplatňování technologie zpracování půdy na infiltraci vody do půdy 

(mm) pro tři technologie zpracování půdy. Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 

0.05 pro jednotlivé časy měření infiltrace jsou označeny rozdílnými indexy (a, b). 

 

Technologie zpracování půdy 

Čas (min) Pl ST NT 

10 175,6 a 69,6 b 84,3 b 

20 136,9 a 60,3 a 65,3 a 

30 132,9 a 70,6 a 57,7 a 

40 133,2 a 73,7 a 58,0 a 

50 121,4 a 55,2 a 72,6 a 

 



 
 
Obrázek 6: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na kumulativní infiltraci (mm) na jednotlivých 

variantách pro intervaly 10 min. Úsečky vyznačují interval ±1 standardní chyby. 

 

Obrázky 7 až 9 přináší přehled průběhu hodnot infiltrace, odtoku a počátku odtoku pro 

jednotlivé varianty zpracování půdy v roce 2008. Z průběhu hodnot byly postupně odečítány 

počátku odtoku hodnoty infiltrace a odtoku po 5, 30 a 60 minutách zadešťování. Z vody, která 

odtekla během srážky, bylo dále stanoveno množství splavené zeminy. Zaznamenané hodnoty 

byly využity v následné statistické analýze. Z grafu jsou patrné rozdíly v počátcích odtoku 

vody ze sledované plochy a rovněž rozdíl v průběhu rychlosti infiltrace.  

 

 
 
Obrázek 7: Odtok vody a infiltrace vody do půdy při simulované srážce 87,8 mm.h-1. Měřeno na orané 

variantě.  



 
 

Obrázek 8: Odtok vody a infiltrace vody do půdy při simulované srážce 87,8 mm.h-1. Měřeno na 

variantě mělkého kypření.  

 

 
 
Obrázek 9: Odtok vody a infiltrace vody do půdy při simulované srážce 87,8 mm.h-1. Měřeno na 

variantě bez zpracování půdy.  

 

Vizualizace proudění vody v půdě je zachycena na obrázku 10 a popsán v tabulce 11. 

Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u orby, kde intenzivně zpracovávaný profil půdy pojmul 

vyšší množství vody v porovnání s ostatními způsoby zpracování půdy. Zastoupení modré 

barvy se s hloubkou měření snižovalo. Nejvíce právě pro orbu. Z obrázku 11a je možné 

pozorovat vliv utužené vrstvy podorničí, které bránilo dalšímu intenzivnějšímu zasakování. U 

variant s menší intenzitou a hloubkou zpracování půdy bylo zastoupení modré barvy výrazně 

ovlivněno hloubkou zpracování půdy.  Z obrázku 11b si můžeme povšimnout stálého vlivu 

zhutnělého podorničí na průběh vsakování a navíc přibyla kompaktnější vrstvy půdy v 

hloubce mělkého zpracování. Pro variant přímého setí byly typické trhliny a makrospory, 

které vytvářely souvislé preferenční cesty (Obr. 11c)  



Tabulka 11: Dlouhodobý efekt zpracování půdy na charakter infiltrace (%)v jednotlivých hloubkách. 

Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti α = 0.05 pro jednotlivé hloubky půdního profilu 

jsou označeny rozdílnými indexy (a, b, c). 

 

 

Technologie zpracování půdy 

Hloubka (m) PL ST NT 

0-0,05 76,2 ab 69,2 bc 63,4 c 

0,05-0,10 58,1 a 27,2 b 33,0 b 

0,10-0,15 31,1 a 18,3 bc 22,4 ac 

0,15-0,20 21,7 a 21,7 a 19,6 a 

0,20-0,25 16,3 a 21,4 a 18,3 a 

0,25-0,30 10,0 a 18,5 a 17,2 a 

0,30-0,35 7,3 a 8,9 a 15,4 a 

0,35-0,40 6,2 a 8,3 a 13,1 a 

 

 

 

 
 

Obrázek 10: Charakter průsaku vody do půdního profilu, vyjádřený poměrem obarveného a 

neobarveného profilu půdy. Úsečky vyznačují interval ±1 standardní chyby. 

 

a)          b) 

 
 



c) 

 
Obrázek 11: Vertikální profily půdy kde je patrný charakter průsaku obarvené vody. Bílá barva 

představuje vodu, černá barva představuje půdu: (a) orba (PL); (b) mělké kypření (ST); (c) přímé setí 

(NT).    

Byla představena série výsledků, které prezentují výstupy z měření infikace vody do 

půdy a změny fyzikálních a biologických vlastností půdy vlivem technologie zpracování 

půdy. Výsledky infiltrace modré barvy v případě mělkého zpracování půdy poukazují na 

výrazně nasycený profil v hloubce zpracování s následným významným poklesem zastoupení 

modré barvy. Baumhard& Jones (2002) poukázaly na utužování půdy pod pracovními nástroji 

kypřiče podobně jako je tomu v případě orby. Vytvořená vrstva potom brání průsaku vody, 

voda neprotéká rovnoměrně, ale hledala přednostní cestu k odtoku. Při hodnocení varianty 

přímého setí napříč celým profilem, vykazuje modrá barva pravidelnější zastoupení. Příčinou 

tohoto pravidelného odtoku byly zřejmě spojité makropóry. V případě orby bylo shledáno 

nasycení oraného profilu. Ustálení odtoku vody nastal v hloubce okolo 25 až 30 cm. Tento 

pokles byl pravděpodobně způsoben hloubkou orby a výskytem utužené vrstvy v této hloubce.  

Homogenní vrstva s horizontální strukturou vzniklá při klasickém zpracování půdy, 

vertikální struktura potom při redukovaném zpracování. Tyto stavy se potom přímo 

odráží v rychlosti infiltrace, vyplavování živin a erozi. Podle některých autorů nabízí 

redukované zpracování půdy zvýšení kapacity vodivosti a infiltrace a redukci povrchového 

odtoku a rizika eroze. Například Shipitaloet al. 2000 uvádí, že konzervační technologie může 

redukovat povrchový odtok a zvyšuje infiltraci. Na druhou stranu však vyvstává obava, že 

upřednostňování odtoku velkými póry způsobuje odtok nitrátů a postřikových látek do 

spodních vod.  

Zajímavé výsledky a konfrontaci přineslo porovnání zátopové infiltrace pomocí 

kruhových infiltrometrů a infiltrace při simulované srážce. V prvním případě vykázala orba 

výraznou infiltrační kapacitu zpracovávaného profilu a výrazně se lišila od zbylých variant. 

V případě simulované srážky naopak došlo k brzkému počátku odtoku z parcely a infiltrace 

výrazně klesala na úkor odtoku. Je patrné, jak významným faktorem je strukturní stav půdy, 



především povrchu půdy, kam kapky dopadají a rovněž přítomnost rostlinných zbytků, 

případně krycího porostu.  

Pomocí statistické metody analýzy hlavních komponent byl sledován vliv technologie 

zpracování půdy (orba – PL, mělké zpracování půdy – ST a bez zpracování půdy – NT) na 

vybrané vlastnosti půdy: kumulativní odtok vody po 5, 30 a 60 min (CWO 5, 30 a 60), 

infiltrace po 5, 30 a 60 min (I5, I30 a I60), začátek odtoku vody (BWO) a odnosu půdy (SR). 

Z grafu na obrázku 12 je patrný zásadní vliv orební technologie (PL) na nárůst hodnot 

povrchového odtoku a tím i na zvýšení hodnot splachu půdy. Hodnoty infiltrace jsou vyšší na 

plochách s mělkým kypřením (ST) a přímým setím (NT). Technologie NT vykazuje pozitivní 

vliv na nárůst doby potřebné pro započetí povrchového odtoku (I5, I30 a I60). Z hlediska 

vztahu mezi typem zpracování půdy a ostatními nezávislými faktory je patrná korelace mezi 

nárůstem objemové hmotnosti půdy (BD) společně se stabilitou půdních agregátů (SAS) a 

bezorebnými technologiemi zpracování půdy. Množství organické hmoty koreluje s mělkým 

zpracováním a plochy zpracované mělkým kypřením vykazují nejnižší hodnoty pH. Zároveň 

jsou pozitivně korelovány infiltrace a SAS. 

 

Obrázek 12: Hodnocení vlivu technologie zpracování půdy na infiltrační vlastnosti půdy. 
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Transport znečišťujících látek 

K transportu znečišťujících látek v půdním prostředí dochází: a) vertikálně - konvekcí 

půdními makropóry (po srážkách či závlaze), b) horizontálně - povrchovým odtokem (časté 

po přívalových srážkách a na utužené půdě) a c) všesměrně - difuzí a dispergací v důsledku 

vyrovnávání měnících se koncentrací mezi aktivními povrchy a fázemi.  

Pesticidy 

Intenzita transportu účinných látek herbicidů v půdě závisí na její rozpustnosti ve vodě, 

sorpci a perzistenci v půdě (Walker 1987). I velmi pohyblivé herbicidy (vysoká 

vodorozpustnost a nízká sorpce) mohou být během transportních pochodů rychle 

degradovány, pokud nejsou dostatečně perzistentní a naopak, i herbicidy s dlouhou perzistencí 

v půdě a vysokou rozpustností ve vodě nejsou schopné transportu, pokud jsou v půdním 

prostředí pevně sorbovány. Z vnějších faktorů, které ovlivňují transport účinné látky 

v půdním prostředí má nejvýznamnější vliv obsah organické hmoty v půdě a zrnitostní 

složení. Mobilita herbicidu v půdním prostředí je velmi důležitá nejen z hlediska fytotoxicity 

u herbicidů, jejichž selektivita je založena pozičně (Jursík et al. 2011), ale také z hlediska 

možné kontaminace povrchových a podzemních vod. Proto je velmi důležité konkrétnější 

stanovení intenzity transportu jednotlivých účinných látek herbicidu v konkrétních půdních a 

povětrnostních podmínkách s cílem eliminovat environmentální i pěstitelská rizika spojená 

s transportem herbicidů v půdě. 

 

Hnojiva 

Poměrně značným rizikem je znečištění zejména povrchových vod i vyplavenými 

hnojivy. To představuje zejména v intenzivně využívané krajině větší riziko než pesticidy 

(Xao et al. 2005). To platí i u nás i vzhledem ke klesající spotřebě pesticidů u nás (MZe 

2020). Monitoring mechanizmů vyplavování hnojiv je důležitou složkou ochrany nejen 

povrchových vod. Z této problematiky nelze vyloučit ani kvalitativní parametry hnojiv 

(Mourad et al. 2009) Hnojiva mohou v některých případech obsahovat i silně toxické látky, 

byť ve stopovém množství. Heindel et al. (1994) upozorňuje zejména na opakované 

znečištění vlivem podobné technologické situaci při aplikaci. V případech extrémně zvýšené 

koncentrace lze očekávat i dopady na lidské zdraví. Z této problematiky bohužel neleze 

vynechat ani statková hnojiva. Organické zdroje P bohužel obvykle obsahují také různé 

škodlivé látky, jako jsou potenciálně toxické prvky nebo organické kontaminanty, jako jsou 

léčiva a patogenní mikroorganismy. Využití některých těchto substrátů, jako jsou splaškové 



kaly nebo vedlejší produkty živočišného původu, je navíc v zemědělství právně omezeno z 

důvodu možného rizika kontaminace míst potenciálně toxickými prvky a organickými 

kontaminanty. Pro uzavření nutričních cyklů je proto důležité vyvinout řešení pro odpovědné 

využívání zdrojů organických živin (Bloemat el. 2017). 

 

Digitální mapování půdních vlastností. 

Elektrické a elektromagnetické senzory 

 

Pro aplikaci geoelektrických popř. geomagnetických metod se vžil pojem měření 

vodivosti půdy, kdy se zjišťuje schopnost půdy vést elektrický proud. Elektrická vodivost 

půdy je jednoduchý nástroj, který farmáři mohou využít k rychlé a přesné charakteristice 

půdního prostředí (Doerge 2001). Elektrické a elektromagnetické senzory využívají 

elektrického obvodu k měření schopnosti půdy vodit případně akumulovat elektrický náboj. 

V případě že jsou používány tyto senzory, stává se půda součástí elektrického obvodu a 

lokální změny půdních vlastností významně ovlivňují signál, který je následně ukládán do 

měřicí ústředny. Pro mapování půdních rozdílů lze rozdělit zařízení podle jejich funkce a 

konstrukce. Základní rozdělení může být buď elektromagnetické, nebo elektrické určené pro 

vedení stejnosměrného proudu. Další rozdělení je zda zařízení vyžadují nebo nevyžadují 

přímý (galvanický) kontakt s půdou. Corwin&Lesch, (2003) nebo Terrónet al. (2011) 

potvrzují, že měření vodivosti půdy se stává jednou z nejpoužívanějších technik mapování 

polní variability pro potřeby technologií precizního zemědělství a farmáři mohou využít 

měření k rychlé a přesné charakteristice půdního prostředí (Doerge2001). Výrazně koreluje 

s půdními vlastnostmi, které mají vazbu na výnos, a do jisté míry může vysvětlit variabilitu 

výnosu. Jedná se zejména o zrnitostní složení, kationtovou výměnnou kapacitu, obsah 

organické hmoty, hloubku půdního profilu, pH, vodní kapacitu a další. Na základě 

dostupných informací je možné konstatovat, že data ze senzorů vodivosti půdy jsou často 

využívána při návrhu tzv. management zón pro variabilní vstupy (Doolittleet al. 1994, 

Lowenberg-DeBoer 1999, Lund et al. 1999, Tayloret al. 2000, Doerge 2001, Abendroth a 

Thus 2007). Lück (2001) využil měření vodivosti půdy pro odhad výnosových hodnot pro 

rozlišení rozdílných půdních druhů na vybraných polích. Domschet al. (2001) se zabývali 

pokusy na vybraném pokusném pozemku a zjistili, že pomocí zařízení na měření půdní 

vodivosti lze určit obsah jílu, obsah vody a v některých případech i teplotu půdy. Obdobné 

výsledky uvádí také ve své disertační práci Wiesehoff (2005). Ve Spojených státech měření 



vodivosti aplikovali Johnson et al. (2003) pro predikci výnosů pšenice. Aplikací tohoto 

přístroje pro zjištění závislosti jednotlivých druhů půdy vést elektrický proud popisují 

Gebberset et al. (2007) Andersson-Cooket al.(2002) 

Řada senzorů je dnes komerčně nabízena. Z výrobců jmenujme například Veris 

Technologies, Inc. (Salina, Kansas, USA), Geonics Limited (Mississauga, Ontario, Kanada), 

CMD (GF Instruments, ČR), Geocarta (Paříž, Francie), Geometrics, Inc. (San Jose, 

Californie, USA), Dualem, Inc. (Milton, Ontario, Kanada), a Crop Technology, Inc. (Bandera, 

Texas, USA). 

Často používaný přístroj pro měření a stanovení elektrické vodivosti půdy je 

elektromagnetická indukce s využitím přístroje Označovaný jako EM 38 od společnosti 

Geonics Limited (Obrázkek13). Jedná se o bezkontaktní senzor. Vysílací cívka vytváří 

elektromagnetické pole, které mění velikost s hloubkou půdního profilu. Přijímací cívka měří 

primární indukci a sekundární indukovaný proud v půdě. Z těchto dvou hodnot je stanovena 

vodivost půdy. Již několik let nachází toto zařízení pracující na principu elektromagnetismu 

svoje uplatnění v precizním zemědělství Corwinet et al. (2003) a typ EM38 je 

nejpoužívanějším zařízením pro měření vodivosti půdy.  

 

Obrázek 13: Sonda půdní vodivosti EM 38 a měřicí souprava katedry zemědělských strojů. 

Gama spektrometrie 

 

V souvislosti s měřením variability půdního prostředí pro účely precizního zemědělství 

se objevují aplikace metody zvané gama-spektrometrie, která je založena na měření 

koncentrací prvků v půdě s přirozenou radioaktivitou.  



Skutečnost, že gama záření nese informaci o půdních vlastnostech, byla známo dlouho. 

Již v roce 1930, byly gama detektory zkonstruovány a používány vyhledávání uranu (de 

Meijer, 1998). 

Všechny půdy vykazují přírodní radioaktivní záření, které prokázali Martz & deJong 

(1990). Cook et al. (1996) vidí použití této metody hlavně pro zjišťování heterogenity půdy, 

které může být spojeno ještě s doprovodnými informacemi, jako je např. reliéf krajiny. Wong 

& Harper (1999) prokázali vysokou statistickou závislost mezi draslíkem v půdě a izotopem 

K40. Autoři vidí velký užitek této metody pro mapování půdních živin, ale současně 

poznamenávají, že zjištěný model nemůže být aplikován na každé pole. Pracilio et al.(2003) 

aplikovali metodu gamma-radiometrii pro zjištění fyzikálních vlastností půdy a obsahu 

rostlinných zbytků. Během svého měření autoři zjistili velmi vysokou závislost mezi 

intenzitou přírodní radioaktivity půdy a jejími fyzikálními vlastnostmi. Zároveň také uvádějí, 

že na dalších dvou pozemcích byl koeficient spolehlivosti slabší. Mapy získané 

z radiometrického průzkumu nabízí informace o půdních vlastnostech a dějích v půdním 

profilu do hloubky 0,3 m. Jedná se například o zrnitostní složení půdy, proces zvětrávání nebo 

vyplavování půdy, hloubku půdního profilu (Bierwirth et al.1996 a, b; van Wijngaarden et al. 

2002).  

O několik let později bylo zjištěno, že kromě závislosti mezi aktivitou radionuklidů a 

fyzikálními vlastnostmi půdy, existuje také závislost mezi radionuklidy a chemickými 

vlastnostmi půdy (kontaminace půdy těžkými kovy apod.) (van der Graaf et al.2007). 

Sběr dat s jednotlivými mobilními čidly (vodivost půdy, půdní rada, spektrometry) je 

v literatuře popsáno a komentováno. Rovněž tak některé kombinace (Hill et al.2004). Řada 

autorů se vyslovuje pro nezbytnost dalšího rozvoje a kombinaci senzorů za účelem fúze 

rozdílných dat. Z literárních pramenů vychází následující tabulka, která představuje aplikace 

variabilního zemědělství na sledované ukazatele. Významnou roli hrají právě půdní vlastnosti. 

Na druhou stranu je potřeba zmínit nákladnost těchto přístrojů. To je jedním z hlavních 

limitujících důvodů pro jejich rozšíření (Adamchuk 2007).  

Jak ale dokládají výsledky z Nizozemí (Tabulka12), znalost půdních vlastností, které 

byly odvozeny z měření pomocí Gama-spektrometrem, přinesly výhody v některých 

uvedených aplikacích (van Egmond et al.2010). 

 

 

 



Tabulka 12: Výsledky pokusů s technologiemi precizního zemědělství v Nizozemí (van Egmond et 

al.2010) 

aplikace Základní údaje Požadovaný efekt zkušenosti 

Variabilní vzdálenost 

rostlin 

Zastoupení 

jílovitých částic, 

zadržení vody  

Vyrovnané výnosy a 

velikosti hlíz brambor. 

Snížení výsevku. 

5 % ztráta až 15% 

navýšení zisku. 

13% redukce nákladů při 

zakládání porostu.  

Variabilní hnojení Zastoupení živin a 

zastoupení 

jílovitých částic 

Úspora hnojiv a navýšení 

výnosu 

60% úspora hnojiv 

Navýšení výnosu 

konzumních brambor. 

Variabilní aplikace 

kompostu 

Obsah organické 

hmoty 

Snížení rozdílu obsahu 

organické hmoty.  

Zlepšení půdní struktury 

Variabilní vápnění pH a organická 

hmota 

Vyrovnané pH Navýšení výnosu cukrové 

řepy 

Kontrola výskytu 

hlístic 

Výskyt háďátek Snížení použití přípravků 40–60 % úspor chemikálií. 

Rozdílná pojezdová 

rychlost při 

zpracování půdy   

Riziko zhutnění Menší zhutnění při 

zpracování půdy. 

Významné snížení 

energetické náročnosti. 

Variabilní 

zpracování půdy 

Vlhkost,  

zrnitostní složení 

Úspora energie Snížení nákladů na 

zpracování půdy 31 % 

 

Následující obrázky 14-16 přináší grafické vyjádření variability pozemku, které byly 

popsány pomocí zmíněných geofyzikálních metod. Vodivost půdy v profilu 0 – 0,5 m a 

především výstupy z Gama spektrometru potvrzují výrazné rozdíly hodnot i v rámci menších 

pozemků.  



 

Obrázek 14: Hodnoty elektrické vodivost půdy v profilu 0-0,5 m. 

 

 

Obrázek 15: Hodnoty celkového příkonu, měřeno Gama spektrometrem.  

 



 

Obrázek 16: Hodnoty koncentrací draslíku, měřeno Gama spektrometrem.  

 

Hodnoty infiltrace vody, stejně tak hodnoty odtoku a s ním spojeným smyvem ovlivňuje 

celá řada faktorů, od technologie zpracování, zastoupení plodin, sklonitost, délka svahu nebo 

drsnost půdy. Samozřejmostí je charakter srážky. Jak dokládají obrázky variability půdních 

podmínek, hodnoty infiltrací a odtoku se budou v rámci pozemku rovněž lišit.  

V případě simulace srážky na uvedeném pozemku byly na základě výstupů z geofyzikálních 

přístrojů vybrané tři lokality. Ty jsou vyznačeny na obrázku 17. 



 

Obrázek17: Vybrané body na pozemku, kde byla provedena simulace srážky a měřeny srážko-

odtokové vlastnosti.  

 

K měření infiltrace a odtoku bylo využito simulátoru deště. Intenzita srážky byla 

nastavena na 90 mm/hod, měření trvalo 50 min. Měřená plocha o výměře 0,49 m2 byla 

ohraničena svodovými deskami a odtoková voda byla odváděna na váženou nádobu 

s automatickým záznamem hmotnosti nátoku vody. Frekvence měření byla 0,25 s. Záznam 

byl spuštěn souběžně se zahájením simulace srážky. V intervalech po 10 minutách byly 

odebrány vzorky vody pro následný chemický rozbor. První odběr vody byl proveden na 

počátku odtoku. Od tohoto okamžiku byl nastaven čas odběrů. Na každém ze tří stanovišť 

byly sledovány 3 plochy. Ty se lišily intenzitou vyhnojení. Jedna plocha byla vždy vyhnojena 

solí NaH2PO4, což odpovídalo dávce 30 kgP/ha s předstihem 7 dní před simulací. Druhá 

plocha byla vyhnojena hnojivem solí NH4NO3, což odpovídalo dávce 50 kgN/ha. Hnojeno 

bylo v den simulace. Třetí plocha představovala kontrolu bez dodatečného hnojení. Obrázek 

18 představuje měřené stanoviště.  

 



 

Obrázek18: Měřené stanoviště s instalovanými rámy pro simulaci srážky a pohled na svod odtokové 

vody.  

 

Následující obrázek 19 dokládají rozdíly v infiltraci, resp. odtoku vody z povrchu půdy 

pro jednotlivá stanoviště.  

 



 

 

 

Obrázek 19: Průběh infiltrace a odtoku vody z povrchu půdy pro jednotlivá stanoviště měření.  

 

Následující obrázek 20dokládá rozdíly v hodnotách koncentrací fosforu ve vzorcích vody 

odebraných během simulované srážky.  



 

Obrázek 20: Koncentrace p ve vzorcích vody, odebíraných během simulace srážky.  

 

Začlenění modelu do projektu 

Mezi dnešní trendy v oblasti predikce nepříznivých účinků kontaminace, povrchového 

odtoku a dalších veličin patří bezesporu vytváření funkčních modelů. V rámci řešeného 

projektu byl vytvořen modelový nástroj pro řešení povrchového odtoku a transportu látek 

mísitelných s povodím. Tento model vychází z poznatků a měření získaných ze série polních 

experimentů, přičemž část těchto výsledků je i součástí této metodiky.  

 

Software pro modelování povrchového odtoku a transportu mísitelných látek povodím 

 

Povrchový odtok je standardně popisován rovnicí kinematické vlny. Její implementace 

je předmětem řady softwarových aplikací jako např. Smith et al. (2010), Kuráž et al. (2008) 

nebo Kavka & Jeřábek (2011). 

 



 

Obrázek 20: Schema geneze povrchového odtoku na jednorozměrném reprezentativním svahu. 

Pro popis povrchového odtoku pomocí rovnice kinematické vlny vycházíme z 

následujících veličin (obrázek 20) 

    • výška povrchového odtoku ℎ𝑢 [L],  

    • rychlost povrchového odtoku �⃗�∗ [L.T −1],  

    • objemový tok povrchového odtoku �⃗�𝑠 [L
3.T −1.L −2].  

 

 

 

 

 

Obrázek  21: Schema konzumpční křivky.  

Rovnice kinematické vlny vychází z empirického modelu konzumpční křivky 

(obrázek 21) 



 

 

 𝑄 = 𝛼ℎ𝑚, (1) 

 kde 𝛼 popisuje tvar průtočného profilu, 𝑚 sklon čáry energie a drsnost povrchu, více 

detailů Kolář et al. (2004). Infiltrace srážky vychází z modelu neustálené infiltrace 

podleSwartzendrubera (1987).Formulace zdrojového členu v rovnici kinematické vlny 

pomocí Swartzendruberovy rovnice. 

Rovnice je formulována následujícím způsobem  

 𝐼(𝑡) =
𝐴0(1−exp(−𝑆0√𝑡))

𝑆0
+ 𝐾𝑠𝑡, (2) 

 kde 𝐴0 je bezrozměrný půdní parametr charakterizující půdní typ [-], 𝑆0 je sorptivita 

[L. T−1/2], která udává kapacitu vody, kterou porézní materiál je schopen adsorbovat svým 

kapilárním systémem. Důležité je, že to je hodnota, která je závislá na počátečním stavu 

nasycení svrchních vrstev půdního profilu. Nakonec parametr 𝐾𝑠 je nasycená hydraulická 

vodivost [L. T−1]. Hodnota 𝐼(𝑡) udává kumulativní infiltraci [L]. 

Pro vlastní separaci srážky je ovšem nezbytné formulovat rychlost průsaku 𝑞𝑖𝑛 

[L. T−1], která by nastala při horní okrajové podmínce plného nasycení. Ta je potom 

definována jako 𝑞𝑖𝑛 =
𝑑𝐼

𝑑𝑡
. A tedy derivováním vztahu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

obdržíme  

 𝑞𝑖𝑛 =
𝑆0

2√𝑡
exp(−𝐴0√𝑡) + 𝐾𝑠 (3) 

 

Znalost počáteční sorptivity je samozřejmě problematická, pro dané období je ovšem 

možné počáteční sorptivitu vztáhnout například k API indexu (indexu předchozích srážek). 

Podobný koncept nedávno publikoval Zhao et al. (2011). 



 

Obrázek22: Schema geneze povrchového odtoku včetně povrchové vrstvy ze které dochází k přestupu 

mísitelných látek do povrchového odtoku. 

Modelování erozního smyvu je z teoretického hlediska netriviální problematika. 

Unášená zemina tvoří s pohybujícím se povrchovým odtokem suspenzi (obrázek 22). Řídící 

rovnice pracují s parametry velikost zrna a Reynoldsovo číslo. Uvažování pouze jedné 

reprezentativní velikosti zrna je ovšem silně diskutabilní vzhledem k relevanci vypočtených 

dat vůči reálnému fyzikálnímu procesu. Obdobně povrchový odtok je fakticky proudění, které 

je prostorově silně heterogenní. Uvažování jednoho průměrného Reynoldsova čísla pro popis 

sedimentace částic je tedy rovněž značně diskutabilní. 

Nicméně zásadní pro studium kontaminace hydrografické sítě erozním smyvem je 

zejména studium polutantů, které tvoří s pohybující se kapalinou roztok. Jedná se především o 

kontaminaci hnojivy, které typicky navyšují koncentrace dusíku fosforu a draslíku ve 

vodoteči (Daverede et al. 2004, Larney et al. 1997, Sharpley 1985). Kromě těchto 

makrobiotických prvků řada studií nicméně i uvádí těžké kovy (Mclaughlin et al. 1996, 



Quintion et al. 2007, Cheraghi et al. 2012). Tyto rozpuštěné látky jsou poté unášeny 

povrchovým odtokem dále do hydrografické sítě. 

Transport mísítelných látek je ovšem z teoretického hlediska výrazně jednodušší než 

transport suspenzí se sedimentací částic. Produkční člen 𝑒 bude v tomto případě ovšem tvořen 

jen analogickým procesem k hydraulickému smyvu. Jeho definice zde bude následující  

 𝑒 = 𝜆(𝜌𝑠𝑐𝑠 − 𝑐𝑙), (4) 

 kde 𝑐𝑟 je koncentrací látek v erozním smyvu [M. L−3], 𝑐𝑠 je koncentrace sledovaných 

mísitelných látek na pevné fázi v horní vrstvě [M.M−1], 𝜌𝑠 je objemová hmotnost pevné fáze 

[M. L−3] a 𝜆 je rychlostní konstanta přestupu [T−1]. 

Při zjednodušené formulaci budeme uvažovat rovnoměrný přestup polutantu z celé 

vrchní vrstvy do povrchového odtoku, potom  

 𝜌𝑠ℎ𝑜𝑟𝑏𝑐𝑠𝑡 + ℎ𝑢𝑐𝑙𝑡 = 0, (5) 

 kde ℎ𝑜𝑟𝑏 je hloubka aplikace hnojiv [L], resp. aktivní hloubka, ze které dochází k 

vyplavování do povrchového odtoku. Schematicky je hloubka ℎ𝑜𝑟𝑏 znázorněna na obrázku 3. 

 

Modelování zadešťovacího experimentu 

 

Parametry reprezentující genezi povrchového odtoku je možné shrnout do 

následujícího 

    1.  Manningův koeficient drsnosti 𝑛,  

    2.  Schwartzendruberuv empirický parametr 𝐴0,  

    3.  Aktuální půdní sorptivita 𝑆0.  

 

 



 

Obrázek 23  : Schema konfigurace modelu zadešťovacího experimentu. 

 

Na obrázku 23 je znázorněno nastavení modelu zadešťovacího experimentu. Na 

obrázku 24 jsou poté znázorněna experimentální data a optimalizovaný model.   

    • experiment 1 𝑆0 = 0.00023366m. s−12, 𝐴0 = 0.20283, 𝑛 = 0.079233s.m−13 

    • experiment 2 𝑆0 = 0.00031844m. s−12, 𝐴0 = 0.041961, 𝑛 = 0.35291s.m−13 

  

Obrázek 24: Příklad aplikace matematického modelu na experimentální data 

 



Novost postupů 

Cílem metodiky je představit moderní metody měření a hodnocení variability půdního 

prostředí a modelových postupů pro hodnocení erozního ohrožení, spojeného se smyvem 

povrchové vrstvy půdy. Plošná nevyrovnanost pozemků je stále nedostatečně řešenou otázkou 

v současném zemědělství. Přitom zemědělství je v dnešní době konfrontováno s řadou 

požadavků, jejichž zavádění se neobejde bez výrazné modifikace současného pojetí výroby. 

Legislativní opatření, vycházející ze společenských a spotřebitelských požadavků, povedou 

k útlumu, případně zákazu používání chemických přípravků, hnojiv a celkovému omezování 

vnějších energetických a materiálových vstupů. Výraznou oporou v zavádění uvedených 

změn budou bezpochyby digitální technologie a nalezení cesty, jak jejich potenciál využít. 

Díky informačním technologiím dochází k propojení mnohem širšího okruhu oborů a 

provázání těchto zdrojů dat do propracovaných funkčních celků s možností řízení a kontrolu 

vstupů na všech úrovních. Využití široké škály dat v kombinaci s využitím digitálních modelů 

výrazně posílí prediktivní potenciál informací. Metodika seznamuje čtenáře s možnostmi 

sběru dat, které nám umožňuje současná, komerčně dostupná technika, s úrovní variability 

pozemků, ukázkami terénních prací a ověřováním modelových příkladů. Inovačním prvkem 

metodiky je propojení datových souborů z rozdílných zdrojů pro účely modelování a predikci 

rizikových stavů.  

 

Popis uplatnění certifikované metodiky 

Možnosti využití metodiky lze spatřit v širokém okruhu uživatelů od samotných 

zemědělských podniků, které již uplatňují variabilní aplikace ve snaze rozšířit možnosti 

uplatnění, po podniky, které se rozhodují pro přechod na inovativní postupy řízení vstupů, 

případně poradenské a konzultační pracoviště. Uplatnění metodiky se předpokládá také u 

výzkumných a univerzitních organizací, kde se nabízí prostor pro další výzkumné aktivity 

nebo vzdělávání. 

 

Ekonomické aspekty 

Řízení vstupů na úrovni variability jednotlivých půdních bloků bezpochyby naplňuje 

požadavky na zachování udržitelné produkce s předpokladem omezování vstupů. Jedním 

z limitujících faktorů lze spatřovat ve sběru dostatečného množství dat. Geofyzikální přístroje, 

které dnes mohou pracovat v součinnosti se strojními soupravami, dokáží identifikovat 

rozdílné plochy v rámci pozemku. Na základě těchto znalostí je možné přistoupit 



k optimalizaci odběrové sítě, případně rovnou navrhovat další opatření.  Dostupné zdroje 

hovoří, ve spojení s variabilními aplikacemi, o možných úsporách aplikovaných fosforečných 

a draselných hnojiv v řádech desítek procent. V případě rizika kontaminace vod, které souvisí 

také s charakterem variability pozemku, jsou ekonomické ukazatele obtížně vyčíslitelné, 

každopádně přímo souvisí s ekologickými aspekty. Studie založené na modelech mohou mít 

výrazně prediktivní charakter s dopadem na předcházení rizikových událostí se všemi dopady. 

Práce s moderními prostředky předpokládá také znalost informačních technologií a jejich 

uplatnění. Využití moderních prostředků je jistým předpokladem zatraktivnění oboru 

zemědělství pro mladší generace a řešení sociálně-ekonomických otázek oboru.  
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