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 Teoretické základy fungování Protierozní kalkulačky 

1.1 Způsob aplikace Univerzální rovnice ztráty půdy do Protierozní kalkulačky 

Ve světě i u nás je nejčastěji používaná metoda hodnocení erozní ohroženosti Univerzální rovnice ztráty 
půdy USLE (Wischmeier a Smith, 1978).  

Rovnice USLE má základní tvar: 

G = R ⋅ K ⋅ L ⋅ S ⋅ C ⋅ P  

Pro potřeby Protierozní kalkulačky byla rovnice vyjádřena ve tvaru: 

Cp . Pp = Gp / (R . K . L . S) 

Veličiny použité ve vzorcích jsou: 

G je průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1.rok-1), 

R je faktor erozní účinnosti deště vyjádřený v závislosti na kinetické energii a intenzitě erozně 
nebezpečných dešťů (N.ha-1),  

K je faktor erodovatelnosti půdy vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu 
organické hmoty a propustnosti půdního profilu (t.N-1), 

L je faktor délky svahu vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí 
(bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku délky 22,13 m), 

S je faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí (bezrozměrný 
– poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku sklonu 9 %), 

C je faktor ochranného vlivu vegetace vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité 
agrotechnice,  

P je faktor účinnosti protierozních opatření, 

Gp je přípustná míra erozního ohrožení (t.ha-1.rok-1), 

Cp . Pp je přípustný součin faktoru ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření 
vzhledem k přípustné míře erozního ohrožení.  

Součin veličin Cp a Pp nabývá hodnot 0 až 1 (případné vyšší hodnoty jsou pro přehlednost 
reklasifikovány na hodnotu 1), přičemž: 

1. pokud se na posuzované ploše nachází souvislá plocha větší než 2 ha s hodnotami  Cp . Pp 
rovnými nebo menšími 0,1, přiřadí se posuzované ploše mediánová hodnota souvislé plochy 
(nebo více souvislých ploch) větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,1, 
pokud by byla nižší než mediánová hodnota posuzované plochy, nebo 

2. pokud se na posuzované ploše nachází souvislá plocha větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp 
rovnými nebo menšími 0,4, přiřadí se posuzované ploše mediánová hodnota souvislé plochy 
(nebo více souvislých ploch) větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,4, 
pokud by byla nižší než mediánová hodnota posuzované plochy.  

3. pokud se na souvislé ploše nenachází souvislá plocha podle bodu 1. nebo bodu 2., přiřadí se 
posuzované ploše mediánová hodnota posuzované plochy. 

Překročení míry erozního ohrožení nastává v případě, kdy hodnota součinu faktoru ochranného vlivu 
vegetace a faktoru účinnosti protierozních opatření překročí přípustnou hodnotu součinu faktoru 
ochranného vlivu vegetace a faktoru účinnosti protierozních opatření: 

C . P > Cp . Pp 
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Nepřekročení míry erozního ohrožení nastává v případě, kdy hodnota součinu faktoru ochranného 
vlivu vegetace a faktoru účinnosti protierozních opatření je menší nebo rovna přípustné hodnotě 
součinu faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru účinnosti protierozních opatření: 

C . P ≤ Cp . Pp 

Hodnocení erozního ohrožení není možné provést pro období kratší než období od termínu provedení 
předseťové přípravy půdy k dané plodině až po termín provedení poslední pracovní operace základního 
zpracování půdy k plodině následné, při jejím vynechání až do termínu setí následné plodiny s výjimkou 
sadu, vinice, chmelnice, zeleniny, rychle rostoucích dřevin, travního porostu, trvalého travního 
porostu, víceletých plodin pěstovaných na orné půdě, zeleného víceletého úhoru a úhoru bez porostu, 
kde se vychází z průměrné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. 

Rovnici nelze používat pro zjišťování ztráty půdy erozí z jednotlivých srážek nebo z tání sněhu. 

Posuzovanou plochou může být plocha DPB nebo jeho části, erozní parcela či obecně erozně uzavřený 
celek o minimální velikosti 5 x 5 metrů. 

1.2 Stanovení jednotlivých faktorů USLE pro Protierozní kalkulačku 

Jednotlivé faktory jsou v Protierozní kalkulačce vedeny jako gridové vrstvy v rozlišení 5 x 5 m. V případě 
faktorů Gp, K, L, S se gridové vrstvy aktualizují každoročně, vždy k 1. červenci, R - faktor se aktualizuje 
každý čtvrtý rok, vždy k 1. červenci s tím, že výchozím rokem je rok 2018. Uvedené gridové vrstvy budou 
v Protierozní kalkulačce zpřístupněny ke stažení. 

Každoročně vždy k 1. červenci jsou také aktualizovány hodnoty faktorů C a P, které jsou v Protierozní 
kalkulačce vedeny tabelárně. 

1.2.1 Faktor erozní účinnosti deště R 

R-faktor byl vyhodnocen za období 30 let s využitím původně odvozeného vztahu (Wischmeier a Smith, 
1978), kdy deště menší než 12,5 mm a oddělené od okolních dešťů mezerou delší než 6 hod byly 
vyřazeny z hodnocení, pokud nedosáhly aspoň intenzity 6,25 mm za 15 minut. Takto byly spočteny 
hodnoty pro stanice uvedené v Tab. 1.1. 

Tab. 1.1: Hodnoty R-faktoru pro jednotlivé stanice za odbobí 1985 - 2014 (Rožnovský a kol., 2015) 
Název stanice R-faktor Název stanice R-faktor 

Bedřichov 81,1 Nedrahovice 49,6 

Bělotín 53,0 Nedvězí 54,5 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 53,8 Neumětely 41,8 

Brno 53,5 Nová Ves v Horách 56,3 

Brod nad Dyjí 48,0 Nový Rychnov 59,2 

Broumov 54,7 Olomouc 49,2 

Byňov 56,4 Ondřejov 46,4 

Černá v Pošumaví 55,4 Opava 49,8 

Černý Důl 81,7 Ostrava 65,6 

Česká Kubice 54,2 Plzeň 37,5 

Česká Lípa 53,8 Poděbrady 42,6 

České Meziříčí 51,5 Police nad Metují 58,2 

Český Rudolec 64,9 Protivanov 53,4 

Desná 72,5 Příbram 50,6 

Deštné v Orlických horách 84,6 Radostín 56,0 

Doksy 53,7 Rokycany 44,7 

Dyjákovice 42,1 Rokytnice v Orlických horách 75,4 

Dymokury 47,1 Rožmitál pod Třemšínem 52,1 

Gajer 57,7 Rychnov nad Kněžnou 60,4 

Havlíčkův Brod 59,2 Seč 60,9 
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Název stanice R-faktor Název stanice R-faktor 

Holešov 48,0 Semčice 55,1 

Holovousy 50,0 Skuteč 53,3 

Hošťálková 66,2 Smolnice 44,6 

Hradec Králové 48,1 Staňkov 42,5 

Hradec Králové 50,2 Staré Město 49,3 

Husinec 53,3 Strání 65,2 

Churáňov 74,5 Stráž pod Ralskem 49,4 

Javorník 58,7 Strážnice 53,5 

Jeseník 70,7 Studenec 52,8 

Jevíčko 52,7 Světlá Hora 54,7 

Jičín 42,1 Šindelová 67,9 

Jindřichův Hradec 53,9 Šluknov 63,1 

Káraný 46,7 Štítná nad Vláří - Popov 55,8 

Klatovy 49,9 Štoky 64,4 

Konárovice 47,6 Tábor 49,7 

Konstantinovy Lázně 34,8 Temelín 62,8 

Kořenov 70,6 Teplice 44,8 

Kostelní Myslová 56,7 Terešov 52,6 

Králíky 61,4 Úpice 50,8 

Kralovice 39,9 Valašské Meziříčí 62,3 

Krásné Údolí 40,4 Varnsdorf 61,0 

Kroměříž 52,0 Vatín 63,7 

Křižany 55,0 Velichovky 47,4 

Kuchařovice 44,7 Velké Meziříčí 48,8 

Labská bouda 107,2 Velké Pavlovice 47,1 

Lány 45,9 Verneřice 55,1 

Libice nad Doubravou 61,8 Vizovice 57,9 

Lomnice nad Popelkou 57,4 Vráž 46,6 

Lubná 55,9 Vrchlabí 57,5 

Lučina 60,9 Vsetín 67,4 

Mariánské Lázně 54,7 Vysoké nad Jizerou 66,0 

Milešovka 50,2 Vyšší Brod 58,1 

Mimoň 50,5 Zdobnice 82,2 

Mladá Vožice 49,2 Žatec 48,8 

Mokošín 56,8 Železná Ruda 78,7 

Nadějkov 52,6   

Interpolací těchto hodnot s využitím metody kriging (na zhlazeném DMT se závislostmi na nadmořské 
výšce, skonu, expozici a zeměpisné šířce a délce) byla připravena regionalizovaná gridová vrstva, která 
byla převedena do rozlišení 5 x 5 m. V pravidelných aktualizacích této vrstvy každý čtvrtý rok se projeví 
jednak posun 30letého vyhodnocovaného období směrem k současnosti, jednak postupné zahušťování 
vyhodnocovaných stanic s dostupností dostatečně dlouhé řady měření. 

Velmi důležitá je také měsíční či dekádní procentuální distribuce R-faktoru ve vegetačním období 
(Tab. 1.2), která zohledňuje fakt, že erozně nebezpečné deště se vyskytují převážně v letním období, a 
která slouží pro korekci hodnot C-faktoru.  

  
Tab. 1.2: Procentuální distribuce R-faktoru – numerická část 

Měsíc Měsíční %  dekáda Dekádní % 

IV 4 N11 1,5 

N12 2,5 

V 15,9 N13 3,8 

N14 5,3 
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Měsíc Měsíční %  dekáda Dekádní % 

N15 6,8 

VI 27,6 N16 8,2 

N17 9,3 

N18 10,1 

VII 29,2 N19 10,2 

N20 9,9 

N21 9,1 

VIII 18,6 N22 7,8 

N23 6,2 

N24 4,6 

IX 4,7 N25 3 

N26 1,7 

 

 
Obr. 1.1: Procentuální distribuce R-faktoru pro jednotlivé měsíce – grafická část  

 
Obr. 1.2: Procentuální distribuce R-faktoru pro jednotlivé dekády – grafická část 

 

1.2.2 Faktor erodovatelnosti půdy K 

Gridová vrstva K-faktoru v rozlišení 5 x 5 m je připravena z vrstvy Bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ), konkrétně z hlavní půdní jednotky (HPJ), což je 2. a 3. číslice kódu BPEJ. 
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Vzhledem k tomu, že z dlouhodobého pohledu má na erodovatelnost půdy zásadní vliv organická 
hmota, umožňuje Protierozní kalkulačka vyhodnotit bilanci organické hmoty a tento dopad indikativně 
zohlednit také v K-faktoru. Jednoduchá bilance vychází z metodiky Bielka a Jurčové (2010) zpracované 
ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a vychází z následující rovnice: 

BC = (u . Kc) + (DH . CH) – (Cm . Km) 

Veličiny použité ve vzorcích jsou: 

BC je bilance uhlíku (tC.ha-1.rok-1), 

u je výnos hlavního produktu v t.ha-1, 

KC je koeficient množství uhlíku plodiny při uvažovaném výnosu hlavního produktu v tC na 
1 tunu výnosu, 

DH je použitá dávka organického hnojiva v t.ha-1, 

CH je koeficient přepočtu dávky organického hnojiva na množství uhlíku v tC.ha-1, 

Cm jsou základní ztráty uhlíku v příslušné kategorii půd v tC.h-1.rok-1, 

Km je koeficient vlivu plodiny na ztrátu uhlíku v příslušné půdní skupině plodin. 

Tab. 1.3: Koeficienty na přepočet vstupu uhlíku z rostlinných zbytků do půdy podle výnosu  
Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

Vojtěška setá - 4. rok < 6,00 0,590 

6,01 - 7,00 0,551 

7,01 - 8,00 0,479 

8,01 - 9,00 0,416 

9,01 - 10,00 0,365 

10,01 - 11,00 0,327 

11,01 - 12,00 0,304 

> 12,00 0,299 

Vojtěška setá - 3. rok < 6,00 0,549 

6,01 - 7,00 0,508 

7,01 - 8,00 0,432 

8,01 - 9,00 0,364 

9,01 - 10,00 0,305 

10,01 - 11,00 0,255 

11,01 - 12,00 0,217 

> 12,00 0,181 

Vojtěška setá - 2. rok < 6,00 0,513 

6,01 - 7,00 0,476 

7,01 - 8,00 0,408 

8,01 - 9,00 0,345 

9,01 - 10,00 0,290 

10,01 - 11,00 0,244 

11,01 - 12,00 0,208 

> 12,00 0,173 

Jetel luční - 3. rok < 5,00 0,410 

5,01 - 6,00 0,409 

6,01 - 7,00 0,388 

7,01 - 8,00 0,343 

8,01 - 9,00 0,296 

9,01 - 10,00 0,267 

> 10,00 0,285 

Jetel luční - 2. rok < 5,00 0,381 

5,01 - 6,00 0,386 
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Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

6,01 - 7,00 0,368 

7,01 - 8,00 0,326 

8,01 - 9,00 0,281 

9,01 - 10,00 0,254 

> 10,00 0,277 

Vojtěškotravní směs - 3. rok < 4,00 0,840 

4,01 - 5,00 0,797 

5,01 - 6,00 0,718 

6,01 - 7,00 0,639 

7,01 - 8,00 0,560 

8,01 - 9,00 0,482 

9,01 - 10,00 0,403 

> 10,00 0,368 

Vojtěškotravní směs - 2. rok < 4,00 0,788 

4,01 - 5,00 0,747 

5,01 - 6,00 0,672 

6,01 - 7,00 0,597 

7,01 - 8,00 0,522 

8,01 - 9,00 0,447 

9,01 - 10,00 0,372 

> 10,00 0,339 

Jetelotravní směs - 2. rok < 7,00 0,583 

7,01 - 8,00 0,539 

8,01 - 9,00 0,486 

9,01 - 10,00 0,433 

> 10,00 0,407 

Dočasné trávy - 4. rok < 3,00 1,256 

3,01 - 4,00 1,146 

4,01 - 5,00 1,000 

> 5,00 0,970 

Dočasné trávy - 3. rok < 3,00 1,205 

3,01 - 4,00 1,049 

4,01 - 5,00 0,865 

> 5,00 0,867 

Dočasné trávy - 2. rok < 3,00 0,933 

3,01 - 4,00 0,819 

4,01 - 5,00 0,718 

> 5,00 0,780 

Hrách setý < 1,00 0,485 

1,01 - 1,50 0,521 

1,51 - 2,00 0,556 

2,01 - 2,50 0,560 

2,51 - 3,00 0,537 

3,01 - 3,50 0,492 

3,51 - 4,00 0,429 

4,01 - 4,50 0,354 

4,51 - 5,00 0,272 

> 5,00 0,171 

Hrách setý + sláma < 1,50 1,621 

1,51 - 2,00 1,508 

2,01 - 2,50 1,316 

2,51 - 3,00 1,650 

3,01 - 3,50 1,038 

3,51 - 4,00 0,916 
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Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

4,01 - 4,50 0,782 

4,51 - 5,00 0,619 

> 5,00 0,524 

Bob obecný na zrno + sláma < 1,50 2,833 

1,51 - 2,00 2,657 

2,01 - 2,50 2,391 

2,51 - 3,00 2,099 

3,01 - 3,50 1,807 

3,51 - 4,00 1,514 

> 4,00 1,222 

Fazole obecná + sláma 1 1,282 

Sója luštinatá + sláma < 1,00 1,061 

1,01 - 1,50 1,130 

1,51 - 2,00 1,155 

2,01 - 2,50 0,968 

> 2,50 0,569 

Cizrna beraní + sláma < 1,00 2,035 

1,01 - 1,50 1,642 

1,51 - 2,00 1,006 

2,01 - 2,50 0,629 

2,51 - 3,00 0,509 

3,01 - 3,50 0,648 

> 3,50 0,876 

Čočka jedlá + sláma 1 4,577 

Pšenice ozimá < 3,00 0,415 

3,01 - 3,50 0,448 

3,51 - 4,00 0,577 

4,01 - 4,50 0,577 

4,51 - 5,00 0,522 

5,01 - 5,50 0,446 

5,51 - 6,00 0,380 

> 6,00 0,359 

Pšenice ozimá + sláma < 3,00 0,816 

3,01 - 3,50 0,842 

3,51 - 4,00 0,868 

4,01 - 4,50 0,854 

4,51 - 5,00 0,816 

5,01 - 5,50 0,773 

5,51 - 6,00 0,742 

> 6,00 0,740 

Pšenice jarní < 3,00 0,921 

3,01 - 3,50 0,640 

3,51 - 4,00 0,507 

4,01 - 4,50 0,437 

4,51 - 5,00 0,391 

5,01 - 5,50 0,333 

> 5,50 0,298 

Pšenice jarní + sláma < 3,00 1,177 

3,01 - 3,50 0,986 

3,51 - 4,00 0,907 

4,01 - 4,50 0,872 

4,51 - 5,00 0,851 

5,01 - 5,50 0,813 

> 5,50 0,786 
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Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

Ječmen ozimý < 3,00 0,525 

3,01 - 3,50 0,502 

3,51 - 4,00 0,444 

4,01 - 4,50 0,370 

4,51 - 5,00 0,298 

5,01 - 5,50 0,251 

5,51 - 6,00 0,247 

> 6,00 0,307 

Ječmen ozimý + sláma < 3,00 0,676 

3,01 - 3,50 0,695 

3,51 - 4,00 0,710 

4,01 - 4,50 0,686 

4,51 - 5,00 0,643 

5,01 - 5,50 0,597 

5,51 - 6,00 0,566 

> 6,00 0,570 

Ječmen jarní < 3,00 0,531 

3,01 - 3,50 0,497 

3,51 - 4,00 0,444 

4,01 - 4,50 0,382 

4,51 - 5,00 0,320 

5,01 - 5,50 0,272 

> 5,50 0,257 

Ječmen jarní + sláma < 3,00 0,757 

3,01 - 3,50 0,701 

3,51 - 4,00 0,651 

4,01 - 4,50 0,604 

4,51 - 5,00 0,566 

5,01 - 5,50 0,544 

> 5,50 0,548 

Žito ozimé < 3,00 0,791 

3,01 - 3,50 0,575 

3,51 - 4,00 0,519 

4,01 - 4,50 0,481 

4,51 - 5,00 0,367 

> 5,00 0,274 

Žito ozimé + sláma < 3,00 1,099 

3,01 - 3,50 1,097 

3,51 - 4,00 1,047 

4,01 - 4,50 0,983 

4,51 - 5,00 0,931 

> 5,00 0,913 

Oves setý < 2,50 0,561 

2,51 - 3,00 0,584 

3,01 - 3,50 0,559 

3,51 - 4,00 0,438 

4,01 - 4,50 0,293 

4,51 - 5,00 0,199 

> 5,00 0,228 

Oves setý + sláma < 3,00 0,949 

3,01 - 3,50 0,919 

3,51 - 4,00 0,837 

4,01 - 4,50 0,741 

4,51 - 5,00 0,686 
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Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

5,01 - 5,50 0,722 

> 5,50 0,853 

Tritikale < 3,00 0,817 

3,01 - 3,50 0,684 

3,51 - 4,00 0,496 

4,01 - 4,50 0,418 

4,51 - 5,00 0,385 

> 5,00 0,334 

Tritikale + sláma < 3,00 1,070 

3,01 - 3,50 1,019 

3,51 - 4,00 0,935 

4,01 - 4,50 0,876 

4,51 - 5,00 0,824 

> 5,00 0,756 

Kukuřice na zrno < 4,00 0,338 

4,01 - 4,50 0,329 

4,51 - 5,00 0,311 

5,01 - 5,50 0,292 

5,51 - 6,00 0,271 

6,01 - 6,50 0,250 

6,51 - 7,00 0,230 

> 7,00 0,199 

Kukuřice na zrno + poskl. zbytky < 4,00 0,974 

4,01 - 4,50 0,931 

4,51 - 5,00 0,852 

5,01 - 5,50 0,782 

5,51 - 6,00 0,722 

6,01 - 6,50 0,672 

6,51 - 7,00 0,633 

> 7,00 0,604 

Kukuřice na siláž < 15,00 0,111 

15,01 - 20,00 0,103 

20,01 - 25,00 0,088 

25,01 - 30,00 0,076 

30,01 - 35,00 0,065 

35,01 - 40,00 0,057 

40,01 - 45,00 0,050 

45,01 - 50,00 0,046 

50,01 - 55,00 0,043 

> 55,00 0,043 

Slunečnice + poskl. zbytky < 1,50 2,639 

1,51 - 2,00 2,130 

2,01 - 2,50 1,685 

2,51 - 3,00 1,584 

3,01 - 3,50 1,463 

> 3,50 0,958 

Hořčice bílá + sláma < 1,00 7,153 

1,01 - 1,50 4,354 

1,51 - 2,00 2,536 

2,01 - 2,50 1,614 

2,51 - 3,00 1,405 

> 3,00 1,570 

Len olejný + poskl. zbytky < 1,00 1,253 

1,01 - 1,25 1,429 
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Plodina Výnos (t . ha-1) Kc 

1,26 - 1,50 1,350 

1,51 - 1,75 1,195 

1,76 - 2,00 1,515 

> 2,00 1,946 

Mák setý + makovina < 0,20 14,772 

0,21 - 0,30 11,599 

0,31 - 0,40 9,335 

0,41 - 0,50 7,327 

> 0,50 5,142 

Řepka olejná ozimá < 1,50 2,420 

1,51 - 2,00 2,607 

2,01 - 2,50 2,630 

2,51 - 3,00 2,220 

> 3,00 1,812 

Řepka olejná jarní 1 5,208 

Jarní luskovinoobilná směs na zeleno 1 0,084 

Jarní luskovinoobilná směs - krycí plod. 1 0,019 

Brambory < 10,00 0,083 

10,01 - 15,00 0,074 

15,01 - 20,00 0,059 

20,01 - 25,00 0,043 

25,01 - 30,00 0,030 

> 30,00 0,030 

Cukrová a krmná řepa < 40,00 0,010 

40,01 - 45,00 0,010 

45,01 - 50,00 0,009 

50,01 - 55,00 0,009 

55,01 - 60,00 0,009 

60,01 - 65,00 0,008 

> 65,00 0,008 

Tab. 1.4: Hodnoty koeficientů CH pro jednotlivé druhy organických hnojiv  
Druh organického hnojiva CH 

Chlévský hnůj průměrné kvality 0,170 

Kompost 0,130 

Kejda hovězího dobytka 0,019 

Kejda prasat 0,014 

Trus drůbeže 0,080 

Tab. 1.5: Průměrné základní roční ztráty organického uhlíku z půdy v C/ha  
Kategorie půd Bodové hodnoty produkčního potenciálu půdy Cm 

1. vysoce produkční 100-80 2,81 

2. středně produkční 79-50 4,27 

3. málo produkční < 49 4,59 

Tab. 1.6: Skupiny polních plodin z hlediska jejich vlivu na ztrátu organického uhlíku z půdy 
Skupina plodin Plodina Km 

A Vojtěška 1. rok plný 0,8 

Vojtěška 2. rok plný 

Vojtěška 3. rok plný 

Jetel 1. rok plný 

Jetel 2. rok plný 

Vojtěškotráva 1. rok plný 
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Skupina plodin Plodina Km 

Vojtěškotráva 2. rok plný 

Vojtěškotráva 3. rok plný 

Jetelotráva 1. rok plný 

Jetelotráva 2. rok plný 

Dočasné trávy 1. rok plný 

Dočasné trávy 2. rok plný 

Dočasné trávy 3. rok plný 

B Vojtěška 2. rok v likvidaci 1,0 

Vojtěška 3. rok v likvidaci 

Vojtěška 4. rok v likvidaci 

Jetel 2. rok v likvidaci 

Jetel 3. rok v likvidaci 

Vojtěškotráva 2. rok v likvidaci 

Vojtěškotráva 3. rok v likvidaci 

Vojtěškotráva 4. rok v likvidaci 

Jetelotráva 2. rok v likvidaci 

Jetelotráva 3. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 2. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 3. rok v likvidaci 

Dočasné trávy 4. rok v likvidaci 

Pšenice ozimá 

Pšenice ozimá + sláma 

Pšenice jarní 

Pšenice jarní + sláma 

Žito ozimé 

Žito ozimé + sláma 

Ječmen ozimý 

Ječmen ozimý + sláma 

Ječmen jarní 

Ječmen jarní + sláma 

Oves setý 

Oves setý + sláma 

Tritikale 

Tritikale + sláma 

Jarní luskovinoobilná směs na zrno + sláma 

Jarní luskovinoobilná směs - krycí plodina 

Hrach setý a krmný 

Hrach setý a krmný + sláma 

Čočka jedlá + sláma 

Fazole obyčejná + sláma 

Bob obecný + sláma 

Sója luštinatá + sláma 

Cizrna beraní + sláma 

Řepka olejná ozimá + sláma 

Řepka olejná jarní + sláma 

Len olejný 

Hořčice bílá + sláma 

C Cukrová a krmná řepa 1,1 

Brambory 

Kukuřice na zrno 

Kukuřice na zrno + poskl. zbytky 

Kukuřice na siláž 

Slunečnice + poskl. zbytky 

Mák setý + makovina 
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Tab. 1.7: Hodnoty koeficientů CH pro jednotlivé druhy organických hnojiv  
Druh organického hnojiva CH 

Statková hnojiva  

Hnůj skotu 0,1144 

Hnůj prasat 0,1248 

Hnůj koňský 0,156 

Hnůj ovcí a koz 0,1664 

Kejda skotu 0,03796 

Kejda skotu - fugát 0,03016 

Kejda skotu - separát 0,1092 

Kejda prasat 0,02756 

Kejda prasat - fugát 0,01768 

Kejda prasat - separát 0,1404 

Drůbeží trus - uleželý 0,1664 

Drůbeží trus - sušený 0,3796 

Drůbeží trus s podestýlkou 0,2184 

Organická hnojiva  

Kompost 0,208 

Digestát 0,03016 

Digestát - fugát  0,02028 

Digestát - separát, nebo tuhý digestát  0,1196 

Ostatní organická hnojiva, např. výpalky 0,182 

Upravený kal  

Upravený kal (evidence v 100% sušině) 0,52 

Zohledněním bilance organické hmoty dochází ke korekci K-faktoru, kdy při vyrovnané bilanci zůstává 
stávající hodnota K-faktoru podle HPJ (Vopravil, 2006), deficitní bilance vede ke zvýšení tohoto faktoru 
a kladná bilance k jeho snížení (Vopravil, 2014) viz Tab. 1.8. 

Tab. 1.8: Hodnoty K-faktoru pro jednotlivé HPJ (Vopravil, 2006) včetně vyhodnocení vlivu bilance 
organické hmoty (Vopravil, 2014) 

HPJ  K-faktor při deficitní bilanci C K-faktor při vyrovnaní bilanci C K-faktor při kladné bilanci C 

1 0,44 0,41 0,38 

2 0,49 0,46 0,42 

3 0,40 0,35 0,30 

4 0,23 0,16 0,08 

5 0,33 0,28 0,23 
6 0,38 0,32 0,24 

7 0,29 0,26 0,20 

8 0,54 0,49 0,44 

9 0,65 0,60 0,55 

10 0,58 0,53 0,47 

11 0,61 0,52 0,43 

12 0,53 0,50 0,45 

13 0,60 0,54 0,45 

14 0,66 0,59 0,53 

15 0,58 0,51 0,45 

16 0,51 0,51 0,51 

17 0,40 0,40 0,40 

18 0,24 0,24 0,24 

19 0,37 0,33 0,29 

20 0,35 0,28 0,22 
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HPJ  K-faktor při deficitní bilanci C K-faktor při vyrovnaní bilanci C K-faktor při kladné bilanci C 

21 0,23 0,15 0,07 

22 0,31 0,24 0,17 

23 0,32 0,25 0,19 

24 0,43 0,38 0,33 

25 0,51 0,45 0,40 

26 0,46 0,41 0,35 
27 0,43 0,34 0,29 

28 0,35 0,29 0,23 

29 0,38 0,32 0,25 

30 0,27 0,23 0,18 

31 0,23 0,16 0,09 

32 0,23 0,19 0,13 

33 0,31 0,31 0,27 

34 0,31 0,26 0,21 

35 0,45 0,36 0,29 

36 0,32 0,26 0,19 

37 0,20 0,16 0,13 

38 0,33 0,31 0,27 

39 *)   

40 0,30 0,24 0,18 

41 0,38 0,33 0,26 

42 0,64 0,56 0,49 

43 0,62 0,58 0,55 

44 0,61 0,56 0,52 

45 0,54 0,54 0,54 

46 0,58 0,47 0,38 

47 0,50 0,43 0,37 

48 0,46 0,41 0,39 

49 0,41 0,35 0,28 

50 0,39 0,33 0,26 

51 0,29 0,26 0,22 

52 0,45 0,37 0,35 

53 0,44 0,38 0,35 

54 0,47 0,40 0,32 

55 0,27 0,25 0,24 

56 0,48 0,40 0,30 

57 0,49 0,45 0,39 

58 0,49 0,42 0,38 

59 0,38 0,35 0,31 

60 0,36 0,31 0,21 

61 0,39 0,32 0,26 

62 0,40 0,35 0,30 

63 0,38 0,31 0,26 

64 0,46 0,40 0,36 

65  *)   

66  *)   

67 0,51 0,44 0,37 

68 0,52 0,49 0,43 

69  *)   

70 0,47 0,41 0,35 

71 0,53 0,47 0,42 

72 0,53 0,48 0,45 

73 0,52 0,48 0,43 

74  *)   
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HPJ  K-faktor při deficitní bilanci C K-faktor při vyrovnaní bilanci C K-faktor při kladné bilanci C 

75  *)   

76  *)   

77  *)   

78  *)   

*) V případech některých HPJ vyskytujících se pouze v omezené míře (hydromorfní půdy, strže apod.), se používá typická hodnota K-faktoru 
pro danou lokalitu. Tento přístup je aplikován i v gridové vrstvě K-faktoru v Protierozní kalkulačce. 

V pravidelných ročních aktualizacích této vrstvy se projeví především aktualizace vrstvy BPEJ. 

1.2.3 Faktor délky a sklonu svahu (topografický faktor) LS 

Faktor délky svahu L a faktor sklonu svahu S se nejčastěji vyhodnocují společně jako topografický faktor 
LS. Pro výpočet gridové vrstvy tohoto faktoru v rozlišení 5 x 5 m je využíván algoritmus McCool et al. 
(1989) a pro stanovení tzv. trasování odtoku je využíván algoritmus Multiple Flow. Pro výpočet je využit 
digitální model terénu DMR 4G a to po úpravě spočívající v zajištění jeho hydrologické korektnosti. Jako 
prvky přerušující odtok vody jsou použity realizované prvky z databáze realizovaných technických 
protierozních opatření (TPEO), krajinných prvků (KP) z LPIS a vybrané prvky z databáze ZABAGED. 
Samotný výpočet faktoru LS je prováděn pomocí specializovaného softwaru USLE 2D. V pravidelných 
ročních aktualizacích budou zohledněny případné změny digitálního modelu terénu a aktualizace 
databází TPEO, KP a ZABAGED. 

1.2.4 Přípustná míra erozního ohrožení Gp 

Gridová vrstva přípustné míry erozního ohrožení Gp v rozlišení 5 x 5 m je připravena z vrstvy 
Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), konkrétně z kódu kombinace skeletovitosti a 
hloubky půdy, což je 5. číslice kódu BPEJ viz Tab. 1.9.  

Tab. 1.9: Přípustná ztráta půdy vodní erozí podle hloubky půdy 
Účinnost Hloubka půdy  5. číslice kódu 

BPEJ 
Gp  
(t.ha-1.rok-1) 

od 1. července 2018 
do 30. června 2022 

mělká (< 30 cm) 5, 6, 8*, 9* 4,0 

středně hluboká (30 – 60 cm) a hluboká (> 60 cm) 0, 1, 2, 3, 4, 7 17,0 

od 1. července 2022 
do 30. června 2026 

mělká (< 30 cm) 5, 6, 8*, 9* 3,0 

středně hluboká (30 – 60 cm) a hluboká (> 60 cm) 0, 1, 2, 3, 4, 7 12,0 

od 1. července 2026 
do 30. června 2030 

mělká (< 30 cm) 5, 6, 8*, 9* 2,0 

středně hluboká (30 – 60 cm) a hluboká (> 60 cm) 0, 1, 2, 3, 4, 7 9,0 

od 1. července 2030 mělká (< 30 cm) 5, 6, 8*, 9* 1,0 

středně hluboká (30 – 60 cm) a hluboká (> 60 cm) 0, 1, 2, 3, 4, 7 5,0 

*) Hloubka půdy je v systému BPEJ vyjádřena 5. číslicí sdruženého kódu pro skeletovitost a hloubku půdy. Kódy 7, 8 a 9 jsou určeny pro  BPEJ 
pozemků se sklonem > 12° a pro  BPEJ půd mělkých a nevyvinutých (kambizemě, rankery, litozemě). Pro půdy s kódem 8 a 9 je hloubka půdy 
v garantované vrstvě ve výpočtu eroze nastavena jako mělká z principu předběžné opatrnosti. 

Přípustná míra erozního ohrožení musí na jedné straně zajišťovat trvalou udržitelnost hospodaření na 
zemědělské půdě, na druhé straně má zohledňovat ekonomickou náročnost realizace protierozních 
opatření a tyto zdánlivě protichůdné potřeby vyvažovat. Z tohoto důvodu byl Strategií resortu 
Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 stanoven harmonogram 
postupného navyšování úrovně vyžadované protierozní ochrany tak, aby byla zajištěna výsledná 
celková výměra erozně ohrožených plocha na ploše orné půdy (kultury R, U, G v LPIS) dle 
harmonogramu se čtyřletým cyklem viz Tab. 1. 10. 

Tab. 1.10: Harmonogram postupného navyšování ochrany před erozí 
Účinnost Plocha kultury R, U, G v LPIS 

pod ochranou (%) 

od 1. července 2018 do 30. června 2022 25 

od 1. července 2022 do 30. června 2026 35 
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od 1. července 2026 do 30. června 2030 45 

od 1. července 2030 60 

Postupný harmonogram sice pomůže dosáhnout co nejhladší adaptaci způsobu hospodaření, díky 
tomu se však mohou především v prvních letech objevit těžko postižitelné případy eroze, které ač 
budou způsobovat velké škody, budou z pohledu vyhlášky pod limitem přípustné míry erozního 
ohrožení zemědělské půdy. V těchto případech má být dána hospodařícímu subjektu možnost 
dobrovolně změnit hospodaření tak, aby k těmto škodám dále nedocházelo. Pokud této šance 
hospodařící subjekt nevyužije, podmínky zajišťující pozvolný náběh požadavků a lepší možnost 
adaptace způsobu hospodaření budou upraveny skokově směrem k vyšším nárokům na protierozní 
ochranu.  

V rámci prováděného Monitoringu eroze zemědělské půdy, v návaznosti na úkoly k bodu č. 7 z PM MZe 
č. 33/2012 ze dne 2. října 2012, Informace pro pana ministra MZe (č. j. 10030/2015-MZE-14143) ze 
dne 16. 3. 2015 a úkoly k bodu č. 3 z PV  MZe č. 19/2016 ze dne 7. června 2016 s cílem aktualizace 
efektivní implementace přístupu sledování projevů eroze s možností reakce na konkrétní, dosud těžko 
postižitelné případy, je připraven Metodický postup řešící zařazování částí monitorovaných dílů 
půdních bloků (DPB) s projevem eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených 
oblastí (SEO). Cílem metodiky je stanovení postupu pro řešení zařazování částí monitorovaných dílů 
půdních bloků s projevem eroze do MEO a SEO půd a zefektivnění implementace ochrany 
zemědělského půdního fondu před erozí a jejími následky sledováním projevů eroze s možností reakce 
na konkrétní, dosud těžko postižitelné případy, přestože jsou u některých z nich vymezeny a 
dodržovány povinnosti vyplývající z Kontroly podmíněnosti. Tento systém, jako jistou pojistku 
funkčnosti protierozní ochrany jako celku, je nezbytné zahrnout i do protierozní vyhlášky. Principiálně 
jde o změnu přípustné míry erozního ohrožení Gp, v určité lokalitě, při splnění určitých podmínek.   

Těmito podmínkami jsou: 

A/ jde o jeden z následujících typů událostí: 

 opakování erozní události na DPB nebo jeho části, erozní parcele či EUC, mimo rámec 
jednoho osevu,  

 vážné ohrožení intravilánu měst a obcí,  
 vážné ohrožení komunikací,  
 vážné ohrožení útvarů povrchových vod, 
 vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob vlivem erozní události, 
 vážné ohrožení ZPF vlivem erozní události, 
 zemědělcem neakceptovaná agrotechnická opatření na základě schválené KoPÚ (Komplexní 

pozemková úprava). 

Přičemž za opakovanou erozní událost na DPB nebo jeho části, erozní parcele či obecně EUC se 
považuje událost, při níž dojde, mimo rámec jednoho osevu, opakovaně (minimálně dvakrát) ke 
smyvu zemědělské půdy. Událost nastane na shodném EUC, nebo na EUC jehož významná část se 
shoduje s dříve nastalou erozní událostí. 

Za vážné ohrožení intravilánu měst a obcí se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě, nebo 
vzniknou náklady na uvedení do původního stavu intravilánu v důsledku erozní události. Jedná se 
o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.  

Za vážné ohrožení komunikací se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě na komunikaci 
(včetně jejich součástí), nebo vzniknou náklady na znovu zprovoznění komunikace v důsledku 
erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný. 

Za vážné ohrožení útvarů povrchových vod se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě, nebo 
vzniknou náklady na uvedení do původního stavu útvaru povrchových vod, či ke vniknutí 
sedimentu do útvaru povrchových vod v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním 
šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný. 
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Za vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob vlivem erozní události se 
považuje stav, kdy dojde k materiální škodě, nebo vzniknou náklady na uvedení do původního 
stavu majetku fyzických a právnických osob v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný 
terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný. 

Za vážné ohrožení ZPF vlivem erozní události se považuje stav, kdy v důsledku překročení 
přípustné míry erozního ohrožení půdy došlo v časovém intervalu dvou zjišťování ke zhoršení 
sledovaných vlastností půdy - zmenšení mocnosti půdního profilu, změně jeho textury a struktury, 
vzniku brázd, výmolů nebo strží jako projevu zrychlené eroze. Jedná se o stav zjištěný terénním 
šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný. 

Za zemědělcem neakceptovaná opatření na základě schválené KoPÚ se považuje stav, kdy dojde 
k erozní události na lokalitě vyznačené nebo popsané v PSZ, zpracovaném v rámci schválené  
a zapsané KoPÚ, jako erozně ohrožená a zároveň hospodařící subjekt neaplikuje minimálně 
agrotechnická a organizační opatření v PSZ navržená. 

B/ jsou splněny obě následující podmínky: 

 EUC v němž došlo k erozní události (událostem) se nachází na erozně ohrožené ploše. Tedy 
mediánová hodnota Cp . Pp v EUC je menší nebo rovna 0.4. 

 Aplikovaný osevní postup a agrotechnika nemají dostatečný ochranný účinek (nevyhověly 
přípustné ztrátě půdy), tedy zjištěná hodnota C · P je větší než hodnota mediánu Cp . Pp v 
posuzovaném EUC. Vyhodnocení je prováděno výhradně Protierozní kalkulačkou. 

V EUC, které splní výše uvedené podmínky, bude v rámci Protierozní kalkulačky nahrazena vrstva 
stávajících hodnot Gp hodnotami platnými pro období od 1. 1. 2030. To samozřejmě odpovídajícím 
způsobem sníží Protierozní kalkulačkou vyhodnocované maximální přípustné hodnoty požadovaného 
ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření vzhledem k přípustné ztrátě půdy Cp . Pp pro dané 
EUC. 

V pravidelných ročních aktualizacích gridové vrstvy přípustné míry erozního ohrožení Gp se projeví 
především aktualizace vrstvy BPEJ a zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků s projevem 
eroze do přísnější kategorie ohroženosti. 

1.2.5 Faktor ochranného vlivu vegetace C 

Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C se provádí pro celý osevní postup včetně zohlednění 
období mezi střídáním plodin a provedené agrotechniky v pěti obdobích: 

1. období podmítky a hrubé brázdy 
2. období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo sázení 
3. období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí či sázení, u ozimů do 30. 4. 
4. období od konce 3. období do sklizně 
5. období strniště 

Hodnoty pro základní plodiny, kultury a jejich skupiny jsou uvedeny v Tab. 1.11, další hodnoty budou 
postupně doplňovány na základě výstupů výzkumných projektů. Pokud pro některé konkrétní plodiny 
nejsou uvedeny hodnoty přímo, přiřadí se hodnoty nejvíce podobné skupiny. 

Protierozní kalkulačka hodnotí C-faktor pro celý osevní postup včetně zohlednění období mezi 
střídáním plodin a provedené agrotechniky v pěti obdobích jak je uvedeno výše. Vybraným plodinám 
je tedy nezbytné přiřadit použitou agrotechniku a termíny předseťové přípravy půdy k dané plodině, 
termín setí/sázení, termín sklizně a termín provedení poslední pracovní operace základního zpracování 
půdy k plodině následné. Protierozní kalkulačka vyhodnotí pro každý den podle plodiny, agrotechniky 
a pěstebního období dílčí hodnotu C-faktoru (Ci), podle měsíce přiřadí váhu R-faktoru a vypočítá dílčí 
hodnotu R-faktoru (Ri) a denní součin Ci . Ri.  

Průměrná roční hodnota C-faktoru pro N-letý osevní postup se vypočítá pomocí vztahu: 

            𝑪 =  
∑ 𝑪𝒊 .𝑹𝒊𝒊

𝑵
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Tab. 1.11: Hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace 
 

Plodina 
Zařazení v 
osevním 
postupu 

Použitá agrotechnika 
Dílčí hodnoty C-faktoru podle pěstebních období/průměrné roční hodnoty C-faktoru 

1 2 3 4 5a 5b 

Erozně 
nebezpečné 
plodiny (ENP): 
 
Kukuřice siláž, 
Kukuřice zrno, 
Čirok, 
Mák setý, 
Fazol obecný, 
Bob setý, 
Sója luštinatá, 
Lupina, 
Slunečnice 
roční 

sláma 
předplodiny 
sklizena 

setí do zorané půdy 0,700 0,900 0,700 0,350 0,700 0,400 

setí do strniště 
O 

0,250 
ENP 

0,700 
O 

0,250 
ENP 

0,700 
O 

0,250 
ENP 

0,550 
 

0,250 
 

0,600 
 

0,300 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
 

zpracování do 10 cm 0,464 0,700 0,558 0,795 0,464 0,622 0,308 0,658 0,358 

zpracování do 20 cm 0,511 0,700 0,627 0,816 0,511 0,637 0,319 0,669 0,369 

zpracování nad 20 cm 0,558 0,700 0,695 0,837 0,558 0,653 0,319 0,669 0,369 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 

0,369 0,700 0,422 0,753 0,369 0,590 0,277 0,637 0,337 

strip-till 

zpracováno max. 15 % 
povrchu půdy 

0,318 0,700 0,348 0,730 0,318 0,573 0,265 0,615 0,315 

zpracováno max. 20 % 
povrchu půdy 

0,340 0,700 0,380 0,740 0,340 0,580 0,270 0,620 0,320 

zpracováno max. 30 % 
povrchu půdy 

0,385 0,700 0,445 0,760 0,385 0,595 0,280 0,630 0,330 

zpracováno max. 40 % 
povrchu půdy 

0,430 0,700 0,510 0,780 0,430 0,610 0,290 0,640 0,340 

zpracováno max. 50 % 
povrchu půdy 

0,475 0,700 0,575 0,800 0,475 0,625 0,300 0,650 0,350 

zpracováno max. 60 % 
povrchu půdy 

0,520 0,700 0,640 0,820 0,520 0,640 0,310 0,660 0,360 

sláma 
předplodiny 
nesklizena 

setí do zorané půdy 0,600 0,750 0,550 0,250 0,600 0,300 

setí do strniště 
O 

0,040 
ENP 

0,300 
O 

0,040 
ENP 

0,250 
O 

0,040 
ENP 

0,200 
O 

0,050 
ENP 

0,200 
O 

0,250 
ENP 

0,400 
O 

0,150 
ENP 

0,300 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
 

zpracování do 10 cm 0,247 0,411 0,302 0,435 0,228 0,329 0,145 0,224 0,416 0,495 0,300 

zpracování do 20 cm 0,365 0,474 0,452 0,540 0,336 0,403 0,187 0,235 0,490 0,537 0,300 

zpracování nad 20 cm 0,424 0,506 0,526 0,593 0,389 0,440 0,187 0,235 0,490 0,537 0,300 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 

0,129 0,348 0,153 0,329 0,121 0,256 0,103 0,214 0,343 0,453 0,300 

strip-till 

zpracováno max. 15 % 
povrchu půdy 

0,124 0,345 0,147 0,325 0,117 0,253 0,080 0,208 0,303 0,430 0,173 0,300 

zpracováno max. 20 % 
povrchu půdy 

0,152 0,360 0,182 0,350 0,142 0,270 0,090 0,210 0,320 0,440 0,180 0,300 

zpracováno max. 30 % 
povrchu půdy 

0,208 0,390 0,253 0,400 0,193 0,305 0,110 0,215 0,355 0,460 0,195 0,300 

zpracováno max. 40 % 
povrchu půdy 

0,264 0,420 0,324 0,450 0,244 0,340 0,130 0,220 0,390 0,480 0,210 0,300 

zpracováno max. 50 % 
povrchu půdy 

0,320 0,450 0,395 0,500 0,295 0,375 0,150 0,225 0,425 
0,500 

0,225 0,300 
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zpracováno max. 60 % 
povrchu půdy 

0,376 0,480 0,446 0,550 0,346 0,410 0,170 0,230 0,460 
0,520 

0,240 0,300 

do herbicidem 
umrtveného 
drnu 
víceletých 
pícnin 

přímé setí do umrtveného drnu 0,020 0,020 0,030 0,030 0,050 0,030 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
 

zpracování do 10 cm 0,234 0,289 0,222 0,135 0,311 0,158 

zpracování do 20 cm 0,356 0,443 0,332 0,181 0,427 0,215 

zpracování nad 20 cm 0,417 0,520 0,386 0,181 0,427 0,215 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 0,112 0,136 0,113 0,088 0,195 0,102 

strip-till 

zpracováno max. 15 % 
povrchu půdy 

0,107 0,130 0,108 0,063 0,133 0,071 

zpracováno max. 20 % 
povrchu půdy 

0,136 0,166 0,134 0,074 0,160 0,084 

zpracováno max. 30 % 
povrchu půdy 

0,194 0,239 0,186 0,096 0,215 0,111 

zpracováno max. 40 % 
povrchu půdy 

0,252 0,312 0,238 0,118 0,270 0,138 

zpracováno max. 50 % 
povrchu půdy 

0,310 0,385 0,290 0,140 0,325 0,165 

zpracováno max. 60 % 
povrchu půdy 

0,368 0,458 0,342 0,162 0,380 0,192 

do herbicidem 
umrtveného 
drnu 
jednoletých 
pícnin (např. 
jílku jako 
ozimé 
meziplodiny) 
 

přímé setí do umrtveného drnu 0,050 0,050 0,050 0,050 0,150 0,100 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
 

zpracování do 10 cm 0,253 0,308 0,235 0,145 0,364 0,195 

zpracování do 20 cm 0,369 0,456 0,34 0,187 0,458 0,237 

zpracování nad 20 cm 0,427 0,529 0,393 0,187 0,458 0,237 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 0,137 0,161 0,129 0,103 0,269 0,153 

strip-till 

zpracováno max. 15 % 
povrchu půdy 

0,133 0,155 0,125 0,080 0,218 0,130 

zpracováno max. 20 % 
povrchu půdy 

0,160 0,190 0,150 0,090 0,240 0,140 

zpracováno max. 30 % 
povrchu půdy 

0,215 0,260 0,200 0,110 0,285 0,160 

zpracováno max. 40 % 
povrchu půdy 

0,270 0,330 0,250 0,130 0,330 0,180 

zpracováno max. 50 % 
povrchu půdy 

0,325 0,400 0,300 0,150 0,375 0,200 

zpracováno max. 60 % 
povrchu půdy 

0,380 0,470 0,350 0,170 0,420 0,220 

Brambory v přímých řádcích libovolného směru včetně 
odkameňování 

0,650 0,800 0,650 0,300 0,700 
- 

v přímých řádcích libovolného směru včetně 
odkameňování + důlkování a hrázkování 

0,650 0,640 0,585 0,300 0,700 
- 

Cukrovka v přímých řádcích libovolného směru 0,650 0,800 0,650 0,300 0,700 - 

v přímých řádcích libovolného směru + podrývání 0,260 0,480 0,520 0,300 0,700 - 
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Ostatní okopaniny v přímých řádcích libovolného směru 0,650 0,800 0,650 0,300 0,700 - 

Ostatní 
obilniny, 
luskoviny, 
olejniny a 
jejich směsi 
(O) 

po 1. roce po 
jetelovinách 

setí do zorané půdy  0,500 0,550 0,300 0,050 0,200 0,040 

setí do strniště  0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

po obilninách 

setí do zorané půdy  0,650 0,700 0,450 0,080 0,250 0,040 

setí do strniště  0,250 0,250 0,200 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
(sláma 
předplodiny 
sklizena) 

zpracování do 10 cm 0,440 0,464 0,319 0,080 0,250 0,040 

zpracování do 20 cm 0,482 0,511 0,345 0,080 0,250 0,040 

zpracování nad 20 cm 0,524 0,558 0,372 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 

0,356 0,369 0,266 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
(sláma předplodiny 
ponechána) 

zpracování do 10 cm 0,398 0,416 0,293 0,080 0,250 0,040 

zpracování do 20 cm 0,482 0,511 0,345 0,080 0,250 0,040 

zpracování nad 20 cm 0,524 0,558 0,372 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 0,314 0,322 0,240 0,080 0,250 0,040 

po 
okopaninách a 
kukuřici 

setí do zorané půdy  0,700 0,750 0,500 0,080 0,250 0,040 

setí do strniště  0,700 0,700 0,450 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování 
půdy bez obracení 
*) 
 

zpracování do 10 cm 0,700 0,724 0,474 0,080 0,250 0,040 

zpracování do 20 cm 0,700 0,729 0,479 0,080 0,250 0,040 

zpracování nad 20 cm 0,700 0,735 0,485 0,080 0,250 0,040 

plošné zpracování a 
kypření podorničí 0,700 0,714 0,464 0,080 0,250 0,040 

Půda bez porostu 1,000 

Zelený úhor 

pokrytí půdy nejméně 25 % 0,629 

pokrytí půdy nejméně 50 % 0,382 

pokrytí půdy nejméně 75 % 0,134 

pokrytí půdy nejméně 95 % 0,010 

Ostatní pícniny jednoleté 0,020 

Ostatní pícniny víceleté 0,015 

Travní porost 0,010 

Pozn: 1 – období podmítky a hrubé brázdy; 2 – období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo sázení; 3 – období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí či sázení, u ozimů do 30. 4.; 4 

– období od konce 3.období do sklizně; 5a – strniště, sláma sklizena; 5b – strniště, sláma ponechána, O - po ostatních obilninách, luskovinách, olejninách a jejich směsích; ENP - po erozně nebezpečné plodině 

*) vyhovující pracovní nástroje pro plošné zpracování půdy bez obracení: talíře, disky, dláta, radličky, radlice a jejich kombinace 

 

 

 

 



 

 

1.2.6 Faktor účinnosti protierozních opatření P 

Faktor účinnosti protierozních opatření P se určuje z Tab. 1.12 a 1.13 na základě sklonu svahu a dalších 
parametrů. Pokud na pozemku nejsou tato opatření uplatněna, nebo nejsou dodrženy předpokládané 
parametry, pak je nutné použít hodnotu faktoru P = 1. 

Tab. 1.12: Hodnoty P-faktoru při vrstevnicovém obdělávání 
Sklon (°) 0–4,00 4,01–6,00 6,01–8,00 8,01–10,00 >10,01 

P-faktor 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Tab. 1.13: Hodnoty P-faktoru při hrázkování, respektive přerušované brázdování podél vrstevnic 
Sklon (°) 0–4,00 4,01–6,00 6,01–8,00 8,01–10,00 10,01–12,00 12,01–14,00 

P-faktor 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
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 Návod k použití Protierozní kalkulačky 

Textová verze manuálu je doplněna krátkými instruktážními videi, která u jednotlivých kapitol jasně a 

přehledně demonstrují základní práci v aplikaci. Odkazy na jednotlivá videa jsou vždy umístěny pod 

příslušnými kapitolami a jsou označena tímto symbolem →. 

2.1 Úvodní stránka aplikace 

Úvodní stránka aplikace se nachází na stránce https://kalkulacka.vumop.cz a nabízí možnost registrace 
nového uživatele, přihlášení do aplikace a vstup do výpočetní části aplikace. Uživateli dále nabízí 
aktuální přehled změn v aplikaci, přehled funkcí aplikace, podrobný návod k Protierozní kalkulačce ke 
stažení, odkaz na videa na serveru YouTube.com, stručný popis využívaných dat, stručné informace o 
vodní erozi a protierozních opatřeních a nakonec seznam použité a doporučené literatury. 

 

Obr. 2.1: Úvodní stránka Protierozní kalkulačky 

2.2 Registrace do aplikace 

Registrace uživatelů do Protierozní kalkulačky není povinná, bez registrace však nabízí aplikace pouze 
omezenou funkcionalitu. Registrace je nezbytná pro vytvoření uživatelského účtu, do kterého se 
ukládají nastavení uživatele i samotná práce. Registraci je možné provést buď pomocí odkazu 
„registrace“ na úvodní stránce aplikace nebo také v Panelu uživatele v samotné aplikaci. Je nutné 
vyplnit alespoň přihlašovací jméno uživatele, heslo a e-mail. Volitelně pak jméno a příjmení, vybrat 
uživatelskou skupinu a vyplnit organizaci. Po vytvoření účtu je odeslán ověřovací e-mail s odkazem na 
zadanou e-mailovou adresu. Tento odkaz je nutné potvrdit. Bez tohoto potvrzení není registrace 
platná. 

(Pozn.: Výběr uživatelské skupiny a její ověření (MZe, Organizace podřízené MZe, Zemědělský poradce, 
Státní správa, Orgány ochrany ZPF, Zemědělec, Ostatní) bude mít do budoucna vliv na dostupnost 
některých specifických vrstev a funkcí).  

 

 

https://kalkulacka.vumop.cz/
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a) Neregistrovaným uživatelům nabízí aplikace tyto funkce:  

 prohlížení základních tematických vrstev, 
 vyhledávání zájmové lokality, 
 analýzu erozní ohroženosti pouze na úrovni dílů půdních bloků (dále DPB), výběr DPB se 

neukládá jako lokalizace pro pozdější využití, 
 hodnocení ochranného účinku provést pouze u modelových osevních postupů (bez 

možnosti jakkoliv tyto postupy upravovat), 
 po aplikaci modelového osevního postupu na vybrané DPB vyhodnotit potřebu přijmout 

doplňující protierozní opatření bez možnosti konkrétního výběru a následného 
hodnocení účinnosti, 

 využití základních mapových nástrojů. 

b) Registrovaným uživatelům nabízí aplikace tyto funkce:  

 prohlížet další důležité tematické vrstvy, 
 analyzovat erozní ohroženost na úrovni DPB, erozních parcel i libovolných erozně 

uzavřených celků (dále EUC), 
 ukládat a vytvářet lokalizace (později je možné se k lokalizaci vrátit), 
 hodnocení ochranného účinku provést i u vlastních osevních postupů včetně možnosti je 

ukládat a editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací), 
 přijmout doplňující protierozní opatření a vyhodnotit jeho účinnost, 
 vyhodnotit bilanci organické hmoty a její dopad na faktor erodovatelnosti půdy K, 
 sestavit skupiny DPB, erozních parcel i libovolných EUC, pro které je možné uplatnit různé 

osevní postupy, 
 DPB dělit na erozní parcely a tyto vyhodnocovat samostatně, 
 využívat pokročilé mapové nástroje (např. výběr DPB polygonem, připojovat externí 

WMS služby), 
 vygenerovat report. 

 

Obr. 2.2: Okno registrace uživatele 

→ REGISTRACE (videomanuál) 

https://youtu.be/CCauIroTEG4
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2.3 Přihlášení uživatele 

a) Registrovaný uživatel se může přihlásit přes tlačítko na hlavní stránce pomocí uživatelského 
jména nebo zaregistrovaného e-mailu a hesla.  

b) Tlačítko Vstup do aplikace umožňuje přímý vstup do Protierozní kalkulačky. 

c) Přihlášení je možné provést také po vstupu do aplikace pomocí správy uživatelského účtu (Obr. 
2.3, komponenta č. 5). Zde je také k dispozici správa uživatelského účtu včetně možnosti 
získání zapomenutého hesla uživatele. 

→ PŘIHLÁŠENÍ (videomanuál) 

→ ZMĚNA HESLA (videomanuál) 

2.4 Hlavní komponenty aplikace 

Po vstupu do aplikace se ve středu aplikace zobrazí Mapové okno (Obr. 2.3, komponenta č. 1) 
pro zobrazení kompozic mapových vrstev. Vlevo se zobrazí Mapový panel (komponenta č. 2) 
složený z panelu Strom vrstev pro práci s mapovými vrstvami, panelu Legendy pro zobrazení 
legendy aktuálně zobrazených vrstev a panelu Info pro výpis informací uživatelského dotazu 
na mapové vrstvy. Nad Mapovým oknem je umístěn Panel nástrojů (komponenta č. 3) 
zpřístupňující nástroje pro práci s mapou a editaci uživatelských dat. Vpravo se zobrazí Panel 
lokalizace (komponenta č. 4), který nabízí nástroje pro práci s uživatelskou lokalizací a osevním 
postupem. Zobrazují se zde atributové údaje vybraných DPB, EP a EUC, výsledky analýzy erozní 
ohroženosti, vybírají se dodatečná protierozní opatření, vyhodnocuje se bilance organické 
hmoty apod. V pravém horním rohu celé aplikace se nachází Panel uživatele (komponenta č. 
5), který nabízí práci s uživatelským účtem a zpřístupňuje další informace o aplikaci. 

Obr. 2.3: Rozvržení hlavních komponent aplikace 

https://youtu.be/edTJK8PMk3Q
https://youtu.be/2KcLE6vBrzk
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a) Oba postranní panely lze skrýt pomocí tlačítek « » umístěných nahoře v menu. Také je možné 
měnit šířku těchto panelů táhnutím za jejich okraj.   

b) Panel Mapové okno slouží k zobrazení kompozic mapových vrstev, které je možné aktivovat či 
deaktivovat v panelu Strom vrstev. V tomto panelu se zobrazují také uživatelem vybrané či 
vytvořené DPB, erozní parcely a EUC, včetně grafického zobrazování výsledku analýz 
prováděných v Panelu lokalizace (např. stav erozně ohrožený/neohrožený….). V tomto panelu 
se také nad zobrazenými daty provádí operace nástroji pro práci s mapou a editace 
uživatelských dat zpřístupněných v Nástrojovém panelu. 

c) Panel Strom vrstev, nacházející se v Mapovém panelu, zpřístupňuje pro neregistrované 
uživatele tyto vrstvy: 

 Funkční vrstvy 
o Vybrané DPB/EP/EUC Zobrazení uživatelské lokalizace a výstupů prováděných 

analýz, max. 1 : 100 000 

 Vrstvy LPIS 
o LPIS (LPIS online) Díly půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max. 1 : 25 000 
o LPIS štítek (LPIS online) Kódy dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max. 1 : 25 000 
o LPIS dle kultury (LPIS online) Kultury dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max. 1 

: 25 000 
o LPIS dle režimu EZ (LPIS online) Režimy EZ dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, 

max. 1 : 25 000) 

 Správní hranice 
o Správní hranice (Zdroj: ČÚZK) 

 Podkladové vrstvy eroze 
o Vrstevnice 2m (LPIS online), max. 1 : 10 000 
o Vrstevnice 5m (LPIS online), max. 1 : 10 000 
o Vrstevnice 2m (ČÚZK online), max. 1 : 10 000 
o Erozní události (VÚMOP – on-line) Erozní události evidované v rámci Monitoringu 

eroze, VÚMOP – on-line 

 Vrstvy pro výpočet eroze 
o Cp.Pp od 2018 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 

protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 25 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 17-17-4 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2022 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 35 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 12-12-3 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2026 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 45 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 9-9-2 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2030 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 60 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 5-5-1 t . ha-1 . rok-1 , max. 1 : 100 000 

 DZES 5 do 30. 6. 2018 Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy DZES 5 do 
30. 6. 2018 

o Odtokové linie (LPIS online) Vrstva odtokových linií pro plnění standardu DZES 5 do 
30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 10 000 

o Eroze - osevy (LPIS online) Vektorová vrstva erozní ohroženosti pro plnění 
standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 50 000 
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o Eroze - osevy - hranice (LPIS online) Hranice vektorové vrstvy erozní ohroženosti pro 
plnění standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 50 000 

o Protier. opatření (LPIS online) Vrstva protierozních opatření na DPB pro plnění 
standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 20 000 

 Podkladové mapy 
o Geonames (ČÚZK online), max. 1 : 10 000 
o Stínovaný model DMR4G (ČÚZK online) 
o Stínovaný model DMR5G (ČÚZK online) 
o Základní mapy ČR (ČÚZK online) 
o Pozemkový katastr (ČÚZK online), max. 1 : 5 000 
o Katastr nemovitostí (ČÚZK online), max. 1 : 5 000 
o Ortofoto ČR (LPIS online), max. 1 : 25 000 
o Ortofoto ČR (ČÚZK online) 

a pro registrované uživatele vrstvy: 

 Funkční vrstvy 
o Vybrané DPB/EP/EUC Zobrazení uživatelské lokalizace a výstupů prováděných 

analýz, max. 1 : 100 000 

 Vrstvy LPIS 
o LPIS (LPIS online) Díly půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max. 1 : 25 000 
o LPIS štítek (LPIS online) Kódy dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max. 1 : 25 000 
o LPIS dle kultury (LPIS online) Kultury dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, max.  

1 : 25 000 
o LPIS dle režimu EZ (LPIS online) Režimy EZ dílů půdních bloků DPB, LPIS – on-line, 

max. 1 : 25 000) 

 Správní hranice 
o Správní hranice (Zdroj: ČÚZK) 

 Podkladové vrstvy eroze 
o Vrstevnice 2m (LPIS online), max. 1 : 10 000 
o Vrstevnice 5m (LPIS online), max. 1 : 10 000 
o Vrstevnice 2m (ČÚZK online), max. 1 : 10 000 
o Erozní události (VÚMOP – on-line), Erozní události evidované v rámci Monitoringu 

eroze, VÚMOP – on-line 
o DSO (25 ha) Dráhy soustředěného odtoku s příspěvkovou plochou minimálně 25 

ha, max. 1 : 100 000 
o DSO (10 ha) Dráhy soustředěného odtoku s příspěvkovou plochou minimálně 10 

ha, max. 1 : 100 000 
o DSO (5 ha) Dráhy soustředěného odtoku s příspěvkovou plochou minimálně 5 ha, 

max. 1 : 100 000 
o DSO (2 ha) Dráhy soustředěného odtoku s příspěvkovou plochou minimálně 2 ha, 

max. 1 : 100 000 

 Vrstvy pro výpočet eroze 
o R-faktor Regionalizovaný faktor erozní účinnosti deště R 
o K-faktor Faktor erodovatelnosti půdy K, max. 1 : 100 000 

o LS-faktor Faktor délky a sklonu svahu – topografický faktor LS, max. 1 : 100 000 
o Gp Přípustná míra erozního ohrožení Gp, max. 1 : 100 000 
o ZVO Zemědělské výrobní oblasti 
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o Cp.Pp od 2018 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 25 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 17-17-4 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2022 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 35 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 12-12-3 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2026 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 45 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 9-9-2 t . ha-1 . rok-1, max. 1 : 100 000 

o Cp.Pp od 2030 Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 60 % při přípustné míře 
erozního ohrožení Gp = 5-5-1 t . ha-1 . rok-1 , max. 1 : 100 000 

 DZES 5 do 30. 6. 2018 Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy DZES 5 do 
30. 6. 2018 

o Odtokové linie (LPIS online) Vrstva odtokových linií pro plnění standardu DZES 5 do 
30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 10 000 

o Eroze - osevy (LPIS online) Vektorová vrstva erozní ohroženosti pro plnění 
standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 50 000 

o Eroze - osevy - hranice (LPIS online) Hranice vektorové vrstvy erozní ohroženosti pro 
plnění standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 50 000 

o Protier. opatření (LPIS online) Vrstva protierozních opatření na DPB pro plnění 
standardu DZES 5 do 30. 6. 2018, LPIS – on-line, max. 1 : 20 000 

 DZES 5 redesign od 1. 7. 2018 Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy DZES 5 od 
1. 7. 2018 

o Dělící linie Indikativní linie pro dělení erozních parcel navržené na základě stavu 
LPIS ke konci roku 2016 a podkladové vrstvy eroze od 1. 7. 2018, max. 1 : 100 000 

o Erozní parcely Indikativní erozní parcely navržené na základě stavu LPIS ke konci 
roku 2016 a podkladové vrstvy eroze od 1. 7. 2018, max. 1 : 100 000 

o Podkladová vrstva eroze Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu 
vegetace a protierozních opatření Cp . Pp; plocha chráněné orné půdy 25 % při 
přípustné míře erozního ohrožení Gp = 17-17-4 t . ha-1 . rok-1 

 Podkladové mapy 
o Geonames (ČÚZK online) max. 1 : 10 000 
o Stínovaný model DMR4G (ČÚZK online) 
o Stínovaný model DMR5G (ČÚZK online) 
o Základní mapy ČR (ČÚZK online) 
o Pozemkový katastr (ČÚZK online) max. 1 : 5 000 
o Katastr nemovitostí (ČÚZK online) max. 1 : 5 000 
o Ortofoto ČR (LPIS online) max. 1 : 25 000 
o Ortofoto ČR (ČÚZK online) 

d) Pořadí vrstev je možné měnit jejich přetažením výše či níže. Pro zvýšení přehlednosti mapové 
kompozice je možné využívat nastavení průhlednosti vrstev, které je dostupné taktéž v panelu 
Strom vrstev pod ikonou „nástroje“. 

e) Pomocí záložky Připojit WMS (Obr. 2.4) je možné připojit další externí služby WMS, např. 
z následujících nejčastěji využívaných zdrojů: 
 http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/wms-sluzby/ 
 http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-

sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspxhttp://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-
v-cr-2016/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/wms-sluzby/
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx
http://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-v-cr-2016/
http://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-v-cr-2016/
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 http://geoportal.vumop.cz/index.php?page=wms 
 https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 
 http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms 

 
Obr. 2.4: Formulář pro připojení WMS služby 

→ PŘIPOJENÍ WMS (videomanuál) 
 

f) Panel nástrojů zpřístupňuje pro neregistrované uživatele nástroje: 

 Výběr DPB, EP a EUC pomocí bodu, 
 Dotaz na vrstvu, 
 Měření délky, 
 Měření plochy, 
 Zoom v mapě na výběr, 
 Moje přibližná poloha, 
 Vyhledávání dle územní jednotky, správního obvodu, DPB nebo KN, 
 Nastavení měřítka. 

a pro registrované uživatele nástroje: 

 Výběr DPB, EP a EUC pomocí bodu a polygonu, 
 Dělení DPB, EP a EUC na erozní parcely, 
 Spojení DPB, EP a EUC, 
 Editace DPB, EP a EUC, 

o Nakreslit vlastní EP, EUC, 
o Modifikovat tvar DPB, EP, EUC, 
o Výřez z EP, EUC, 
o Přichytávání při editaci, 

 Vykreslit výškový profil, 
 Dotaz na vrstvu, 
 Měření délky, 
 Měření plochy, 
 Zoom v mapě na výběr, 
 Moje přibližná poloha, 
 Vyhledávání dle územní jednotky, správního obvodu, DPB nebo KN, 
 Nastavení měřítka. 

→ KOMPONENTY (videomanuál) 

2.5 Tvorba lokalizace, výběr a filtrování DPB, EP a EUC 

Přihlášený uživatel má možnost vytvářet Lokalizace, která umožňuje vybrané DPB, EP a EUC ukládat. 
Bez uložení výběru do lokalizace není umožněno se k výběru později vrátit např. z důvodu editace. 

a) Novou lokalizaci lze vytvořit a editovat po kliknutí na tlačítko Lokalizace vybrat/vytvořit 
v horní části Panelu lokalizace (Obr. 2.5), 

http://geoportal.vumop.cz/index.php?page=wms
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms
https://youtu.be/pwY3XsxL7EU
https://youtu.be/pwY3XsxL7EU
https://youtu.be/wGpFhJEp2gU
https://youtu.be/wGpFhJEp2gU
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Obr. 2.5: Tlačítko pro vyvolání okna Správa lokalizace 

b) Na kartě Nová lokalizace (Obr. 2.6), je nezbytné lokalizaci pojmenovat, lze zadat ID uživatele 
dle LPIS, čímž budou do lokalizace automaticky přidány všechny jeho DPB. Dále je možné 
lokalizaci blíže popsat v Poznámce nebo zahrnout aktuální výběr DPB, EP a EUC. 

c) Karta Výběr lokalizace (Obr. 2.7) umožňuje zvolit aktuální lokalizaci z uložených, editovat její 
název a popis nebo uloženou lokalizaci smazat. 

 
Obr. 2.6: Vytvoření nové lokalizace 
 

 
Obr. 2.7: Správa uložených lokalizací 

→ NOVÁ LOKALIZACE (videomanuál) 

 

d) DPB, EP a EUC lze do lokalizace přidat několika způsoby: 

 Na kartě Nová lokalizace lze zadat ID uživatele dle LPIS, čímž budou do lokalizace 
automaticky přidány všechny jeho DPB. 

 Pokud byl proveden výběr DPB, EP a EUC před vytvořením lokalizace, je možné je do nově 
vytvářené lokalizace přidat označením zatržítka Přidat aktuální výběr do lokalizace? 

 Výběr DPB, EP a EUC provést pomocí nástrojů v Panel nástrojů (Obr. 2.8). 

https://youtu.be/GPIg6UXO-EQ
https://youtu.be/GPIg6UXO-EQ


 

32 

 

 Nakreslit vlastní EP, EUC pomocí nástroje Nakreslit vlastní EP, EUC v Panelu nástrojů 
(Obr. 2.9). 

 Importem geometrie ve formátu .SHP nebo .XML (Obr. 2.8). 
 
→ MOŽNOSTI PŘIDÁNÍ DPB (videomanuál) 

 

e) Pro přímý výběr DPB jsou v Panelu nástrojů (Obr. 2.8) k dispozici nástroje Výběr DPB pomocí 
bodu a Výběr DPB pomocí polygonu. Vrstvy LPIS se zobrazují od měřítka 1 : 25 000, 
Vyhledávání v mapě umožňuje nástroj Vyhledávání dle územní jednotky, správního obvodu, 
DPB nebo KN, případně lze pomocí nástroje Zoom v mapě na výběr přímo přiblížit mapu na 
konkrétní lokalitu. 

 
Obr. 2.8: Nástroje pro výběr DPB 
 

→ PŘÍMÝ VÝBĚR DPB (videomanuál) 

 

f) Pro kreslení vlastní EP, EUC je v Panelu nástrojů (Obr. 2.9) k dispozici nástroj Nakreslit vlastní 
EP, EUC. Po vytvoření nové EP či EUC (Obr. 2.10) je nezbytné vybrat její kulturu (Obr. 2.11). 

 
Obr. 2.9: Nástroj Nakreslit vlastní EP, EUC 
 

 
Obr. 2.10: Využití nástroje Nakreslit vlastní EP, EUC 
 

https://youtu.be/k1iHo37HA0U
https://youtu.be/UoE4KigaXFw
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Obr. 2.11: Výběr kultury nově vytvořené EP či EUC 
 

→ NÁSTROJE KRESLENÍ (videomanuál) 

 

g) Okno Import geometrie se nachází v Panelu lokalizace v menu Možnosti (Obr. 2.12). Import 
geometrie je možné provádět ve formátu .SHP nebo .XML. Tlačítkem vyberte je zvolen 
konkrétní soubor k importu a pomocí tlačítka Načíst se přehled DPB, EP či EUC (Obr. 2.13) 
zobrazí ve spodním panelu, kde lze provést výběr konkrétních prvků a ty následně importovat 
do aktivní lokalizace pomocí tlačítka Přidat do skupiny DPB. 

h) Formát .SHP je podporovaný v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, zabalený 
jako archiv ve formátu ZIP obsahující soubory typu - shp, shx, dbf a prj.  

i) Formát .XML je podporovaný v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, a XML 
soubor musí obsahovat element geometrie. 

  
Obr. 2.12: Vyvolání okna Import geometrie 
 

https://youtu.be/169xCIjUPIQ
https://youtu.be/169xCIjUPIQ
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Obr. 2.13: Okno Import geometrie 
 

j) Přidané DPB, EP a EUC se zobrazí v Panelu Lokalizace (Obr. 2.14), kde je možné provádět další 
akce, například použít zoom na vybrané prvky, filtrovat je dle atributů a hodnot jednotlivých 
veličin nebo je z lokalizace odstranit. 

k) Filtrováním (Obr. 2.15) je tak možné získat specifickou skupinu DPB, EP a EUC, pro kterou je 
možné vytvořit novou skupinu pomocí tlačítka Přidat skupinu DPB (Obr. 2.16) a tyto specifické 
prvky do ni přesunout. Pro skupiny DPB může být samostatně určen osevní postup a ostatní 
parametry výpočtu. Mezi skupinami se přepíná pomocí výběru karet v horní části Panelu 
lokalizace. 
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Obr. 2.14: Zobrazení DPB, EP a EUC v Panelu lokalizace 
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Obr. 2.15: Filtrování DPB, EP a EUC je možné např. dle kultury 
 

 
Obr. 2.16: Vytvoření nové skupiny DPB 
 

l) Přesun do vytvořené skupiny DPB se pro vybrané DPB, EP a EUC provede v dolní části Panelu 
lokalizace, výběrem z nabídky vytvořených skupin (Obr. 2.17).  
 

 
Obr. 2.17: Přesun vybraných DPB, EP a EUC do nové skupiny DPB 
 

m) Kromě filtrování je možné DPB, EP a EUC také řadit podle vybraných veličin, například dle 
jejich velikosti nebo erozní ohroženosti (Obr. 2.18).  
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Obr. 2.18: Zobrazení DPB, EP a EUC v Panelu lokalizace 

→ PANEL LOKALIZACE (videomanuál) 

2.6 Analýza erozní ohroženosti DPB, EP a EUC 

a) Po výběru požadovaných DPB, EP a EUC dojde automaticky k výpočtu mediánových hodnot 
Cp . Pp (přípustný součin faktoru ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření 
vzhledem k přípustné míře erozního ohrožení, viz kapitola 1.1).  

b) Vypočtené hodnoty se zobrazí v Panelu lokalizace ve sloupci Přípustné Cp . Pp. Současně s tím, 
se hodnoty zobrazí také v Mapovém okně nad analyzovanými DPB, EP a EUC (Obr. 2.19) a 
jednotlivé prvky se zbarví příslušnou barvou. 

c) Pokud je aplikována tzv. „Pojistka redesignu pro SEO plochy“ (pokud se na posuzované ploše 
nachází souvislá plocha větší než 2 ha s hodnotami  Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,1, přiřadí 
se posuzované ploše mediánová hodnota souvislé plochy (nebo více souvislých ploch) větší než 
2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,1, pokud by byla nižší než mediánová 
hodnota posuzované plochy), v Panelu lokalizace se zobrazí indikátor červené barvy (Obr. 
2.20). 

d) Pokud je aplikována tzv. „Pojistka redesignu pro MEO plochy“ (pokud se na posuzované ploše 
nachází souvislá plocha větší než 2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,4, přiřadí 
se posuzované ploše mediánová hodnota souvislé plochy (nebo více souvislých ploch) větší než 
2 ha s hodnotami Cp . Pp rovnými nebo menšími 0,4, pokud by byla nižší než mediánová 

https://youtu.be/gKA1rXsuL98
https://youtu.be/gKA1rXsuL98
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hodnota posuzované plochy), v Panelu lokalizace se zobrazí indikátor oranžové barvy (Obr. 
2.21). 

e) Bližší analýzu příčin erozní ohroženosti daného DPB, EP či EUC umožňuje zobrazení 
zpřístupněných Vrstev pro výpočet eroze. 

 

 
Obr. 2.19: Vyjádření erozní ohroženosti jako mediánových hodnot součinu Cp . Pp  

 
Obr. 2.20: Aktivace indikátoru Pojistky redesignu pro SEO plochy 
 

 
Obr. 2.21: Aktivace indikátoru Pojistky redesignu pro MEO plochy 

→ ANALÝZA EO (videomanuál) 

2.7 Hodnocení ochranného účinku OP 

a) Okno osevní postupy je možné vyvolat tlačítkem Vybrat/sestavit OP (Obr. 2.22) umístěným 
v Panelu lokalizace. 

https://youtu.be/2yw6eHzZAB0
https://youtu.be/2yw6eHzZAB0
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Obr. 2.22: Vyvolání okna Osevní postupy 

b) Nepřihlášenému uživateli je umožněno vyhodnocovat ochranný účinek modelových OP a má 
možnost je aplikovat na vybrané DPB. 

c) Modelové OP jsou připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou 
intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky, včetně speciálních protierozních OP, OP 
vhodných do pásem ochrany vod, CHKO či oblastí s nedostatkem vláhy (Obr 2.23).  

 
Obr. 2.23: Výběr modelového OP 

d) Přihlášenému uživateli je umožněno modelové OP upravovat (změna plodin a jejich řazení v 
OP, agrotechniky, termínů agrotechnických operací) a po úpravě si OP uložit jako uživatelský 
OP. Také je umožněno sestavení zcela nových osevních postupů. 

e) Uživatelský OP se vytvoří postupným zvolením konkrétního sledu plodin. Nový řádek OP je 
možné přidat tlačítkem Přidat plodinu. Klikem do pole vyberte plodinu se otevře okno výběru 
plodiny (Obr. 2.24). Po výběru plodiny je nezbytné zadat použitou agrotechniku (Obr. 2.25) a 
termíny předseťové přípravy půdy k dané plodině, termín setí/sázení, termín sklizně a termín 
provedení poslední pracovní operace základního zpracování půdy k plodině následné. 

 
Obr. 2.24: Výběr plodiny 
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Obr. 2.25: Výběr agrotechniky 

f) Po výběru všech parametrů plodiny je nezbytné kliknout na tlačítko Edit a potvrdit tak zadané 
hodnoty. Pokud je zadání úplné a termíny agrotechnických operací neobsahují nelogičnosti, 
zobrazí se před plodinou zelený indikátor, spočte se příslušná hodnota faktoru ochranného 
vlivu vegetace (dle kap. 1.2.5) zadané plodiny a zobrazí se v řádku plodiny v poli faktor C.  

 
Obr. 2.26: Potvrzení údajů plodiny 
 

 
Obr. 2.27: Indikace úplnosti zadání parametrů plodiny 

g) Tlačítko Nový OP slouží pro vymazání všech dosud zadaných plodin a spustí proces vkládání 
nové plodiny.  

h) Meziplodiny je možno vkládat jen mezi dvě hlavní plodiny a to pomocí tlačítka Přidat 
meziplodinu. 

i) V případě chybných parametrů je uživatel informován pomocí nápovědy nalevo od okna 
osevního postupu, kde se zobrazí pravděpodobná příčina problému.  

j) Po zadání všech plodin OP je spočtena a ve spodním řádku Okna osevní postupy zobrazena 
příslušná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace C platná pro celý OP. Tato jedna 
hodnota reprezentuje celý osevní postup a je využívána dále ve výpočtech. Nicméně je možné 
si zobrazit průběh tohoto faktoru pomocí Grafu vývoje C-faktoru (Obr. 2.28), který je možné 
vyvolat kliknutím na tlačítko Graf vývoje nacházející se v Okně osevní postupy pod menu 
Moduly. Graf indikuje vhodná období pro účinnější zacílení protierozních opatření (vyšší 
hodnoty znamenají vyšší riziko eroze) a je zde možné vizuálně sledovat změny ochranného 
vlivu OP způsobené např. změnou agrotechniky.  

 



 

41 

 

 
Obr. 2.28: Graf vývoje C-faktoru  

k) Pro aplikaci uživatelského OP na DPB, EP a EUC v lokalizaci, je nezbytné vytvořený OP nejprve 
uložit pomocí tlačítka Uložit jako a následně jej vybrat z nabídky OP. Samotná aplikace OP se 
provádí pomocí tlačítka Zvolit. 

l) Uživatelský Osevní postup je možné smazat výběrem ze seznamu klikem na tlačítko Smazat. 

→ SESTAVENÍ OP (videomanuál) 

2.8 Doplnění stávajících protierozních opatření 

a) Pro objektivní hodnocení erozního ohrožení je nezbytné vyhodnotit nejenom dostatečnost 
ochranného účinku OP, ale zohlednit již realizovaná protierozní opatření. Mimo protierozní 
agrotechniku, která se přiřazuje celému OP, je u vybraných DPB, EP a EUC možné zohlednit 
vrstevnicové obdělávání a také hrázkování, respektive přerušované brázdování podél 
vrstevnic. 

b) Kartu Protierozní opatření je možné vyvolat tlačítkem nastavit PEO a OH (Obr. 2.29), které je 
umístěno v Panelu lokalizace ve sloupci Volba PEO/Bilance OH. 

  
Obr. 2.29: Tlačítko k vyvolání Karty Protierozní opatření  

c) Karta protierozní opatření se zobrazí vespod Panelu lokalizace (Obr. 2.30). Pro každou 
plodinu, pokud je to relevantní, je zde možné přiřadit odpovídající protierozní opatření 
charakterizované faktorem účinnosti protierozních opatření P.  

https://youtu.be/riVNqUazC4Y
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Obr. 2.30: Karta protierozní opatření 
 

d) Výběr protierozních opatření ovlivní výsledný součin faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření C . P a projeví se i v bilanční části Panelu lokalizace (Obr. 2.31).  
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Obr. 2.31: Výsledný součin C . P 

→ DOPLNĚNÍ PEO (videomanuál) 

2.9 Hodnocení dostatečnosti ochranného účinku osevních postupů  
a realizovaných protierozních opatření 

a) Po výběru osevního postupu a protierozních opatření vyhodnotí Protierozní kalkulačka součin 
faktoru ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření C . P a porovná, zda tento 
součin nepřekračuje přípustný součin faktoru ochranného vlivu vegetace a účinnosti 
protierozních opatření vzhledem k přípustné míře erozního ohrožení Cp . Pp.  

b) Ve sloupci Rozdíl je zobrazena hodnota získaná po odečtu Cp . Pp – C . P. Pokud je výsledkem 
záporná hodnota (obarvena červeně), došlo k překročení přípustné míry erozního ohrožení. 
Velikost výsledné hodnoty vyjadřuje „deficit ochrany“ a zkušenějšímu uživateli může 
napovědět, jaké protierozní opatření je nezbytné aplikovat. V případě kladné nebo nulové 
hodnoty (obarvena zeleně) nedošlo k překročení přípustné míry erozního ohrožení, tedy je 
zvolen dostatečně účinný OP a protierozní opatření vzhledem k potřebám hodnoceného DPB, 
EP či EUC. 

c) V případě že došlo k překročení přípustné míry erozního ohrožení, je potřeba zvolit adekvátní 
opatření: 

https://youtu.be/WMyRMlb0PjM
https://youtu.be/WMyRMlb0PjM
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 Zvolit OP s vyšším ochranným účinkem, nebo optimalizovat současný OP změnou 

agrotechniky, zařazením meziplodiny, vyloučením erozně nebezpečné plodiny apod. (viz. 

kapitola 2.7) a změnit tak hodnotu C-faktoru. V případě práce s více OP je výhodné využít 

možnosti práce se Skupinami DPB (viz kapitola 2.5, písmeno j). 

 Realizovat doplňkové protierozní opatření a změnit tak hodnotu P-faktoru (viz. kapitola 
2.8). 

 Zvážit možnost oddělit z DPB jednotlivé EP s rozdílnou erozní ohrožeností. K tomuto 
účelu jsou v Protierozní kalkulačce vedeny Vrstvy pro výpočet eroze umožňující bližší 
analýzu příčin erozní ohroženosti a identifikaci míst s výrazně rozdílnou kategorií erozní 
ohroženosti (viz. kapitola 2.10). 

 Vyhodnotit vliv bilance organické hmoty na faktor erodovatelnosti půdy K a výslednou 
hodnotu zahrnout do výpočtu (viz. kapitola 2.14). 

 
→ HODNOCENÍ (videomanuál) 

2.10 Dělení DPB na EP 

a) V případech, že se v rámci DPB nachází výrazně rozdílné kategorie erozní ohroženosti 
vyjádřené vrstvou Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a 
protierozních opatření Cp . Pp (Obr. 2. 32), mohlo by být výhodné rozdělit DPB na EP s rozdílnou 
erozní ohrožeností. Vrstva Cp . Pp se nachází mezi Vrstvami pro výpočet eroze. 

 
Obr. 2.32: Dělení DPB na erozní parcely 

b) Pro dělení je v Panelu nástrojů připraven nástroj Dělení DPB, EP a EUC (Obr. 2.33). Nejprve je 
nutné vybrat jeden DPB, EP či EUC, poté kliknout na nástroj Dělení DPB, EP a EUC a linií řezu 
přetnout vybraný prvek (Obr. 2.34). Vytyčená linie řezu se potvrdí dvojklikem na konečném 
místě řezu. 

 
Obr. 2.33: Nástroj Dělení DPB, EP a EUC 

c) Dělit prvky je možné v jednom kroku pouze na 2 části, nicméně je dělení možné opakovat dle 
potřeby. 

https://youtu.be/uYMgoOQhi60
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Obr. 2.34: Vytyčená linie řezu 
 

 
Obr. 2.35: DPB rozdělený na 2 EP 

d) DPB rozdělené na EP, stejně jako DPB jinak modifikované, již nelze aktualizovat způsobem 
popsaným v kapitole 2.11. 

→ DĚLENÍ DPB (videomanuál) 

2.11 Historie a aktualizace DPB 

a) V Panelu lokalizace je u DPB aktivní ikona nástroje (Obr. 2.36). Aktivací této ikony se ve spodní 
části Panelu lokalizace objeví záložky dostupných nástrojů pro DPB. Pro použití nástroje 
Historie DPB je nutné zadat požadované datum od/do, stav DPB Účinný/Historický, dále je 
nutné tlačítkem Načíst zobrazit dostupné verze DPB v databázi LPIS. 

 

https://youtu.be/lZATMIfiajY
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Obr. 2.36: Tlačítko nástroje pro DPB 

b) Načtená verze DPB se zobrazí nad stávajícím DPB (Obr. 2.37), nahrazení se provede tlačítkem 
Nahradit. 

 
Obr. 2.37: Načtení historického a aktuálního stavu DPB 
 

→ HISTORIE A AKTUALIZACE DPB (videomanuál) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3Jt78WqCTWc
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2.12 Export dat 

a) Export DPB, EP, EUC z dané Skupiny DPB je možné provést kliknutím na tlačítko Export Shp v 
Panelu lokalizace (Obr. 2.38). 

 
Obr. 2.38: Export prvků z dané Skupiny DPB Panelu lokalizace 

→ EXPORT DAT (videomanuál) 

2.13 Tvorba honů 

a) Hon je plošná půdní jednotka střídání plodin v OP. Pro přiřazení honu je nutné mít zvolen OP, 
vybrat jednotlivé DPB, EP a EUC a ve spodní části Panelu Lokalizace rozbalením rolety Určit 
hon vybrat číslo honu (Obr. 2.39). Stejným způsobem lze z honů jednotlivé DPB, EP či EUC 
odebírat. 

 
Obr. 2.39: Nastavené čísla honu 

→ TVORBA HONŮ (videomanuál) 

 

https://youtu.be/gmXIWtOx-JQ
https://youtu.be/3AaQyXtqcjA
https://youtu.be/3AaQyXtqcjA
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2.14 Vliv bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy 

a) Organická hmota má z dlouhodobého pohledu zásadní vliv na erodovatelnost půdy. 
Protierozní kalkulačka umožňuje vyhodnotit bilanci organické hmoty a její dlouhodobý dopad 
indikativně zohlednit také v K-faktoru dle metodiky popsané v kapitole 1.2.6.  

b) Kartu Organická hmota je možné vyvolat tlačítkem nastavit PEO a OH (Obr. 2.40), které je 
umístěno v Panelu lokalizace ve sloupci Volba PEO/Bilance OH pro daný DPB, EP, EUC. 

 
Obr. 2.40: Tlačítko k vyvolání Karty Organická hmota  

c) Pro vyhodnocení bilance OH pro daný DPB/EP/EUC je nezbytné zadat u každé plodiny OP výnos 
v t/ha, množství použitého hnojiva v t/ha a jeho typ. 

d) Bilance se zobrazí na řádku plodiny ve sloupci Bilance (tC/ha), suma bilance se pak zobrazuje 
vpravo dole (Obr. 2.41). Pokud je bilance záporná (označena červeně) dochází z dlouhodobého 
hlediska k úbytku organické hmoty v půdě a tento stav způsobuje vyšší (méně příznivou) 
hodnotu K-faktoru. Pokud je výsledná bilance organické hmoty kladná (označena zeleně) 
dochází z dlouhodobého hlediska ke zvyšování obsahu organické hmoty v půdě a způsobuje 
nižší hodnoty K-faktoru. Vyrovnaná bilance (označena oranžově) hodnotu K-faktoru nemění 
(viz tab. 2.1). 

e) Pro zohlednění dopadu bilance organické hmoty na faktor erodovatelnosti půdy je nezbytné 
kliknout na tlačítko Zahrnout bilanci.  

 
Obr. 2.41: Suma bilance organické hmoty 

Tab. 2.1: Bilance organického uhlíku 

Bilance organického 
uhlíku 

Hodnota C t/ha Doporučení 

kladná > 1 Bilance organické hmoty je přebytková 

vyrovnaná (-1; 1) Bilance je vyrovnaná, v případě nutnosti upravit 
hnojení organickými složkami tak, aby byla bilance 
kladná. 
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záporná < -1 nebo < -6 dva 
po sobě jdoucí 
roky 

Z dlouhodobého hlediska dochází k úbytku 
organického uhlíku v půdě. Při dosažení deficitu 
uhlíku na úrovni 5 tC.ha-1 je třeba uvažovat o dalším 
organickém hnojení na příslušné parcele při nejbližší 
vhodné příležitosti. Při překročení limitní hodnoty 
deficitu uhlíku na úrovni 6 tC.ha-1 je už organické 
hnojení nutné, což znamená, že by se mělo 
realizovat v nejbližším agrotechnickým termínu. 

 

→ VLIV BILANCE ORGANICKÉ HMOTY (videomanuál) 

 

2.15 Report 

a) Uživatel má možnost svou práci vyexportovat do PDF v podobě reportu pomocí tlačítka v Panelu 
lokalizace (Obr. 2.42).  

 

 
Obr. 2.42: Umístění tlačítka Report v Panelu lokalizace 
 

b) Po stisknutí tlačítka se zobrazí okno Generování reportu (Obr. 2.43). Příprava výstupu po 
stisknutí tlačítka může trvat 30 - 60 vteřin dle velikosti a počtu DPB v lokalizaci. 
 

 
Obr. 2.43: Okno Generování reportu 

  

https://youtu.be/ErGJx-kFZdI
https://youtu.be/ErGJx-kFZdI
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 Seznam zkratek 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

C Faktor ochranného vlivu vegetace 

Cp . Pp Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu 
vegetace a protierozních opatření 

č. j. Číslo jednací 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

DMR 4G Digitální model reliéfu čtvrté generace 

DMT Digitální model terénu 

DPB Díl půdního bloku 

DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 

EP Erozní parcela 

ESRI Environmental Systems Research Institute (jeden  
z největších světových producentů software 
geografických informačních systémů GIS) 

EUC Erozně uzavřený celek 

FP Faktor půdy 

HPJ  Hlavní půdní jednotka 

IT Informační technologie 

KN Katastr nemovitostí 

KoPÚ Komplexní pozemková úprava 

KP Krajinný prvek 

KR Klimatický region 
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LPIS Registr půdy pro farmáře (Land Parcel Identification 
System) - Evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů 

MEO Mírně erozně ohrožená půda 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NV Nařízení vlády 

OP Osevní postup 

ORP Obec s rozšířenou působností 

P Faktor účinnosti protierozních opatření 

pLPIS Veřejný registr půdy (public Land Parcel Identification 
System) 

PM Porada ministra 

PSZ Plán společných zařízení 

PT Půdoochranná technologie 

PV Porada vedení 

RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí 

S – JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální 

SEO Silně erozně ohrožená půda 

SMO 5 Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000 

SOWAC GIS Geoportál zaměřený na ochranu půdy, vody a krajiny 
(Soil and water conservation geographic information 
system) 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

ŠK  Širokořádkové plodiny 

T Termín 

TPEO Technická protierozní opatření 
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TTP Trvalý travní porost 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

USLE Univerzální rovnice ztráty půdy 

v.v.i. Veřejná výzkumná instituce 

VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

WMS Webová mapová služba (Web Map Service) 

ZPF Zemědělský půdní fond 
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 Slovníček pojmů 

PB – půdní blok představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně oddělenou 
od jiných terénních prvků. PB je identifikován kódem a vymezením hranice a eviduje se u něj základní 
typ využití půdy (Zemědělsky obhospodařovaná půda, Ekologicky významný prvek, Zalesněná půda, 
Vodní plocha). PB nemá uživatele a ani jiné podstatné vlastnosti z hlediska evidence užívání půdy 
kromě typu. 
 
DPB - díl půdního bloku je nositelem všech významných údajů o užívání půdy (uživatel, kultura, 
informace o ekologickém hospodaření a mnoho dalších údajů potřebných pro administraci dotací  
a provádění kontrol). DPB je součástí PB, přičemž platí, že zákres účinného DPB se musí nacházet uvnitř 
účinného PB. PB může obsahovat jeden nebo více DPB, popř. také žádný DPB. Podle PB se odvozuje 
číslování a územní příslušnost DPB, které se nachází uvnitř tohoto PB. Plocha v rámci PB, k níž není 
evidováno užívání (DPB), se eviduje jako tzv. zbytková plocha. 

Hon – nebo také areál, je základní jednotka osevního postupu, která označuje skupinu zemědělských 
parcel osetých nebo osázených jednou plodinou. Všechny hony osevního postupu by měly mít přibližně 
stejnou velikost, a to z důvodu dodržení požadované výměry plodin ve všech letech. 

Erozně neohrožená plocha – pro potřeby vyhlášky je za erozně neohroženou plochu považována 
plocha, jejíž mediánová hodnota požadovaného ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření 
vzhledem k přípustné ztrátě půdy (Cp . Pp) je větší než 0,4. 

Erozně ohrožená plocha – pro potřeby vyhlášky je za erozně neohroženou plochu považována plocha, 
jejíž mediánová hodnota požadovaného ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření vzhledem 
k přípustné ztrátě půdy (Cp . Pp) je menší nebo rovna 0,4. 

Erozní událost – je časově omezený děj, kdy dochází vlivem srážkové události k rozrušení a transportu 
půdních částic ze zemědělských pozemků a sedimentaci transportovaného materiálu. Negativním 
důsledkem erozní události je snížení mocnosti půdního profilu na erodovaných plochách, překrytí 
půdního profilu na sedimentačních plochách, tvorba erozních tvarů reliéfu, které znesnadňují 
obdělávání pozemků nebo zanášení komunikací, jiných nezemědělských ploch, vodních toků a vodních 
nádrží půdními částicemi. 

Erozně uzavřený celek (EUC) – je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným erozním 
procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy. Jedná se o území zemědělské půdy ohraničené 
rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. 

Osev – je agrotechnický úkon, při němž je seta plodina do půdy. 

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) – Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově  
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků 
půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně 
napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, 
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní 
hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových 
poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Provádění pozemkových úprav se řídí zákonem 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,  
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

Opakovaná erozní událost – událost, při níž dojde opakovaně (minimálně dvakrát) ke smyvu 
zemědělské půdy. Událost je definována stejným místem odnosu částic a časovým úsekem, při němž 
mohlo dojít k přijmutí nápravných opatření nebo ke změně osevního postupu. 
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Plán společných zařízení (PSZ) – je zpracováván v rámci pozemkových úprav dle § 15 vyhlášky 13/2014 
Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Tvoří 
budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové 
úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále 
protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochranně životního prostředí. 

Přípustná ztráta půdy – je maximální ztráta půdy s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti, 
vztažená k hloubce půdy. 

Terénní rekognoskace – zjišťování stavu skutečností na místě, kde se stala erozní událost. 
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