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Problematika straty pôdy je stále aktuálna, najmä v obci Pozba, ktorú sme si zvolili 
ako záujmové územie. V obci sme odhadli priemernú ročnú stratu pôdy empirickou 
metódou Univerzálna rovnica straty pôdy využitím prostredia geografického 
informačného systému, ako aj metódou Usle2D na výpočet topografického faktora 
LS. Na základe výsledkov sme zvolili vhodné organizačné protierózne opatrenia. 

 

Univerzálna rovnica straty pôdy 

Najčastejšie používanou empirickou metódou na odhad priemernej ročnej straty 
pôdy z pozemku je Univerzálna rovnica straty pôdy, zostavená Wischmeierom 
a Smithom v roku 1978, tiež známa ako Wischmeier-Smithova rovnica. Rovnica je 
vyjadrená v nasledujúcom tvare: 

G = R . K . L . S . C . P                                                                      (1) 

Metodika 

The aim of the paper is assesment of water erosion risk in the Pozba’s municipal 
cadastre territory based on hydrological, morphological, soil and vegetational 
conditions. Annual average soil loss on parcels of arable land was estimated by the 
empirical model Universal Soil Loss Equation and by the methodology of Usle2D, 
which was used for joined topographic factor calculation. Appropriate soil erosion 
control was designed for parcels where the soil loss values were higher than the 
torelable annual soil loss value. 

The solution was based on topographic maps in 1 : 10 000 and 1 : 50 000 scale, 
digital elevation model in 1 : 50 000 scale, soil maps and the current landscape 
structure map. The GIS programs IDRISI32, Cartalinx and Usle2D were used for 
calculations. Strip plant cultivation of wheat, potatoes and sugar-beet was chosen as 
an appropriate soil erosion control. Grassing was recommended for southern slopes 
of Pozba, because of obtained high soil loss values. 

Key words:   water erosion risk, Universal Soil Loss Equation, Usle2D, Pozba 
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kde je 

G - priemerná ročná strata pôdy [t.ha-1.rok-1], 

R - faktor eróznej účinnosti dažďa [MJ.ha-1.cm.h-1], 

Faktor vyjadrujúci účinok zrážok na množstvo straty pôdy. Môžeme ho stanoviť na 
základe kinetickej energie dažďa a maximálnej 30 minútovej intenzite dažďa. 

K - faktor náchylnosti pôdy na eróziu [t.ha-1.rok-1], 

Faktor definujúci odnos pôdy v tonách z 1 ha na jednotku dažďového faktora R zo 
štandardného pozemku. Vyjadruje vplyv pôdnych vlastností na veľkosť straty pôdy. 
Faktor K možno určiť troma spôsobmi: z nomogramu, pomocou hydropedologického 
prieskumu alebo na základe pôdnych typov a subtypov a na základe pôdnych 
druhov. 

L - faktor neprerušenej dĺžky svahu, 

Faktor L predstavuje pomer straty pôdy na jednotku plochy riešeného svahu k strate 
pôdy na štandardnej porovnávacej ploche s dĺžkou 22,13 m. Jedná sa o vplyv dĺžky 
sklonu svahu na veľkosť straty pôdy. 

L = (dĺžka svahu/22,13 )p                              

(2) 

kde p je exponent závislý od sklonu svahu.  

S - faktor sklonu svahu, 

Faktor sklonu svahu je pomerom straty pôdy na jednotku plochy riešeného svahu k 
strate pôdy na štandardnej porovnávacej ploche so sklonom 9 %. Je závislý od tvaru 
pozdĺžneho profilu svahu. Faktor S sa určí nasledovne: 

S = (0,43 + 0,30 . I + 0,043 . I2) / 6,613       (3) 

kde I je sklon svahu v [%] (Heinige a kol., 2001). 

C - faktor ochranného vplyvu vegetácie, 

Každá plodina má rôzny ochranný účinok a faktor C predstavuje pomer straty na 
skutočnom pozemku s pestovanými plodinami ku strate pôdy na pozemku bez 
vplyvu činnosti človeka (trvalý úhor) pri zachovaní rovnakých ostatných podmienok.  

P - faktor vplyvu protieróznych opatrení. 

Tento faktor vyjadruje pomer odnosu zo skutočného pozemku s aplikáciou určitého 
protierózneho opatrenia na pozemku, ktorý je udržovaný bežnou agrotechnikou bez 
využitia ochranných opatrení. 
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Usle2D a LS-faktor 

Usle2D je program vytvorený na výpočet LS-faktora v Univerzálnej rovnici straty 
pôdy z rastrového digitálneho modelu reliéfu a mapy využitia územia. Usle2D 
poskytuje rôzne algoritmy na výpočet, viacero LS-algoritmov a pracuje s dátami vo 
formáte programu Idrisi.  

Výpočet LS-faktora 

Na výpočet topografického faktora LS sa používajú vzťahy (4) a (5), pričom sa ich 
výpočet líši v použití algoritmu pre výpočet faktora sklonu svahu S podľa nižšie 
menovaných autorov. 

Podľa Fostera a Wischmeiera (1974) je topografický faktor pre nepravidelný svah: 

                                                  
(4) 

kde 

Sj - faktor sklonu svahu pre j-tý segment [m/m], 

λj - vzdialenosť od nižšej hranice j-tého segmentu po hornú hranicu horného svahu 
[m]. 

Ak rozšírime rovnicu na trojrozmernú topografiu, faktor LS môžeme vyjadriť: 

                                (5) 

kde LS - topografický faktor v USLE pre parcelu alebo pre celé povodie, 

Σ - suma všetkých buniek vrátane parciel alebo celého povodia, 

 i,j 

λ(i,j)inlet - dĺžka svahu na vstupe bunky (i,j) [m], 

λ(i,j)outlet - dĺžka svahu na výstupe bunky (i,j) [m], 

S(i,j) - faktor sklonu svahu bunky (i,j), 

m - exponent dĺžky svahu. 

Pre dvoj-rozmerné aplikácie môžeme nahradiť dĺžku svahu jednotkovou 
prispievajúcou plochou územia. Tá môže byť definovaná ako prispievajúca plocha 
vzhľadom na šírku územia. Jednotková prispievajúca plocha predstavuje celkovú 
prispievajúcu plochu vydelenú šírkou bunky. To znamená: 
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λ(i,j)inlet = As,in = Ain/D' a λ(i,j)outlet = As,out = Aout/D'                                  (6) 

kde As,in - jednotková prispievajúca oblasť na vstupe bunky,  

As,out -  jednotková prispievajúca oblasť na výstupe bunky,  

D' - šírka bunky. 

Spolu s rovnicou (5) nám to dáva: 

As Aout = Ain + D'2 a D' = D/x                                              
(7) 

kde D = vzdialenosť gridu a x = faktor opravy 

               
(8) 

                        
(9) 

Algoritmy na výpočet faktora sklonu svahu 

1. LS-rovnica bola pôvodne vyvinutá Wischmeier a Smithom (1978):  

S(i,j) = 65,41*sin2 θi,j + 4,56*sin θi,j + 0,065                              
(10) 

Exponent m v rovnici (8) = 0,5 ak bgtg θi,j ≥ 0,05  

= 0,4 ak 0,035 ≤ bgtg θi,j ≤ 0,05  

= 0,3 ak 0,01 ≤ bgtg θi,j ≤ 0,035 

= 0,2 ak bgtg θi,j ≤ 0,01 

2. Rovnica podľa McCoola et al. (1978, 1989) tiež používaná v RUSLE (1993): 

S(i,j) = 10,8*sin θi,j + 0,03 kde bgtg θi,j ≤ 9%                         (11) 

S(i,j) = 16,8*sin θi,j – 0,5 kde bgtg θi,j > 9%                        (12) 

Exponent m v rovnici (8) = (β/β + 1) kde  
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                                                            (13) 

Hodnoty pre m sú počítané podľa pomeru veľkosti ryhovej a medziryhovej erózie. 
Pre nižší podiel ryhovej erózie vzhľadom na medziryhovú je exponent m vypočítaný 
násobením hodnoty β s 0,5 a pre väčší pomer ryhovej erózie vzhľadom na 
medziryhovú koeficientom 2,0 (McCool, 1989). 

Pre krátke svahy (kratšie ako 4 metre): S(i,j) = 3,0*(sin θi,j )
0,8 + 0,56                          

(14)  

3. Na základe terénnych dát Govers (1991) navrhol hodnotu 0,755 pre exponent m 
v rovnici (10). Jeho faktor sklonu svahu je funkciou sklonu svahu:  

S(i,j) = (tan θi,j / 0,09)1,45                                                                      

 (15) 

4. Nearing (1997) navrhol jednoduchý priebeh funkcie pre sklon svahu: 

                                                             (16) 

Prispievajúca oblas ť 

Program umožňuje voľbu medzi viacerými algoritmami: 

- algoritmus „najstrmší svah“ je jeden z najčastejšie používaných algoritmov. 
Po výpočte gradientu svahu medzi centrálnou bunkou a všetkými nižšími okolitými 
bunkami, je odtok nasmerovaný do susednej bunky, ktorá zodpovedá najvyššiemu 
sklonu svahu, sklony svahu sú počítané na základe výškových rozdielov 

- Quinn et al. (1991) navrhuje algoritmus niekoľkých smerov prúdenia: 
prijímaná časť privedená do každej bunky zostupne z centrálnej bunky je úmerná 
súčinu vzdialenosťou váženého poklesu a geometrického váhového faktora 
závisiaceho od smeru. 

 

 
 
Riešeným územím je obec Pozba, je vzdialená od okresného mesta 32 km a susedí 
s obcami Dedinka, Podhájska, Veľké Lovce, Trávnica a Bardoňovo. Prírodné pomery 
sú ovplyvnené geologickými pomermi a charakterom reliéfu, prírodná vegetácia 
pozostáva z jaseňových, brestových a dubových lesov ako aj viníc na západe 

Výsledky 
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územia. Obec leží v teplej miernej suchej klíme s miernou zimou. Zastúpené sú tu 
černozem, hnedozem a sprašové hliny (Vitajte na.., 2012). 

 
Obrázok 1  Kataster obce Pozba 
Figure 1  Pozba’s municipal cadaster 
 
Pri výpočte sme vychádzali z topografických máp v mierke 1 : 50 000 a 1 : 10 000, 
digitálneho modelu reliéfu a máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
a súčasnej krajinnej štruktúry, poskytnutých firmou GEOpartner. Najprv sme v GIS 
programe IDRISI32 zdigitalizovali rozvodnicu, ktorá nám určila záujmové územie 
a následne sme tiež zdigitalizovali všetky líniové prvky územia ako napr. cesty, ktoré 
nám územie rozdelili na erózne uzavreté celky. Digitalizácia týchto celkov bola 
urobená v programe Cartalinx (Obr. 2), odkiaľ sa následne vyexportovala do GIS 
programu ako vektorová mapa a po preformátovaní na rastrovú slúžila ako podklad 
pre ďalšie výpočty (Obr. 3). Následne sme pristúpili k digitálnemu vyjadreniu 
jednotlivých faktorov vstupujúcich do Univerzálnej rovnice straty pôdy. 
Faktor eróznej účinnosti dažďa R sme ponechali ako konštantu vstupujúcu do danej 
rovnice, jeho hodnota je 30 MJ.ha-1.cm.h-1 (Malíšek, 1990). 
Faktor náchylnosti pôdy na eróziu K (Obr. 4) sme stanovili na základe BPEJ, ktoré 
predstavujú pôdne a ekologicky relatívne najhomogénnejšie jednotky územia 
(Štekauerová, 2010). 

                             

Obrázok 2  Polygóny      Obrázok 3  Erózne uzavreté celky  Obrázok 4  Faktor K 
Figure 2  Polygons          Figure 3 Parcels                             Figure 4  Factor K 
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Faktor neprerušenej dĺžky svahu L sme získali na základe mapy erózne uzavretých 
celkov, odkiaľ sme si vyčlenili celky s ornou pôdou (Obr. 5). Následne sme tieto 
celky vkreslili do topografickej mapy mierky 1 : 50 000 a určili priemerné dĺžky 
jednotlivých svahov s ornou pôdou. Túto hodnotu sme potom dosadili do vzorca na 
výpočet faktora neprerušenej dĺžky svahu (3), pričom exponent p sme uvažovali 
rovný hodnote 0,5 keďže sklony svahov boli väčšie ako 5% (Obr. 6). 

Faktor sklonu svahu S (Obr. 7) sme získali na základe digitálneho modelu reliéfu. 
V programe IDRISI32 sme využili zabudovanú funkciu na vytvorenie mapy sklonov v  
percentách a tú sme dosadili do vzorca na výpočet daného faktora (4). 

              

Obrázok 5  Parcely ornej pôdy      Obrázok 6  Faktor L          Obrázok 7  Faktor S 
Figure 5  Parcels of arable land     Figure 6  Factor L             Figure 7  Factor S 
 

Faktor ochranného vplyvu vegetácie C sme stanovili na základe pestovaných plodín 
na danom území. Najčastejšie pestovanými plodinami sú pšenica, zemiaky 
a cukrová repa. Rastrovú mapu s ornou pôdou sme preklasifikovali na konštanty 
0,12 pre pšenicu a 0,44 pre zemiaky a cukrovú repu. 

Faktor vplyvu protieróznych opatrení P sme uvažovali rovný hodnote 1, keďže v 
našom prípade neuvažujeme so žiadnymi protieróznymi opatreniami na záujmovom 
území. 

Po získaní všetkých faktorov potrebných na odhad priemernej ročnej straty pôdy 
z Univerzálnej rovnice straty pôdy sme vypočítali stratu pôdy (G) za predpokladu 
pestovania pšenice (Obr. 8), zemiakov a cukrovej repy (Obr. 9) na riešenom území. 
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Obrázok 8  G pre pšenicu     Obrázok 9  G pre zemiaky, cukr.repu 
Figure 8  G for wheat             Figure 9  G for potatoes, sugar-beet 

 

Na výpočet faktora neprerušenej dĺžky svahu a sklonu svahu sme tiež použili 
program Usle2D, ktorý tieto dva faktory vypočítal ako spojený topografický faktor. 
Ako vstup do programu slúžila mapa digitálneho modelu reliéfu - DEM (Obr. 10) 
a mapa ornej pôdy (Obr. 5). Topografický faktor sme vypočítali pre všetky 
programom ponúkané algoritmy. Následne sme tento faktor dosadili do Wischmeier-
Smithovej rovnice. Z dôvodu obmedzenej dĺžky príspevku, uvádzame výsledky iba 
za predpokladu pestovania pšenice na danom území (Obr. 11 – 15). 

                   

Obrázok 10  Digitálny     Obrázok 11  G podľa Wischmeiera,   Obrázok 12  G podľa  
model reliéfu         Smitha                McCoola (rill<interill, 
C<0,15) 
Figure 10  Digital         Figure 11  G by Wischmeier, Smith    Figure 12  G by McCool 
elevation model 
 



VEDA MLADÝCH  2012 
 

44 

 

                    

Obrázok 13  G podľa               Obrázok 14  G podľa              Obrázok 15  G podľa  
McCoola (rill=interill)                   Goversa                                  Nearinga 
Figure 13  G by McCool           Figure 14  G by Govers          Figure 15  G by Nearing 
 

Hodnoty priemernej ročnej straty pôdy prevyšujú prípustnú hranicu straty pôdy 
definovanú pre stredne hlboké pôdy (podľa STN 75 4501), ktorá je 4 t.ha-1.rok-1, 
preto bolo potrebné navrhnúť isté protierózne opatrenia. Za vhodný spôsob ochrany 
ornej pôdy sme zvolili pásové pestovanie plodín, ktoré spočíva v striedaní 
chráneného a ochranného pásu. Na výpočet kritickej dĺžky svahu, ktorý predstavuje 
šírku chráneného pásu, sme využili vzorec na výpočet neprerušenej dĺžky svahu (3) 
a výpočet straty pôdy (1) za predpokladu, že priemerná ročná strata pôdy je 4 t.ha-

1.rok-1. Výsledné hodnoty šírky pásov uvádzame v tabuľke (Tab. 1), opäť za 
predpokladu pestovania pšenice, zemiakov a cukrovej repy. Na základe týchto 
hodnôt sme si vykreslili návrh pásového pestovania plodín a zjednotili hodnoty šírky 
pásov jednotlivých parciel. Južnú časť územia, ktorá je najohrozenejšou časťou 
z hľadiska vodnej erózie, navrhujeme zatrávniť, aby sa zabránilo odnosu pôdy 
z územia. Striedanie pásov i zatrávnenie sme vykreslili na topografickej mape 
a následne sme tento návrh zdigitalizovali v súradnicovom systéme S-JTSK (Obr. 
16). 

 
Tabuľka 1 Hodnoty kritickej dĺžky svahov 
Table 1 Values of critical slope lenght 

č.p.1 pše2 z,cr3 č.p.1 pše2 z,cr3 č.p.1 pše2 z,cr3 č.p.1 pše2 z,cr3 

1 50.18 3.73 11 7.27 0.54 21 702.87 52.28 31 54.14 4.03 

2 1394.52 103.72 12 4395.39 326.93 22 23.06 1.72 32 140.98 10.49 

3 36.32 2.7 13 1463.24 108.84 23  - 4 33 143.75 10.69 

4  - 4 14 43.95 3.27 24 968.43 72.03 34 200.01 14.88 

5 56.52 4.2 15 1150.88 85.6 25 400.34 29.78 35 1351.8 100.55 

6 376.33 27.99 16 152.24 11.32 26 1464 108.89 36 44.45 3.31 

7 108.42 8.06 17 28.72 2.14 27 1128.43 83.93 37  - 4 

8  - 4 18 27.94 2.08 28 187.34 13.93 38  - 4 
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9 335.27 24.94 19 41.29 3.07 29 546.59 40.66 39  - 4 

10  - 4 20 1107.64 82.39 30 214.74 15.97 40  - 4 

    
41  - 4 

1parameter č.p. – poradové číslo parcely 

 parameter č.p – serial number of parcelas 

2prameter pše – kritická dĺžka svahu pri pestovaní pšenice [m] 

 parameter pše - critical slope length for wheat [m] 

3parameter z,cr – kritická dĺžka svahu pri pestovaní zemiakov, cukrovej repy [m] 

 parameter z,cr – critical slope length for potatoes, sugar-beet [m] 

4parameter - - označuje oblasť bez ornej pôdy (zastavaná plocha, les, ..) 

 parameter - - indicates an area without arable land (area with buildings, forest, ..) 

 

Obrázok 16  Návrh pásového pestovania plodín 
Figure 16  Strip plant cultivation design 

 

 

Výpočet v prostredí geografického informačného systému nám poskytuje 
prehľadnejšie výsledky empirického výpočtu straty pôdy z územia spôsobené 
vodnou eróziou. Využitím programu Usle2D sme tieto výsledky detailnejšie 
prepracovali a mali možnosť porovnať rôzne algoritmy na ich výpočet, pričom 
riešenie podľa Nearinga je porovnateľné s výsledkami Univerzálnej rovnice straty 
pôdy. Na základe výsledkov straty pôdy, ktorých hodnota sa pohybovala až okolo 52 
t.ha-1.rok-1, možno konštatovať, že južná časť katastra obce Pozba je najviac 
ohrozená vodnou eróziou. Keďže prípustná ročná strata pôdy je 4 t.ha-1.rok-1 
a vzhľadom na fakt, že pôda je vyčerpateľný a neobnoviteľný prírodný zdroj, určite 

Súhrn 
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netreba zdôrazňovať dôležitosť jej ochrany a potreby návrhu protieróznych opatrení. 
V našom prípade sme zvolili organizačné opatrenia ochranné zatrávnenie a pásové 
pestovanie plodín najčastejšie sa vyskytujúcich na danom území, a to pšenica, 
zemiaky a cukrová repa. 
 
Kľúčové slová: vodná erózia, Univerzálna rovnica straty pôdy, Usle2D, Pozba 
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