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• Multikriteriální GIS analýza – více 
proměnných, která je v daném území 
kritická? 

• PCA analýza – stanoví váhy jednotlivých 
proměnných, jejich kombinací v GIS 
dostaneme relativní ohroženost oblasti. 

• Výhoda použití – variabilita, možnost 
nezávislého hodnocení za jednotlivé 
pohledy. 

• Omezení vstupních parametrů – nutná 
lineární vazba – lepší , horší . 

• Statistika řešena v R. Jako GIS software byl 
použit ArcGIS 10.2. 

A. Výběr lokalit, PCA analýza 



Výsledky PCA analýzy 



 



 



řešený aspekt Proměnná   
Kód proměnné Rozsah (min-max.) Jednotka Zdroj 

Lesní povodí Podíl lesní půdy na vodní útvar :-( LESoprl 0-100 % typologie_OPRL 

  delka lesni cesty :-) DOPR 0-100 % DOPR_OPRL 

  
plošný podíl retencni vodni kapacity odvozeny z vymery SLT ve 
vodním útvaru :-) RVKSLT 1-5   OPRL 

  stupeň prirozenosti :-( PRIR_KU 0-6 kategorie prirozenost_katastr 

              

Zemědělská povodí potenciální eroze :-) G   t.ha.rok-1 VÚMOP 

  zastoupení TTP v rámci katastru řešeného území :-( TTP 0-100 % LPIS 

  zastoupení orné v rámci katastru řešeného území :-) ORNA 0-100 % LPIS 

  vhodnost infiltrace :-) ÏNF 1-5   VÚMOP 

              

Niva Využití nivy záplavou při Q5 v % - % zastoupení Q5 v nivě pro VÚ :-( NIV_Q5 0-100 % LPIS, … 

  Niva zorněná % v Q5 :-) NIV_Q5_OR 0-100 % LPIS, … 

  Niva TTP % v Q5 :-( NIV_Q5_TTP 0-100 % LPIS, … 

  Niva les% Q5 :-( NIV_Q5_LES 0-100 % LPIS, … 

  Využití nivy záplavou při Q20 v % :-( NIV_Q20 0-100 % LPIS, … 

  Niva zorněná % v Q20 :-) NIV_Q20_OR 0-100 % LPIS, … 

  Niva TTP % v :-( NIVQ20_TTP 0-100 % LPIS, … 

  Niva les% Q20 :-( NIVQ20_LES 0-100 % LPIS, … 

  
Využití nivy záplavou při Q100 v % - % zastoupení Q100 v nivě pro 
VÚ :-( NIV_Q100 0-100 % LPIS, … 

  Niva zorněná % v Q100 :-) N_Q100_OR 0-100 % LPIS, … 

  Niva TTP % v Q100 :-( N_Q100_TTP 0-100 % LPIS, … 

  Niva les% Q100 :-( N_Q100_LES 0-100 % LPIS, … 

  Niva ostatní plocha% mimo Q5 :-) MN_Q5_OST 0-100 % LPIS, … 

  Niva ostatní plocha% mimo Q20 :-) MN_Q20_OST 0-100 % LPIS, … 

Vstupní proměnné II. fáze PCA analýzy 



 



 



B. Degradace půdy 



Qualitative damages of soils 

Source: Šarapatka and Bednář, 2015  



Source: Šarapatka and Bednář, 2015  



Source: Šarapatka and Bednář, 2015  





   

 

Chernozems can accumulate 

3500 m3 of water per hectare  



54 % of arable land  - problems with water erosion 

Source: VÚMOP 







Soil erosion vs. average size of fields (in hectares) 
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C. Řešeí vybraných území 

C. Řešení vybraných území 



  







Biomass of soil organisms 









  



  
39,3 t.ha-1 za rok 9,1 t.ha-1 za rok 

 





 



 



52,5 t.ha-1 za rok 
 

10,4 t.ha-1 za rok 
 





 



Average values of selected observed soil characteristics in 
accumulation and erosion areas of slopes within the studied block of 

land, the highlighted area shows the border of the topsoil horizon. 

  

Source: Šarapatka, Bednář, Netopil, 2015  



„Půda je nejsložitějším biomateriálem na planetě, ….. 
……kterému dosud příliš nerozumíme, ….. “ 
 
„ Soil is the most complicated biomaterial on the planet ….. 
……. which we do not understand properly …. “ 
(Young and Crawford, 2004: Interactions and Self-Organization in the Soil-Microbe Complex ) 



Děkujeme za pozornost 

Kontakty : borivoj.sarapatka@upol.cz, patrik.netopil@upol.cz 
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