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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je stanovit míru ohrožení zemědělských pozemků v k. ú. Hořany vodní erozí 
a posoudit dostatečnost existujících protierozních opatření. Pro zjištění současné hodnoty ztráty půdy z 
jednotlivých pozemků byla použita Univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy 
erozí – USLE (Wischmeier, Smith 1978). Výpočet byl proveden ve 2 variantách lišících se vstupní 
hodnotou faktoru erozní účinnosti deště R. Varianta A počítá s faktorem erozní účinnosti deště R = 20 
MJ.ha-1.cm.h-1, který je pokládán za průměrnou hodnotu pro území České republiky, varianta B potom 
s faktorem R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1, který je pro území ČR na základě posledních výzkumů (Janeček a 
kol. 2010) nově doporučován. Výpočtem stanovená současná reálná ztráta půdy byla porovnána se 
ztrátou přípustnou, která je určována na základě hloubky půdy a některých dalších okolností. Na 
pozemcích, kde bylo zjištěno překročení přípustné ztráty půdy, bylo navrženo doplnění protierozních 
opatření. Návrh je vypracován ve 2 variantách, z nichž každá doporučuje jiný rozsah nových 
protierozních opatření. Protierozní opatření ve variantě A jsou navržena tak, aby se docílilo snížení 
ztráty půdy z pozemků pod přípustnou mez za předpokladu faktoru R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1, ve variantě 
B potom při vstupní hodnotě faktoru R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to establish the level of threat posed to the farmland in soil fund of Hořany 
by water erosion and to evaluate the effectiveness of the existing level of anti-erosion measures. To 
establish the level of the loss of soil from individual plots of land, a universal soil equation – USLE 
(Wischmeier, Smith 1978) was used. The calculation was made using two variants, taking into account 
different primary values of rainfall runoff factor (R). The first variant (A) was calculated with a value of R 
= 20 MJ.ha-1.cm.h-1, which is considered as an average value in the territory of the Czech Republic. 
The second variant (B) was calculated using R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1, the most recently recommended 
factor according to the latest research. The calculated value of current real loss of soil was compared to 
the acceptable loss of soil allowance which is determined by depth of soil and other several conditions. 
Anti-erosion measures were suggested for the land, where higher loss of soil then the allowance was 
detected. The suggested plan is worked out according to the two variants, each suggesting different 
extent of new anti-erosion measures. For variant A anti-erosion measures were arranged to lessen the 
loss of soil from land to below the recommended levels using the factor R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1, for 
variant B, using an entry value of R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1.  
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