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analýza vstupních dat

model EROSION 5G

dostupnost přesnost

nadstavba ArcGIS

kalibrace a verifikace

terénní měření laboratorní analýzy.

riziko eroze určení PEO

zpracování dat

tropické klimaaplikace středoevropské klima

Filipíny - Bohol

Indonésie - Jáva

ŠZP Lány



Destrukční činnost deště

povrchový odtok transport erodovaných částic sedimentace

úbytek zemědělské půdy nižší produkce potravin ekonomické problémy

Intenzita vodní eroze závisí na

charakter srážek

charakter povrchového odtoku

půdní poměry

morfologie území

vegetační poměry

způsob hospodaření



data / metoda zdroj / přístroj přesnost cena čas
ro

z
v
in

u
té

 z
e
m

ě

LLS data CUZK ******* *** **

DEM 5G CUZK ****** ** **

DEM 4G CUZK *** ** **

vrstevnice CUZK * * *

GNNS

DGPS ******* ******* ******

RTK ******* ******* ****

postprocessing ***** ***** *******

ro
zv

o
jo

vé
ze

m
ě

fotogrammetrie

DJI Phantom 2 Vision,  

GoPRO
testuje se ***** ****

TAROT 690, digitální 

fotoaparát
testuje se ***** ****

DJI S 1000 a ASTEC 

Falcon 8 , digitální foťák
testuje se ******* ***

fotogrammetrie

kvadrokoptéra

hexakoptéra

oktokoptéra





VÝSTUP: G

G nad Gp

G nad Gp (%)

Cp na ohrožené ploše

rastry

info vrstva s daty pro návrh OAPEO
vektorová polygonová vrstva

rastr R faktoru 

DTM

rastr C faktoru (LPIS, CLC, terénní půzkum)

rastr hloubky půdy (BPEJ /terénní měření)

rastr Kfaktoru (BPEJ /terénní měření)



VSTUP: rastry faktorů R, K, C, DTM

USLE

CP
sklonitostní

charakteristiky
G G nad Gp

Cp

ohrožené plochy

%

OPEO APEO

info vrstva s daty pro návrh OAPEO
vektorová polygonová vrstva

LS

Power(“flowacc” * resolution/22.1, 0.6) * Power(Sin(“sloped” * 0.01745)/0.09, 1.3)

resolutin = velikost buňky)



1 TTP

GRICODE1 = 1 max. hodnota Cp do 0,005 převést na TTP



rastr R faktoru 

DTM

rastr C faktoru (LPIS, CLC, terénní půzkum)

rastr hloubky půdy (BPEJ /terénní měření)

rastr Kfaktoru (BPEJ /terénní měření)

info vrstva s daty pro návrh OAPEO
vektorová polygonová vrstva



analýza vstupních dat

model EROSION 5G

kalibrace a verifikace

aplikace

testování UAV dronů a tvorby DTM

nadstavba ArcGIS

terénní měření laboratorní analýzy.

riziko eroze určení PEO

Filipíny - BoholŠZP Lány




