
Zásady stanovení faktoru 

ochranného vlivu vegetace v 

dokumentaci PÚ



Hodnota faktoru C vegetačního krytu a 
agrotechniky pro jednotlivé plodiny 
představuje poměr smyvu půdy na pozemku 
s pěstovanými plodinami  ke ztrátě půdy na 
kypřeném černém úhoru.

Pro vyjádření vývoje ochranného účinku 
plodin a jejich posklizňových zbytků rozdělili 
W.H. Wischmeier a D.D. Smith (1978) rok do 
pěti období:



1.období podmítky a hrubé brázdy

2.období od přípravy pozemku k setí do 
jednoho měsíce po zasetí

3.období po dobu druhého měsíce od 
jarního nebo letního setí, u ozimů do 
30.4.

4.období od konce třetího období do 
sklizně

5.období strniště





Rozdělení průměrné roční hodnoty R – faktoru podle metodiky 

ÚVTIZ

Měsíc:  Duben   Květen   Červen   Červenec   Srpen   Září   Říjen

%            0,5            7          26,8          32,2           31,1      2       0,4

Rozdělení průměrné roční hodnoty R – faktoru pro stanici Brno-

Tuřany

Měsíc:  Květen   Červen   Červenec   Srpen   Září

%            12           28            29             24        7





Regionalizace faktoru ochranného vlivu 

vegetace C vybraných plodin

Výpočet průměrných ročních hodnot faktoru C 

je poměrně náročný. Cílem bylo stanovení 

těchto hodnot u vybraných plodin s ohledem 

na agroklimatické podmínky České republiky 

tak, aby byly snadno použitelné.



Pro každou plodinu byla určena hodnota 

faktoru C s ohledem na agroklimatické 

podmínky území.

Pro stanovení průměrné doby setí 

a sklizně jednotlivých plodin bylo 

využito fenologických údajů z podkladů 

Kurpelové, Coufala a Čulíka (1975).



Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C 
jarních obilnin

Začátek setí ječmene jarního je v atlasu Agroklimatické 
podmínky ČSSR znázorněn izočárami v 5 denních 
intervalech v mapě 1 : 1 000 000. Průměrný začátek 
setí jarního ječmene na jižní Moravě je kolem 20. 
března, postupně s rostoucí nadmořskou výškou se 
opožďuje. Výškový rozdíl 100 m se projeví 
zpožděním doby setí přibližně o 6 až 7 dnů. V 
Krkonoších a Krušných horách je průměrný začátek 
setí 19.dubna. Celková vegetační doba je v průměru 
u jarního ječmene 113 až 120 dní.







Vliv délky vegetačního období na 

hodnotu faktoru C

Na základě fenologických údajů byla 

stanovena délka vegetačního období a 

vypočítány hodnoty faktoru C u ječmene 

jarního a pšenice ozimé pro stanici Telč v 

období 1960 až 1990.

















Vyhodnocení vlivu struktury a využití 

zemědělského půdního fondu z 

hlediska erozního ohrožení půdy

























Závěr
V dokumentaci pro stanovení faktoru C existují 2 

možnosti

A - pokud existují dlouhodobé údaje o osevních 
postupech (minimálně 20 let) lze průměrnou hodnotu 
faktoru C pro dané území konkrétně vypočítat podle 
metodiky. V případě, že podklady nejsou k dispozici, 
je možné použít údaje o struktuře pěstovaných 
plodin.

B - jestliže nelze výše uvedený způsob použít, 
doporučuji použít údaje průměrných hodnot faktoru 
C podle kódu klimatického regionu. 


