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ÚVOD 

 V rámci protipovodňových a protierozních opatření v Česku a 
na Slovensku roste počet malých vodních nádrží. Tyto 
nádrže však představují problém z hlediska akumulace 
erodovaného materiálu z výše položeného území. Tento 
erodovaný materiál se v nádrži ukládá většinou v podobě 
jemnozrnného sedimentu, jehož množství a rychlost ukládání 
bývá neznámá. Toto nekontrolované ukládání sedimentů tak 
může vést ke snížení retenční kapacity nádrže a následného 
snížení účinnosti nádrže během povodňové situace. Dále 
může vést ke zhoršení kvality vody v nádrži i v toku pod ní 
díky růstu koncentrací chemických látek. 

 

 V příspěvku jsou prezentovány dva možné způsoby 
nepřímého stanovení množství sedimentů v malé nádrži, 
jejichž výsledky jsou srovnány s výsledky empirického 
modelování potenciálně erodovaného množství půdy. 

 



VÝZKUMNÁ ÚZEMÍ 

 Povodí 
Svacenického 
jarku (SVAC; 6,3 
km2) a Suchého 
potoka (SUCH; 
3,5 km2) 

 Dvě malé vodní 
nádrže 
(Svacenický 
polder a nádrž 
Němčice) 

Reliéf SVAC (a) a SUCH (d); Využití území SVAC (b) a SUCH (e); Rozdělení půd SVAC (c) a SUCH (f); 

Sklonitostní poměry (i); Poloha v rámci Evropy (g) a poloha území v rámci České a Slovenské republiky 

(h). 

 



METODIKA 

 Erozní modely USLE, RUSLE a 

USPED 

 Terénní odběr vzorků půdy a 

sedimentů 

 Měření dna nádrží: 

 AUV Ecomapper (SVAC) 

 Měření hloubky dna v gridu 

(SUCH) 

 Modelované období 2012-2017 

Povodí 

Zastoupení půdních frakcí (%) Obsah 

organickéh

o uhlíku (%) 

Objemová 

hmotnost 

(g/cm3) Písek Prach Jíl 

SVAC 
2,8-12,1 

(x  6,6) 

41,4-80,9 

(x  66,9) 

3,6-19,4 

(x  10,6) 

8,8-15,1 

(x  11,2) 

0,982-1,466 

(x  1,307) 

SUCH 
3,5-11,9 

(x  6,1) 

43,6-85,2 

(x  71,6) 

3,6-15,2 

(x  6,9) 

5,5-9,7 

(x  7,7) 

0,856-1,157 

(x  1,039) 

Hodnoty sledovaných charakteristik půdy v obou povodích 

 

Výsledky zrnitostní analýzy vzorků půdy (světle šedá) a sedimentů 

(tmavě šedá) v obou povodích 



VÝSLEDKY 

 Průměrná intenzita 

eroze v SVAC: 1,3 

t/ha/r (USPED), 5,6 

t/ha/r (RUSLE) a 

6,5 t/ha/r (USLE). 

 

 Průměrná intenzita 

eroze v SUCH: 0,9 

t/ha/r (USPED), 1,1 

t/ha/r (RUSLE) a 

1,4 t/ha/r (USLE). 

 

Výsledky z modelu USLE pro SVAC (a) a SUCH (d);  

Výsledky z modelu RUSLE pro SVAC (b) a SUCH (e); 

Výsledky z modelu USPED pro SVAC (c) a SUCH (f). 

 



SHRNUTÍ 

SVAC SUCH 

Objem 

sedimentů 

(m3) 

Životnost 

nádrže 

(roky) 

Objem 

sedimentů 

(m3) 

Životnost 

nádrže 

(roky) 

Měření 678,6 318 26,8 2 531 

USLE1 592,0 136 182,2 372 

USLE2 2 209,2 98 294,9 230 

RUSLE1 1 376,9 157 150,3 451 

RUSLE2 1 910,9 113 243,2 279 

USPED 629,7 343 279,8 242 

USLE1, RUSLE1 je počítané pro dobré hydrologické podmínky (SCS-CN) 

USLE2, RUSLE2 je počítané pro špatné hydrologické podmínky (SCS-CN) 

Srovnání měřeného a modelovaného množství sedimentů 

 Obě metodiky měření hloubky dna se prokázaly jako vhodné pro malé 

vodní nádrže. 

 Aplikované erozní modely představují vhodné nástroje pro simulaci 

erozně-akumulačních procesů. 

 Ve srovnání s reálně naměřenými sedimenty vychází nejlépe model 

USPED. 

 Použití výše uvedených postupů by bylo vhodné zakomponovat do 

plánování budoucích a udržování současných nádrží, což v současnosti 

není legislativou vyžadováno. 
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