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Téma: Odhad prostorového rozložení půdních jednotek v různém rozlišení s využitím 
přístupů digitálního mapování půd 

Hypotéza:  
Prostorové rozložení půdních jednotek závisí na poloze v prostoru a podmínkách stanoviště. 

Na základě údajů o podmínkách stanoviště (parametry reliéfu, využití půdy a porost, geologické 
podloží apod.) tak lze vytvářet mapy prostorového rozložení půdních jednotek v různém měřítku 
s dostatečnou spolehlivostí. 

 
Anotace:  

Půdy jsou výsledkem působení půdotvorných faktorů a podmínek a proto je možné odhadovat 
půdní jednotky na základě podmínek stanoviště. Na vybraných územích bude analyzován vztah 
půdních jednotek (podle Taxonomického klasifikačního systému půd České republiky – TKSP a 
podle World Reference Base for Soil Resources - WRB) a charakteristik stanoviště (primární i 
odvozené parametry reliéfu, geologické podloží, způsob využití půdy a druh vegetace aj.). Jako zdroj 
půdních údajů budou využity zejména výsledky starších průzkumů půd (Komplexní průzkum 
zemědělských půd, lesnická typologie apod.). Bude hodnocena srovnatelnost půdních údajů z 
různých zdrojů a možnost desagregace a harmonizace map z různých zdrojů získaných různými 
postupy. Na základě zjištěných vztahů mezi půdními jednotkami a charakteristikami stanoviště pak 
budou s využitím pokročilých výpočetních metod (např. klasifikační stromy, náhodné lesy, umělé 
neuronové sítě, fuzzy metody) vytvářeny modely prostorového odhadu půdních jednotek v různém 
měřítku a rozlišení (od lokální úrovně, přes úroveň okresu, kraje až po území celé republiky). Bude 
zkoumán vliv měřítka a rozlišení na spolehlivost a podrobnost odhadu predikčních modelů. Vybrané 
modely budou ověřovány s využitím nezávislých souborů údajů a doplňkového terénního průzkumu. 
Bude hodnocena spolehlivost a nejistota vytvořených odhadů.  

Hlavními cíli práce bude:  
1) Analyzovat vztah mezi půdními jednotkami a charakteristikami stanoviště, určit 

nejvýznamnější charakteristiky stanoviště pro odhad jednotlivých půdních klasifikačních jednotek. 
2) Vytvořit a ověřit funkční modely pro prostorový odhad půdních jednotek.  
3) Posoudit vliv měřítka a rozlišení na spolehlivost a nejistotu odhadu půdních jednotek. 
4) Pro vybraná území vytvořit mapy půdních jednotek a mapy rozložení nejistot. 
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