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Téma: Popis změn půdního pokryvu a vlastností s pomocí dat historického půdního 
průzkumu  

Hypotéza:  
Data Komplexního průzkumu zemědělských půd lze použít pro popis změn půdného pokryvu i 

přes jejich nedostatečnou prostorovou lokalizaci, přesnost výstupních mapových podkladů a změnu 
metodických postupů při analýze půdních vlastností.   

 
Anotace:  

Půda je dynamicky se měnící složka životního prostředí, která podléhá neustálému vývoji, 
který je dán měnícími se podmínkami půdotvorných faktorů a intenzitou obhospodařování. V 60. 
letech 20. století proběhlo na našem území intenzivní mapování půd - tzv.Komplexní průzkum 
zemědělských půd. Z jeho výsledků vychází stále většina informací o půdním pokryvu. Odstup 50 let 
je však, s ohledem na rychlost degradace půdního pokryvu, nárůst intenzifikace zemědělství a změn 
v krajině, natolik velký, že je třeba se zabývat otázkou, zda jsou data KPP dostatečně aktuální a je 
třeba hledat postupy jak tento fakt ověřit. S ohledem na náročnost půdních průzkumů je pak dále 
třeba  se pokusit tato data aktualizovat a využít je pro současný popis stavu půd. Práce se bude 
zabývat několika okruhy, které toto téma přináší. Prvním z nich je stratifikace území České republiky 
o ohledem na potenciální velikost změn půdního pokryvu s ohledem na typ a intenzitu degradce půd 
(vodní eroze, větrná eroze, acidifikace, atd.). Druhým okruhem je zhodnocení využitelnosti 
prostorových dat (mapy, lokalizované sondy) pro popis změn půdního pokryvu a  vlastností ve 
vybraných zájmových územích s odlišnou intenzitou a typem degradace s využitím postupů metod 
digitálního mapování půd. Třetím okruhem je pak kritické zhodnocení problematiky změn 
analytických metod používaných v minulosti a současnosti a jejich možná reinterpretace pomocí 
pedotransferových funkcí.   

  
Hlavními cíli práce bude:  
1) Zhodnotit využitelnost prostorových dat KPP pro popis změn půdnícho pokryvu.  
2) Popsat změnu půdního pokryvu na vybraných zájmových územích pomocí dat KPP. 
3) Zhodnotit vliv změn analytických metod na popis vývoje půdních vlastností. 

 
Zdroj financování práce: Projekt NAZV QK1820389 "Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR 
na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd"       
 
 


