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Abstrakt 

 

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá kvalitou pôd v 30 archeologických lokalitách 

z obdobia mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej (1 250 – 450 pr. Kr.). Cieľom 

práce je preukázať závislosť podielu pestovaných obilnín na pôdnych a iných 

environmentálnych podmienkach v rôznych regiónoch. Druhotným cieľom je orientačné 

sledovanie zmien, ku ktorým mohlo potenciálne dôjsť od tohto obdobia podnes. Tieto zmeny 

reprezentuje erózia vymedzená rôznymi metódami. Rešerše literatúry stručne charakterizuje 

archeologické záznamy z tohto obdobia, rôzne prístupy k hodnoteniu pôdy až do súčasnosti 

ako aj informácie o erózii pôdy a nástrojoch jej vymedzovania. Vlastná práca prináša záver, 

že podiel pestovaných plodín je závislý predovšetkým na nadmorskej výške, až v druhom 

rade na ostatných environmentálnych faktoroch (vrátane pôdnej kvality). Výsledky vlastnej 

práce sú však ovplyvnené viacerými činiteľmi, ktoré sú popísané v diskusii, v závere práce. 

Kľúčové slová: kvalita pôd, obilniny, archeologické lokality, kilometrový perimeter, 

pôdna erózia, mladšia doba bronzová, staršia doba železná 

 

Abstract 

 

This diploma thesis inquires into the quality of the soils at 30 archaeological sites from 

the periods from Late Bronze Age to Early Bronze Age (1 250 - 450 BC). The aim of the 

thesis is to prove the dependence of the ratio of the cultivated cereals on the soil and other 

environmental factors in various regions. The secondary aim is the general observation of the 

changes, which could appear from this period until now. These changes are represented by the 

erosion, researched by various methods. The overview of the literature aims to the short 

description of the archaeological sources from the period, various approaches to the soil 

evaluation until present as well as information about the soil erosion and tools for its research. 

The conclusion of the thesis is that the ratio of the cultivated cereals depends mostly on the 

sea level, secondly on other environmental factors (included the soil quality). The results of 

the thesis are influenced by number of factors, discussed in the conclusion. 

Keywords: soil quality, cereals, archaeological sites, perimeter of kilometre, soil 

erosion, late bronze age, early iron age 
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1. ÚVOD A CIELE PRÁCE  

 

Prekladaná práca sa zaoberá kvalitou pôdy a rozmanitosťou v produkcii pestovaných 

obilnín v mladšej dobe bronzovej až staršej dobe železnej (cca r. 1 250 – 450 pr. Kr.) 

vo vzťahu k prírodným podmienkam na vybraných archeologických lokalitách a takisto 

vymedzením potenciálnych plôch erózie v perimetri 1 km od sledovaných lokalít. Cieľom 

práce je testovať hypotézu či okrem prípadnej závislosti na čase (kultúrny faktor), môžu byť 

pôdne či všeobecne environmentálne podmienky príčinou rozdielov v podiele pestovaných 

obilnín v rôznych regiónoch. Druhotným cieľom je práve vymedzenie plôch potenciálnej 

erózie v zázemí archeologických lokalít vybranými metódami a ich vizualizácia v digitálnom 

prevedení. V tomto prípade pracujem s predpokladom, že pôdny kryt sa môže výrazne meniť, 

často aj v závislosti na lokalite. K formulácii predpokladu ma doviedol fakt, že existujú len 

proxy dáta (nepriame indície) o minulosti, s ktorými by sme mohli porovnávať súčasný stav 

a keďže sledujem závislosť pestovaných plodín na environmentálnych podmienkach 

v minulých dobách, považujem za nutné aspoň čiastočne kvantifikovať proces erózie, ktorý 

mohol tieto prírodné podmienky do dnešného obdobia pozmeniť.  

Súčasťou práce sú aj prístupy k mapovaniu a bonitácii pôd, ako aj informácie o erózie 

v minulosti a o súčasných nástrojoch, ktoré umožňujú potenciálne plochy erózie vymedzovať.  

Časť práce je z pripravovaného článku od Dreslerovej a kol. in prep., na ktorom 

spolupracujem, preto budú niektoré časti totožné práve s časťami z ešte, v čase spracovania 

predkladanej práce, nepublikovaného článku, ktorého závery sú čiastočné naznačené 

v zborníku abstraktov z 8. ročníka Konference environmentální archeológie (Součková 

a Hejcman 2012). 

Vzhľadom k tomu, že som prácu písal vo svojej rodnej reči slovenčine, na niektorých 

miestach môže dôjsť k nesprávnemu gramatickému tvaru českých miestopisných názvov. Za 

prípadné chyby sa vopred ospravedlňujem. 

 

2. REŠERŠE LITERATÚRY 

 

2.1. Prírodné prostredie pravekého človeka a počiatky osídlenia 

Pod pojmom prírodné prostredie pravekého človeka je treba rozumieť sumu všetkých  

prírodných podmienok na určitom území a to pomery krajinné (reliéf, geologické podložie, 

pôda, vegetácia, fauna) a klimatické. Človek vstupuje do krajiny ako tretia tzv. 
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socioekonomická zložka (Ložek 1981). Alebo inak povedané, prírodné prostredie je súhrn 

predmetov a javov prírody, ktoré su jednak na počiatku dejín prirodzenou základňou pre 

vznik a rozvíjanie historickej aktivity človeka, jednak vždy taktiež objektom tohto pretvárania 

a jeho výsledkom (Stručný filozofický slovník 1966). 

Každá krajina v každej časti sveta má svoje charakteristiky, ktoré sú výsledkom 

viacerých činiteľov (zemepisná poloha, nadmorská výška, geologické, hydrologické, 

klimatologické či  pedologické pomery). V Európe mierneho pásma je krajina rozdelená na 2 

základné georeliéfne typy: nížiny a vysočiny. Vyhľadávanejším typom bola počas celej 

histórie ľudského osídlenia nížina (Gojda 2000). Vysočiny vďaka menej priaznivým 

podmienkam slúžili v praveku skôr ako miesta, kadiaľ prechádzali diaľkové cesty. 

Významnou prirodzenou zónou, ktorú ľudia oddávna využívali k trvalému osídleniu bolo 

morské pobrežie. More a oceán boli pre pravekého človeka dlho neprekonateľnou bariérou. 

Človek sa počas svojho vývoja prispôsoboval daným podmienkam a hľadal si najvhodnejšie 

miesta k usídleniu sa. Približne pred 12 tisíc rokmi vystriedal pleistocén holocén, dobá 

poľadová. História vzťahu človeka ku krajine má 2 základné etapy. Prvá je v archeologickej 

terminológii označovaná ako paleolit - staršia doba kamenná (od vzniku hominidov a rodu 

homo až po koniec doby ľadovej). Človek využíval prírodné zdroje v pasívnej podobe. K 

zmene vo vzťahu človeka a prírody dochádza v relatívne nedávnej dobe (Gojda 2000). Hoci 

tento proces trval mnoho storočí, predsa sa udial relatívne rýchlo. Postupne sa začína obdobie 

neolitu – mladšej doby kamennej. V niektorých oblastiach sa dlhšie udržuje prechodná fáza 

medzi staršou a mladšou dobou kamennou, t.j. mezolit - stredná doba kamenná. Vzťah 

človeka k prírode sa mení na aktívny, aj keď Dreslerová a Pokorný (2004) tvrdia, že v neolite 

sú antropogénne vplyvy ešte relatívne nevýrazné. Podobne aj Lipský (1998) sa prikláňa 

k názoru, že až koncom neskorej doby bronzovej dochádza k značnému rozšíreniu plôch 

obhospodarovanej pôdy.  

Každé spoločenstvo ľudí postupne optimalizovalo vlastnú stratégiu využívania 

dostupných prírodných zdrojov až po maximálnu hodnotu. Súbežne s ľudskými zásahmi však 

neustále prebiehajú aj prirodzené zmeny, ktorým sa praveký ale i dnešný človek musel a musí 

vedieť prispôsobiť, aby sa vyhol katastrofickým následkom niektorých  svojich činností 

(Ložek 1981). Reakciou na klimatické zmeny, spočívajúce v nutnosti zmeny stratégie 

využívania krajiny, bol niekedy aj zánik jednej archeologickej kultúry (archeologická kultúra 

ako súhrn archeologických typov, vymedzených v priestore a v čase, t. j. súbor dochovaných 

a znovu nájdených pozostatkov existencie a činnosti jednej a tej istej skupiny ľudí (Pečírka a 
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kol. 1979) a jej nahradenie novou kultúrou (Bouzek 2005)). Priama korelácia medzi 

klimatickými udalosťami a správaním pravekej spoločnosti je však z mnohých dôvodov 

(hrubá archeologická periodizácia, obmedzená priestorová platnosť klimatických vplyvov, 

nepredikovateľné a ťažko rozpoznateľné kultúrne správanie pravekých populácii) náročná 

(Dreslerová 2005). 

Postupne ako praveké populácie zaberali priestor jednotlivých prirodzených 

krajinných typov, vytvárali sa tzv. sídelné historické zóny. J. Beneš (in Kuna a kol. 1995) 

v rámci Čiech rozlíšil 4 tieto zóny, v závislosti na nadmorskej výške, klimatických pomeroch 

či vzdialenosti od vodných zdrojov.  

So zmenou spôsobu obživy z lovecko-zberačského na poľnohospodárstvo sa zmenili 

zásadne aj sídelné pomery. Poľnohospodárske osídlenie v raných dobách len výnimočne 

prekročilo vrstevnicu 350 m n. m., pričom k najväčšiemu osídleniu, t.j. s presahom do 

najvyšších nadmorských výšok došlo údajne v menej výraznom klimatickom optime doby 

halštatskej a laténskej (Dreslerová 2005). Všeobecným trendom posledných dvoch desaťročí, 

nielen v ČR, je sústredenie záujmu archeológov na vzťah lokalít a prírodného prostredia 

(Končelová 2005). Lokalitou je chápané, rovnako ako u Venclovej (2001), miesto nájdenia 

artefaktov či ich skupiny. 

 

2.2. Vzťah pravekého človeka k pôde 

Vzťah pravekého osídlenia k pôdam je považovaný väčšinou autorov za základný.  

Od okamžiku vzniku pôdy je treba ale paralelne s jej vývojom počítať aj s jej rozrušovaním 

a premiestňovaním (Dreslerová in Kuna a kol. 2004). Väčšina autorov sa domnieva, že 

základné typy pôd boli už konštituované pred príchodom prvých poľnohospodárov do 

strednej Európy (Ložek 1973 a 1981). Počas pleistocénu došlo dôsledkom pôsobenia 

periglaciálnych a glaciálnych geomorfologických procesov buď k fosilizácii starších pôd, 

alebo k ich prekrytiu (Němeček a kol. 1990, Pokorný 2011). Nová pôda sa začala vyvíjať až 

začiatkom holocénu. Rýchlosť pôdneho procesu ako aj stav pôdneho pokryvu na začiatku 

neolitu nie sú presne objasnené (Dreslerová in Kuna a kol. 2004). Je ale nutné počítať 

s určitými rozdielmi súčasného stavu pôdneho obrazu (Ložek 1973, Pokorný 2011). Ak má 

pôda vhodné podmienky, tak na niektorých substrátoch, hlavne na spraši, sa tvorí veľmi 

rýchlo. Rýchla tvorba pôdy môže byť príčinou transformácie archeologických prameňov. 

V každom prípade podlieha pôdny pokryv zmenám v čase v závislosti na litogénnych, 

hydrogénnych, klimatických či biogénnych činiteľoch. Aj z tohto dôvodu je použiteľnosť máp  
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pre posudzovanie stavu praveku problematická (Rulf 1983). Obraz podložia nepodliehal 

väčším zmenám v čase. Nedá sa však vylúčiť erózia slabších vrstiev spraše (Neustupný 1965). 

Gradmann (1901) už na počiatku 20. st. tvrdil, že medzi neolitickým osídlením a rozšírením 

spraše je úzka súvislosť. Základné prvky dynamiky vzťahu k prírodnému prostrediu, 

predovšetkým vo vzťahu k pôdam ako aj ku klíme sa zreteľne ukazujú už v oblasti celých 

Čiech (Rulf 1981 a 1982). Pôdny typ neexistuje bez svojho umiestnenia v krajine 

a prináležitosti ku kategórii využitia pôdy, čo sa dá rozširovať o ďalšie charakteristiky ako 

klimatické, kultúrnohistorické a podobne (MŽP 1999).  

Aktuálny povrch krajiny je výsledkom dlhodobých procesov pri ktorých veľa 

archeologických pozostatkov zaniklo, bolo prekrytých ďalšími vrstvami alebo bolo 

zarovnaných tak, že nezachovávajú reliéfovú stopu. Výsledkom zložitého holocénneho 

geomorfologického vývoja je podstatná strata informácií o minulých sídelných aktivitách, ale 

aj nebezpečie chybnej interpretácie ich environmentálneho kontextu (Dreslerová in Kuna 

a kol. 2004). 

O prehistorických etapách vývoja vplyvu ľudskej spoločnosti na pôdny kryt máme len 

stručné údaje, ale novovek reprezentovaný predovšetkým priemyselnou revolúciou a súčasne 

postindustriálnou dobou je už presne zmapovaný, čo poskytuje dôležitý analytický podklad 

k hodnoteniu (Šefrna 2011).   

 

2.3. Archeologické doklady mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej   

Archeologické doklady rozšírenia pravekého osídlenia do poľnohospodársky 

marginálnych regiónov, ktoré prebiehalo v celej strednej Európe od počiatku doby bronzovej 

a hlavne v jej záveru, a následne v staršej dobe železnej, otvárajú otázku adaptácie vtedajších 

poľnohospodárskych systémov na relatívne nepriaznivejšie podmienky prírodného prostredia, 

ako sú kratšia vegetačná doba, nižšia úrodnosť pôd alebo dlhšie trvajúca snehová pokrývka. 

Je nanajvýš pravdepodobné, že poľnohospodárske stratégie museli nejakým spôsobom tieto 

odlišné environmentálne podmienky reflektovať. Obyčajne se usudzuje, že vo vyšších 

nadmorských výškach a v oblastiach s poľnohospodárskymi pôdami horších kvalít bola vo 

väčšej miere praktizovaná živočíšna výroba (chov zvierat). To by sa malo v archeologických 

záznamoch prejaviť predovšetkým odlišnou štruktúrou osídlenia a zvýšeným podielom 

kostrových pozostatkov, eventuálne rozdielnym zložením súboru kostí domácich zvierat v 

archeologických súboroch. Archeologický výskum nenachádza v sídelných prejavoch 

sledovaného období (rozloženie osídlenia v krajine, typy archeologických objektov) v 
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nížinných a vyššie položených oblastiach rozdiely s výnimkou faktu,  že v nížinných 

oblastiach môžu byť sídliská rozsiahlejšie.   

Čo sa týka archeozoologického materiálu, je iróniou, že väčšinu vyššie spomínaných 

oblastí pokrývajú kambizeme, teda pôdy, ktoré pre svoje chemické a fyzikálne  vlastnosti  

neumožňujú zachovanie  kostrových pozostatkov a tento doklad o chove zvierat chýba. Pri 

ďalšej absencii polí a poľných systémov se stávajú takmer výhradným dokladom 

poľnohospodárstva v spomínaných regiónoch zuhoľnatené rastlinné makrozvyšky (Dreslerová 

a kol. in prep.). 

 

2.3.1. Archeobotanické doklady 

Zloženie archeobotanických súborov nálezov obilnín pestovaných v mladšej dobe 

bronzovej až v staršej dobe železnej (1 250 pr. Kr. – 450 pr. Kr.) sa líši v pomere pestovaných 

pšeníc a jačmeňa v závislosti na environmentálnych parametroch. Súbory z nížinných oblastí 

Čiech a Moravy obsahujú vysoké percento pestovaných odrôd pšenice a nízke percento 

pestovaného jačmeňa. Smerom do vyšších nadmorských polôh sa tento pomer obracia 

k prevahe jačmeňa. Toto rozdelenie do istej miery pripomína tradičné členenie obilninových 

oblastí v Čechách v 19. a 20. st., ktoré zaniklo až zavedením moderných odrôd a praktík 

industriálneho poľnohospodárstva.  

V nížinách dominovala ozimná pšenica obyčajná so žitom, od stredných polôh 

naberalo na význame žito a jariny, hlavne jačmeň, vo vyšších polohách a neúrodných 

oblastiach  dominoval jarný jačmeň a ovos. Ako žito, tak ovos však začali byť na území ČR 

pestované až v samom závere praveku, zhruba od mladšej doby železnej / doby rímskej 

(Kočár a Dreslerová 2010).  

Pri hľadaní príčin regionálnych odlišností v zastúpení pestovaných obilnín je možné 

vychádzať z predpokladu, že poľnohospodárske systémy a stratégie v mladšej dobe bronzovej 

až staršej dobe železnej si boli značne podobné, rovnako ako priestorové rozšírenie osídlenia 

(obr. 1 a obr. 2). 
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Obr. 1: Priestorové rozšírenie osídlenia v mladšej dobe bronzovej* 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), databáza Archeologického ústavu AV ČR, Praha 

*znázornené pomocou kernel density, kde každý buffer predstavuje zónu okolo 
archeologického záznamu s polomerom 4 km 
 

Obr. 2: Priestorové rozšírenie osídlenia v staršej dobe železnej* 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), databáza Archeologického ústavu AV ČR, Praha 

*znázornené pomocou kernel density, kde každý buffer predstavuje zónu okolo 
archeologického záznamu s polomerom 4 km 
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Pri porovnaní archeobotanických nálezov obilnín sa však ukazujú určité časové 

rozdiely vo využití jednotlivých druhov. Od eneolitu (napr. neskorý neolit v strednej 

a západnej Európe) plynule stúpa v archeobotanických súboroch zastúpenie jačmeňa; stopy 

pestovania prosa naproti tomu prudko kulminujú v mladšej dobe bronzovej a potom rýchlo 

stráca na význame.  Pšenica špalda a pšenica siata (aestivum) začínajú byť pestované  až od 

mladšej doby bronzovej a ich zastúpenie sa v súboroch plynule zvyšuje (Kočár a Dreslerová 

2010, Dreslerová a Kočár in prep.).  

 

2.3.2. Archeologické doklady v ekologickom (environmentálnom) kontexte 

Česká republika sa rozdeľuje na 3 časti: Čechy na západe a Morava a Sliezsko na 

východe. V archeológii týchto regiónov sú len drobné rozdiely.  

Od neolitu až do staršej doby bronzovej (cca 5 500 – 1 600 pr. Kr.) boli osídlené 

hlavne najúrodnejšie nížinné oblasti v stredných a severozápadných Čechách a na južnej a 

strednej Morave. Spoločnými znakmi týchto oblastí sú černozeme a hnedozeme, pomerne 

nízky ročný úhrn zrážok a dlhá vegetačná doba s počtom dní nad 10 °C (priemerná denná 

teplota) medzi 160 a 177.  Od strednej čiastočne mladšej doby bronzovej sa osídlenie 

rozširuje do vyšších nadmorských výšok a zaberá rozsiahle menej poľnohospodársky úrodné 

oblasti južných a západných Čiech s dominantnými kambizemami. Vegetačná doba v týchto 

oblastiach sa dnes pohybuje medzi 142 a 159 dňami ročne.  

Sledované obdobie mladšej (a neskorej) doby bronzovej a staršej doby železnej 

predstavuje pomerne dlhé, ale koherentné obdobie, aj klimaticky (Dreslerová 2005), 

s najväčším plošným rozsahom pravekého osídlenia, ktoré je po ústupe osídlenia v dobe 

rímskej a sťahovania národov znovu dosiahnutého až vo vrcholnom stredoveku, a s podobnou 

štruktúrou osídlenia. Poľnohospodárstvo tohto časového úseku tvorí tretí stupeň z celkových 

piatich fáz vývoja  pravekého poľnohospodárstva na území dnešnej ČR (definované v Kočár a 

Dreslerová 2010). Predpokladaným poľnohospodárskym systémom je zmiešané hospodárstvo 

s možnými regionálnymi / miestnymi rozdielmi v podiele rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

Archeologické (Petersson 2006) a historické (Čierny 1979) dôkazy sú v súlade s 

poznaním, že pole sa nachádzalo na miernych svahoch a dobrých pôdnych podmienkach v 

bezprostrednej blízkosti dedín / dvorov, najmä v nížinách. Naopak, rozptýlené polia sa 

objavujú v horských oblastiach, kde strmé svahy alebo zlé pôdne podmienky neumožňujú 

vytváranie polí na pestovanie obilnín priamo susediacich s usadlosťami alebo dedinami.  
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Etnografické dôkazy (Hajnalová a Dreslerová 2010) naznačujú, že poloha polí 

spravidla nepresahovala pol hodiny pešej vzdialenosti (alebo zvieraťa vedúceho vozík) od 

domova. Podľa rôznych odhadov a ekonomických modelov plocha polí jednej vidieckej 

komunity v dobe bronzovej až staršej dobe železnej bola pomerne malá, dosahovala len 

niekoľko hektárov až desiatok hektárov (Dreslerová 1995 a 2001, Hajnalová a Dreslerová 

2010). 

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo na ornej pôde, v mladšej a neskorej dobe bronzovej sa  

výrazne zvýšil rozsah pestovaných plodín v porovnaní so staršou a strednou dobou 

bronzovou. Pšenica dvojzrnná (Triticum dicoccum) a jačmeň siaty (Hordeum vulgare) boli 

hlavné plodiny. Boli doplnené prosom siatym (Panicum miliaceum), pšenicou špaldou 

(Triticum spelta) a neskôr aj nahými formami pšenice (Triticum aestivum, T. compactum, T. 

durum, T. turgidum). Môže byť pozorovaný úpadok pšenice jednozrnnej (Triticum 

monococcum).  Kultúrne (vyšľachtené) strukoviny sú reprezentované prevažne šošovicou 

jedlou (Lens esculenta), následne hrachom siatym (Pisum sativum) a bôbom obyčajným (Faba 

vulgaris) a z olejnín to boli mak siaty (Papaver somniferum) a ľan siaty (Linum 

usitatissimum). Medzi pestované plodiny patrí ešte vika siata (Vicia sativa) a čiastočne 

ľaničník siaty (Camelina sativa) (Kočár a Dreslerová 2010). 

Dominantným druhom medzi domestikovanými zvieratami bol hovädzí dobytok. Ovce 

a kozy mali skôr doplňujúcu úlohu. Záznamy ukazujú pomaly zvyšujúci sa význam 

domestikovaného prasaťa od doby bronzovej (Peške 1994, Robličková 2003). 

Významnejšia zmena poľnohospodárskeho systému mohla nastať len na konci staršej 

doby železnej s objavom železnej radlice a krátkej kosy, ktorá bola použitá na zber trávy 

(Bricháček a Beranová 1993). Do tej doby listy / konáriky stromov a obilky / slama museli 

byť používané ako hlavné krmivo pre zvieratá v zime (Dreslerová a Sádlo 2000). 

  

2.4. Prístupy k mapovaniu a hodnoteniu pôdy 

Dôvodom mapovania pôd je popis ich priestorového usporiadania a ich vlastnosti. 

Mapovaniu pôdy bola vždy venovaná veľká pozornosť (Lark a Beckett 1998). V počiatkoch 

mapovania pôd, ale nielen v nich, boli rôzne aplikácie sústredené predovšetkým na 

poľnohospodárske využitie pôd (Soil Survey Staff 1993), ktorá je pre človeka primárna.  

Pôdny prieskum, a tým aj mapovanie pôd, sa vo väčšej miere uchyľuje od 

subjektívneho mapovania ku kvantitatívnemu modelovaniu a zameriava sa na hodnotenie 

presnosti a správnosti (McBratney a kol. 2000). Tento posun, ale aj vývoj v poznaní pôd 
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a taktiež nástup nových technológií, ako je napr. výpočtová technika, alebo ľahká dostupnosť 

dát napr. z diaľkového prieskumu Zeme, stále častejšie a výraznejšie menia pohľad na 

tradičné mapovanie pôd a prinášajú nové a širšie možnosti poznania priestorového 

usporiadania pôd a využitia poznatkov v ďalších aplikáciách (Penížek 2005). Pochopenie 

priestorového usporiadania pôd ako funkcie reliéfu a ďalších prírodných podmienok 

(pôdotvorný substrát, vegetácia,...) umožňuje ich mapovanie. Práve pôdny prieskum (na 

základe znalostí človeka prevádzajúceho prieskum o vzťahu pôdy a prostredia, v ktorom sa 

nachádza) je nástrojom pre tvorbu pôdnych máp (Bui a Moran 2001).  

Prvé stopy ľudského záujmu o pôdu pochádzajú z dôb pradávnych. V českých 

oblastiach sú stopy až z paleolitu či neolitu (Mašek 1948). Už v neolite vznikala potreba 

ochraňovať pôdu a úrodu. Omnoho viac pamiatok o obhospodarovaní pôdy, súpisoch a držby 

sú z iných kultúr neskorších dôb (napr. rímsky tzv. Zákon dvanástich dosiek, hieroglyfické 

tabuľky na Níle,...). 

V Čechách akosť - bonitu pôdy spočiatku rozlišovali podľa množstva výsevu na určitú 

plochu (Mašek 1948). Záznamy o pôdach boli v urbároch, označovaných ako súpisy. Prvé 

historicky doložené informácie o predchodcovi neskorších katastrov je z r. 1022 (Bumba 

2007).  

 

2.4.1. Katastre do 20. storočia  

Zemské katastre vznikajú v českých krajinách po 30-ročnej vojne a sú úradným 

berným súpisom obhospodarovanej a poľnohospodársky využívanej pôdy (Chalupa 1964 a 

1966). Katastre sa však neobmedzujú len na uvedenie rozlohy orných plôch, ale snažia sa 

určiť aj iné charakteristiky ako obilné výnosy, vybavenie usadlostí dobytkom, bonitu pôdy. 

V tomto období bonita mala 3 triedy - dobrá, stredná a zlá (Bumba 2007). Katastre sa tak 

stávajú všestranným prameňom pre štúdium hospodárskych a sociálnych pomerov na sklonku 

feudálneho obdobia. 

1. pobělohorským katastrom v Čechách je prvá berná rula z roku 1654, vytvorená pre 

fiškálne účely štátu. Neskôr prebehla katastrálna reforma Kinského v rokoch 1682 - 1683, 

ktorá dala vznik druhej bernej rule v roku 1684. Sťažností voči rule pribúdalo aj na začiatku 

nového storočia. 

Situácia si vynútila rektifikáciu údajov bernej ruly, pričom opravné práce začali 

komisári v roku 1713. Do Prahy prichádzali už v rokoch 1713-1716 priznania podľa feudálnej 

stavovskej hierarchie - duchovenské, vrchnostenské, mestské a poddanské. Práve tie posledné 
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boli najrozsiahlejšie. Boli to detailné záznamy každej usadlosti, pričom každý kus poľa bol 

zaradený do jednej z 5 kategórií – dobrá, stredná, zlá, lada a poslednou kategóriou boli pusté 

a zarastené pozemky. V záveroch vizitačných zápisov sa o. i. uvádza aj celkový profil pôdy, 

možnosť obhospodarovania, veľkosť pastvín a lúk, vhodnosť spásania ako aj bonita.  

V roku 1748 vstúpil do platnosti nový kataster nazvaný prvý rustikálny kataster 

tereziánsky (Pekař 1932). Pozemky sa delia na hory a roviny a každá táto kategória na 3 

bonitné triedy. Každej bonitnej triede odpovedal odhad hrubého výnosu z jedného korca polí. 

Rozdelenie do tried záviselo od ceny žita ako aj od výnosu zŕn (Pekař 1932).  

Námietky sa vzniesli na bernú kalkuláciu ako aj určovanie bonity a výnosu polí. Preto 

už na začiatku 50. rokov 18. st. začínajú nové práce na katastri. Vizitačné komisie boli 

tentoraz povrchnejšie. Obmedzujú sa v podstate len na zistenie bonity polí a hrubé zistenie ich 

rozlohy a v roku 1757 vstupuje do platnosti druhý rustikálny kataster tereziánsky spolu 

s katastrom pánskym – exaequatorium dominicale. Nový kataster bol v podstate len 

prepracovaný prvý kataster, pričom spočíval na jeho základoch (Pekař 1932). V tejto podobe 

bolo upustené od delenia na horské a rovinné triedy a jediným meradlom je priemerný 

dosiahnuteľný násobok vysiateho. Podľa toho sa polia rozdeľujú celkom do 8 tried, z ktorých 

prvá a najlepšia dáva 6-násobný výnos, ďalšie triedy postupne klesajú vždy o polovicu zrna 

a tak posledná ôsma trieda dosahuje len 2,5-násobného výnosu. Celý proces schvaľovania 

bonitných tried v tomto období zhrňuje Pekař (1932). Mašek (1948) uvádza, že boli 

samostatné vedené až do r. 1848, kedy bol zrušený rozdiel medzi rustikálom a dominikálom. 

Proti plnému využitiu katastrov je výčitka na spoľahlivosť jeho údajov, pretože každý 

priznaný objekt predstavuje trvalé finančné zaťaženie. Takisto ako v predchádzajúcich 

katastroch bol priznávaný len zlomok pôdy. Kuchař (1958) uvádza niektoré príklady ako 

poddaní podvádzali úrady. Podobne Pekař (1932) poukazuje na nespoľahlivosť čísel 

udávaných v Tereziánskom katastri českom. Pripúšťa, že rozdiel môže byť spôsobený 

použitím výsevnej miery miesto plošnej. Tento fakt podporuje aj Klauser, keď tvrdí, že na 

menej kvalitných pôdach sa vysievalo redšie (Pekař 1932). 

Doteraz spomínané katastre boli podrobné, ich budovanie trvali dlhé roky, ale ako 

celok im chýbal základný prvok pre exaktné definovanie obsahu – katastrálna mapa (Bumba 

2007). 

Patentom cisára Jozefa II. z roku 1785 bola nahradená usadlosť, ako jednotka výnosu, 

pozemkom. Zavedenie pozemkového katastru jozefského nahradilo obidva katastre z r. 1757, 

poddanský aj panský. Kataster bol založený podľa katastrálnych obcí (v Čechách ich bolo 
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v tom čase 6 066) a vstúpil v platnosť v r. 1789. Prvé pokusy mapovania zostali len pri 

približnom zistení výmer pozemkov, akýchsi náčrtov - brouillonov (Boguszak a Císař 1961). 

Keďže šľachte nový kataster z viacerých príčin nevyhovoval, bol čiastočne v r. 1792 novým 

cisárom zrušený a pre  vrchnostenskú pôdu bol opäť zavedený systém tereziánskeho katastra. 

Takto upravený elaborát bol pomenovaný ako kataster tereziánsko – jozefský (tereziánske 

oceňovanie, jozefská výmera pôdy).   

Patent k stabilnému katastru vyšiel už v roku 1817 a zahŕňal v sebe skúsenosti 

z predchádzajúcich období. Kataster bol budovaný na vedeckých základoch, dobrej 

organizácii, pripojil sa na riadne vybudovanú trigonometrickú sieť (Boguszak a Císař 1961) 

a jeho súčasťou bolo už aj geometrické zobrazenie pozemkov. Zobrazené pozemky boli 

označené parcelnými číslami, pričom podľa parciel sa určoval čistý výnos (Mašek 1948). 

Výsledkom meračských prác stabilného katastru boli tzv. originálne mapy, ktoré slúžili 

úradom ako katastrálne mapy v mierke 1 : 2880 (sáhová miera). Ďalej to boli odtlačky 

originálnych máp, adjustované a kolorované, ktoré boli zasielané viedenskej dvornej komisii, 

a preto nazývané aj ako cisárske povinné odtlačky. Tradičné pôdne mapy vždy so sebou nesú 

dva problémy, ktoré sú predmetom kritiky tohto prístupu, a to subjektívny vplyv človeka 

a generalizáciu, ako atribútovú, tak i kartografickú (Penížek 2005), ktoré spôsobujú, že 

u pôdnej mapy nie je presne daná jej presnosť a správnosť (McBratney a kol. 2000, Scull a 

kol. 2003). 

Nakoľko meračské dielo nebolo v dostatočnej miere doplnené písomným aparátom 

a oceňovacími prácami, a navyše k zmenám, ktoré sa od zavedenia stabilného katastru udiali, 

bol pre tieto potreby v r. 1869 kataster reambulovaný. Bonita pôdy bola vyjadrená 6-8 

triedami a presný postup zaradenia jednotlivých tried popisuje Mašek (1948), pričom boli 

použité iné metódy ako pri tereziánskom a jozefskom katastri. Revízie tohto aparátu boli 

určené po každých 15 rokoch počínajúc rokom 1881 (o. i. bol výsledkom nasledujúcich 

revízií, doplnení a reambulácií aj jednotný kataster československý).  

Ďalším pokračovaním katastrov boli pozemkový kataster, jednotná evidencia pôdy, 

evidencia nehnuteľností a do dnešnej doby používame názov kataster nehnuteľností (Bumba 

2007). Spôsoby a nástroje oceňovania pôdy v 20. st. zhrňuje Novák (2001).  
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2.4.2. Súčasné mapovanie  (20. a 21. storočie) 

2.4.2.1. Mapovanie a bonitácia 

Bonitácia a oceňovanie poľnohospodárskych pôd vrátane kategorizácie územia sú 

nepretržitým procesom, ktorý si vyžaduje trvalú aktualizáciu informačného systému (Němec 

2001).  

Bonitácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu prebiehala na základe terénneho 

bonitačného prieskumu v rokoch 1974-1982 a nadväzovala na komplexný prieskum pôd, 

ktorý prebiehal v rokoch 1961-1965 (Němeček 1967) a do istej miery možno vidieť počiatky 

už pri rajonizácii poľnohospodárskej výroby z roku 1948. Pôvodne vznikla a vyvíjala sa 

z potreby stanoviť produkčnú schopnosť poľnohospodárskych pozemkov, pre potreby 

štátnych inštitúcií z fiškálnych účelov (Němec 2001). Bonitáciou boli vymedzené bonitované 

pôdno-ekologické jednotky (BPEJ - celkový počet 1 818) v mapách s mierkou 1: 5 000, 

umožňujúce kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie pôd (Mašát a kol. 2002). BPEJ je 

špecifický územný celok bez ohľadu na vlastnícke hranice, ktorý má v dôsledku 

interaktívneho pôsobenia zložiek prostredia, predovšetkým pôdy, pôdotvorného substrátu, 

klímy a reliéfu konkrétne stanovištné vlastnosti vyjadrené určitou hodnotou produkčného 

potenciálu (Němec 2001). Mapy boli súčasťou pôdne kartografického informačného systému, 

ktorý spolu s numerickou informačnou databázou dodnes tvoria Bonitný informačný systém. 

Mapy pokrývajú celé územie ČR s výnimkou niektorých častí doposiaľ existujúcich 

vojenských priestorov.  

Numerická bonitačná databáza obsahuje údaje o plošnom zastúpení BPEJ 

v katastroch. Základný kód BPEJ je 5-miestny. Prvá číslica 5-miestneho kódu vyjadruje 

príslušnosť jednotky ku klimatickému regiónu (rozmedzie hodnôt 0-9), druhá a tretia číslica 

určuje zaradenie do hlavnej pôdnej jednotky (HPJ: 01-78), štvrtá číslica určuje sklonitosť 

a expozíciu k svetovým stranám a ich vzájomné kombinácie (0-9) a posledná číslica vyjadruje 

hĺbku pôdy a skeletovitosť pôdneho profilu (0-9). Pre interné potreby Výzkumního ústavu 

meliorací a ochrany půdy, ktorý je autorom a správcom tohto informačného systému, sa 

používa aj kód 6-miestny, posledná číslica charakterizuje balvanitosť a údaj o tom či je pôda 

antropogénna (Mašát a kol. 2002). 

Na základe fyzikálnych a chemických pedologických a pedogenetických charakteristík 

sú hlavné pôdne jednotky zoskupené do referenčných tried, ktoré sa delia na pôdne typy: 

černozeme, šedozeme, hnedozeme, luvizeme, smonice, rendziny, pararendziny, litozeme, 
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regozeme, kambizeme, kryptopodzoly, podzoly, pseudogleje, stagnogleje, gleje, černice, 

fluvizeme a pôdy arenické a pôdy na svažitých svahoch. 

Detailné charakteristiky, podľa ktorých sa určuje každá číslica základného kódu BPEJ 

ako aj presný postup vymedzenia BPEJ uvádzajú napr. Němec (2001) alebo Mašát a kol. 

(2002). Vzhľadom k tomu, že v práci bude pre vymedzenie potenciálnych plôch erózie 

využitý kód BPEJ, konkrétne 4. číslica z neho (pozri časť 3.3.), považujem za nutné podať 

charakteristiku jednotlivých sklonitostných kategórií (tab. 1 a tab. 2), ako uvádza napr. Mašát 

a kol. (2002). 

 

Tab. 1: Charakteristika sklonitosti v BPEJ 
Kód Sklon Charakteristika 

0 0-1° úplná rovina 
1 1-3° rovina 
2 3-7° mierny svah 
3 7-12° stredný svah 
4 12-17° výrazný svah 
5 17-25° príkry svah 
6 nad 25° zráz 

Zdroj: Mašát a kol. (2002) 

 

Tab. 2: Charakteristika sklonitosti a expozície v BPEJ 
Kód Kategória sklonitosti Kategória expozície 

0 0-1 0 
1 2 0 
2 2 1 
3 2 3 
4 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
7 4 3 
8 5-6 1 
9 5-6 3 

Zdroj: Mašát a kol. (2002) 

 

Pre účely nepoľnohospodárskych alebo nebonitovaných plôch, lesov a ďalších plôch 

zakreslených v mape BPEJ sa používajú dohodnuté 5-miestne kódy ako uvádza tab. 3. 
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Tab. 3: Nepoľnohospodárske a nebonitované plochy na mape BPEJ 
Druh pozemku Kód úplný Skrátená forma kódu 
les 00023 23 
haldy, navážky 00026 26 
ostatná neplodná pôda 00029 29 
intravilán 00030 30 
lomy, ťažobné priestory 00034 34 
vodné plochy, toky 00035 35 
vojenské priestory 00070 70 
nebonitovaná poľnohospodárska pôda 00099 99 

Zdroj: Mašát a kol. (2002) 

 

Mapy BPEJ poskytujú informácie (s vysokou mierou presnosti) o fyzikálnych 

a chemických vlastnostiach pôdy, obsahu skeletu, klimatických podmienkach, ako aj 

o parametroch reliéfu (topografické mapy, diaľkový prieskum Zeme, modely reliéfu, 

morfometrické merania v teréne). 

Ďalšou možnosťou ako hodnotiť pôdno-klimatické vlastnosti pôdy ponúka bodová 

metóda spracovaná vo VÚMOP počiatkom 80. rokov. Vychádza z relatívneho hodnotenia 

hlavných pôdnych jednotiek, sklonitosti a expozície, skeletovitosti a hĺbky pôdy v bodoch. 

Bodovo sú ohodnotené všetky BPEJ. Postup spracovania bodového hodnotenia pôd opisuje 

vo svojej záverečnej správe Novák a kol. (1995). Pôvodný plán vypracovať úplne nový 

systém nezávislý na sústave BPEJ nebol uskutočnený. Zoskupenie pôdnych klasifikačných 

jednotiek do BPEJ vychádzalo z princípu podobnosti prirodzenej úrodnosti a poskytuje 

relatívne homogénne jednotky. Každá HPJ je bodovaná podľa vnútorných pôdnych vlastností, 

medzi ktoré patrí kyslosť (pH / H2O, KCl), mohutnosť a nasýtenie sorpčného komplexu, 

obsah humusu, textúra a niektoré ďalšie. Suma jednotlivých dielčích vlastností určuje 

produkčnú schopnosť HPJ (v závislosti na prirodzenej úrodnosti (Spilková a Šefrna 2010)). 

Na výpočet bol použitý vzorec, ktorý počíta s vlastnosťami pôd i stanoviska (Mašát a 

kol. 2002): 

BHBPEJ = (BHPJ + BZ + BSE + BKH) x KKR , 

kde: BHBPEJ  je celkové bodové hodnotenie danej BPEJ 

        BHPJ body za hlavnú pôdnu jednotku v rozsahu 1 - 50 b. 

        BZ  body za zrnitosť v rozsahu 1 - 25 b. 

        BSE body za sklonitosť a expozíciu v rozsahu 0 - 10 b. 

        BKH  body za skeletovitosť a hĺbku pôdy v rozsahu 0 - 15 b. 

        KKR  koeficient klimatického regiónu v rozsahu 0,6 - 1,0 b. 
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Najlepšia BPEJ je ohodnotená 100 bodmi – kódy 06000 a 16000: černice na 

aluviálnych sedimentoch, na sprašiach, stredne zrnité, s priaznivým vodným režimom, 

situovaných v teplom a stredne vlhkom klimatickom regióne s priemernou ročnou teplotou 8 

– 9 °C, na vyrovnanom teréne neexponovanom k vodnej erózii. Pôda je vhodná na intenzívne 

poľnohospodárstvo. Najnižšie hodnoty na poľnohospodárskej pôde v chladnom a vlhkom 

klimatickom regióne s priemernou ročnou teplotou pod 5 °C, na hlbokých stržiach, s veľmi 

príkrymi svahmi nad 30 °, kde pôda nie je vhodná na poľnohospodárstvo (Dreslerová a kol. in 

prep.). Nehodnotené sú plochy, ktorých kódy sú v tab. 3. Bodové hodnotenie je korigované 

klimatickými podmienkami, ktoré majú vplyv na celkovú charakteristiku pôd. Presný postup 

určovania bodov uvádza Němec (2001). Ide vlastne o kvantitatívne vyjadrenie kvalitatívneho 

charakteru BPEJ. 

Cenové vyjadrenie zanáša do celého systému prvky ekonomických kategórií ako 

efektívnosť, rentový efekt, ceny vstupov a výstupov, štruktúra plodín a pod., ktoré hodnotenie 

vzďaľujú od vlastných trvalých a prirodzených pôdnych a ekologických vlastností 

jednotlivých stanovísk pozemkov. Preto je zvolený bodový systém hodnotenia BPEJ, ktorý 

bol vypracovaný po skončení bonitačného mapovania a ktorý vďaka jednoduchšej a 

jednoznačnejšej metodike bol spracovaný časovo pred výpočtom cien BPEJ (MŽP 1999).   

Novodobé hodnotenia klasifikácie, bonitácie či oceňovania pôdy završujú dlhoročné 

úsilie mnohých generácií o čo najobjektívnejšie hodnotenie poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu, zároveň tvoria bohatý informačný systém a predstavujú nástroj poľnohospodárskej 

politiky či ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu (Němec 2001). Avšak je predpoklad, 

že s vývojom doby nastanú aj zmeny v hodnotiacom prístupe k bonitácii pôd. 

 

2.4.2.2. Digitálne mapovanie 

Pojem digitálne mapovanie znamená, v pravom zmysle slova, tvorbu nových máp 

(kvantitatívna tvorba priestorových informácií) pomocou rôznych techník a prístupov 

(Penížek 2005). V posledných desaťročiach sa veľmi intenzívne rozvíjajú techniky, ktoré 

kvantitatívne mapovanie umožňujú. Súhrnný názov týchto techník a prístupov je pedometrika. 

Ostatné obdobie je zamerané predovšetkým na integráciu dát pôdneho prieskumu 

a doplnkových dát úzko súvisiacich s pôdou. Jedným z takýchto zdrojov dát sú vlastnosti 

reliéfu.  
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Digitálne dáta charakterizujúce reliéf, spracované pomocou geografických 

informačných systémov, sa líšia jednak zdrojom, z ktorých boli získané, podrobnosťou 

a presnosťou, ale aj metódami, ktorými boli predspracované.  

V súčasnosti existuje niekoľko hlavných zdrojov dát pre vytváranie modelov reliéfu. 

Tieto zdroje sa líšia hlavne dátovou kvalitou a ich dostupnosťou. Tradičným spôsobom 

vyjadrenia reliéfu sú vrstevnice. Digitalizácia výškových bodov a analógových máp, teda 

vrstevníc a kót, je široko používanou metódou pre vytváranie modelu, a to hlavne väčších 

území a pri menšom nároku na presnosť dát (Voženílek 2001). V dnešnej dobe sa svetovo 

najrozsiahlejším zdrojom dát pre modely stávajú dáta získané z diaľkového prieskumu Zeme. 

Vznikajú pri automatizovanom vyhodnotení družicových a leteckých stereoskopických 

snímok (Hutchinson a Gallant 2000). Globálny polohový systém predstavuje technológiu 

pasívneho rádiového systému slúžiaceho k určeniu polohy v reálnom čase na ktoromkoľvek 

mieste na Zemi (Voženílek 2001) a jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich metód zberu dát je 

pozemný a letecký laser scanning. Splňuje vysoké nároky na presnosť a rýchlosť dát (Webster 

a kol. 2006). To všetko ovplyvňuje využiteľnosť dát pre ďalšie aplikácie, ako aj presnosť 

a podrobnosť digitálnych modelov. 

Pre model reliéfu v digitálnej podobe existuje viacero názvov, ktoré sa používajú 

podľa zdrojov dát a typu uchovania dát. V českej kartografii sa okrem digitálneho modelu 

terénu používa aj synonymný termín digitálny model reliéfu (Šíma 2002). Rozumie sa tým 

zemský povrch (bez stavieb a vegetačného krytu) vyjadrený na mape generalizovanou 

topografickou plochou. Okrem toho sa využíva aj digitálny výškový model pracujúci 

výhradne s nadmorskými výškami bodov (VÚGTK 2005) a digitálny model povrchu, ktorý 

vyjadruje nielen zemský povrch, ale aj povrch všetkých objektov na ňom pri vyhodnotení 

leteckých a družicových snímok (Šíma 2002).  

Digitálny model reliéfu má rôzne formy (TIN, vrstevnice, grid), je vytváraný s rôznou 

presnosťou (artefakty, systematické chyby, náhodné chyby) a sú z neho generované rôzne 

charakteristiky (Penížek 2005). V eróznej pedológii je jeho využitie spojené hlavne s 

predikciou eróznej ohrozenosti územia, je teda súčasťou modelov straty pôdy eróziou 

(Wischmeier a Smith 1978). V ostatných rokoch našiel ďalšie uplatnenie ako nástroj pri 

skúmaní priamej závislosti zmeny pôdnych vlastností súvisiacich s eróziou na vlastnostiach 

územia (Florinsky a kol. 2002, De Gryze a kol. 2008). 
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2.5. Erózia pôdy 

2.5.1. Poznatky o erózii 

Pôda vzniká ako výsledok pôsobenia viacerých faktorov - model SCORPAN 

(McBratney a kol. 2003). Z hľadiska pedogenézie možno predpokladať, že klíma ani 

geologické podložie (substrát) nezohrávajú významnejšiu úlohu v období holocénu, 

v porovnaní s časom, reliéfom (zmeny reliéfu podmieňujú zmenu pôdneho pokryvu – 

degradácia, erózia) či vegetačným krytom (väčšina poľnohospodárskych pôd sú dnes 

kultizeme). 

Prirodzená úrodnosť pôd je posudzovaná z dnešného hľadiska, to znamená z hľadiska 

aktuálnych vlastností pôd na daných lokalitách s dnes prevládajúcou makroklímou, ktorá má 

v danom mieste určité modifikácie podľa expozície, konfigurácie terénu. Zmeny pôdneho 

krytu za dobu ich poľnohospodárskeho využitia sú dnes ťažko odhadované len na základe 

nepriamych indícií, ako napr. mocnosť koluviálnych horizontov v spodnej časti svahov 

(Zádorová a kol. 2011). 

Erózia znamená odnos materiálu alebo relatívne znižovanie zemského povrchu 

a prebieha na všetkých geomorfologických úrovniach. Akumulácia je opakom a priamym 

dôsledkom erózie, lebo erodovaný materiál sa musí niekde uložiť  (Dreslerová in Kuna a kol. 

2004).  

Čo sa týka zmien pokryvu, sú vzťahy človeka k prostrediu jasné zvlášť v dobe, keď 

bol človek ešte lovcom a zberačom a nemal pevné sídelné lokality. Zdá sa, že počas staršej 

fázy poľnohospodárskeho praveku nedochádzalo k podstatnejšej erózii pôdy (Kuna a kol. 

2007). Zložitejšie vzťahy sa vyvíjajú so vznikom poľnohospodárstva a pastevníctva, kedy sa 

ľudia takisto môžu prispôsobiť prírodnému dianiu, ale na druhej strane do neho aktívnejšie 

zasahujú. V tomto období, práve vplyvom poľnohospodárstva a pastvy dochádzalo 

k intenzívnemu odnosu pôd a s postupom času, ako sa teda človek začína „udomácňovať“ 

v novom prostredí, stáva sa jeho činnosťou zmena pôdneho povrchu viditeľnejšia, avšak často 

je problematické určiť či zmeny, ktoré nastali boli prirodzené, alebo sa uplatnil rušivý vplyv 

človeka (Ložek 1981, Dreslerová 2005). 

Prirodzené príčiny erózie pôdy v období holocénu boli v miernom klimatickom pásme 

pravdepodobne nepatrné. Dokázateľný je však prirodzený pokles úrodnosti pôdy (nutrične) či 

pufračnej schopnosti od druhej polovice medziľadových dôb predovšetkým v súvislosti 

s premývaním živín, s poklesom zdrojov živín (Pokorný 2011). Najvýznamnejším eróznym 

faktorom sa však stávala poľnohospodárska činnosť (napr. o význame veternej erózie sa 
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hovorí až v posledných desaťročiach). Intenzita erózie záleží od spôsobu obhospodarovania 

polí a od pastvy. Samotné odlesnenie prispeje k zvýšenej erózii len sporadicky. Nebezpečie 

erózie stúpa, ak je odlesnená plocha trvalo udržiavaná bez porastu alebo intenzívne spásaná 

(Dreslerová in Kuna a kol. 2004). Premena vegetačného krytu ako následok odlesňovania 

a prechod na poľnohospodársku výrobu mali za následok výraznú zmenu hydrologických 

pomerov. Možné typy svahovej či aluviálnej erózie na území Čiech zhrnul Beneš (1995) do 

18 prípadov, pričom pri svahovej erózii vyčlenil erózne vlny do obdobia neskorého eneolitu, 

neskorej doby bronzovej a konca doby rímskej. V súvislosti s retrográdnym vývojom pôd 

hodnotí Ložek ako vrcholovú fázu erózie lesných pôd koniec doby bronzovej (Ložek 1973 

a 1981). Bouzek (2005) navyše uvažuje aj o dobách halštatskej a laténskej ako o významných 

obdobiach erózie. Podobne aj Lang a Bork (2006) a Dotterweich (2008) prvé výrazné 

zvýšenie intenzity erózie kladú do konca doby bronzovej v súvislosti s výrazným zvýšením 

antropogénneho vplyvu na územie. Bezprostredne po tomto období sa vytvárajú druhotné 

černozeme, čo značí, že niektoré miesta dočasne pokryli trávne spoločenstvá. Neskôr, hlavne 

počas stredoveku (hlbšia orba a pestovanie monokultúr prevažne obilnín rýchlo vyčerpali 

pôdu a narušili jej prirodzené protierózne účinky (Dreslerová in Kuna a kol. 2004)) odnos 

opäť naberá na intenzite, čo pokračuje do súčasnosti (Ložek 1976 a 1981). Pôdne pomery sa 

tak v rozsiahlejších územiach pomerne zmenili a často pripomínajú pomery z obdobia 

skorého glaciálu, avšak hlavným faktorom sa už stávajú ľudské zásahy (Ložek 1981).  

V súvislosti s eróziou pôdy Ložek (1981) rozdeľuje etapy pretvárania krajiny do 5 období 

počínajúc neskoro glaciálnou zmenou prevažne otvorenej vegetácie na prevažne lesnú 

formáciu skorého holocénu, ktorá nezaznamenala ešte žiaden zvrat vo vzťahu prírody 

a ľudskej spoločnosti (prechod paleolit - mezolit); pokračujúc príchodom neolitických 

roľníkov a pastevcov; sčítaním ľudských zásahov a prirodzených zmien na počiatku mladého 

holocénu; zintenzívnením pochodov (odnos pôdy, tvorba nivných hlín,...) v stredoveku 

spojených so záberom ďalších typov krajín a zavádzaním nových plodín a končiac pôsobením 

súčasnej prevažne strojnej agrotechniky spojenej s poľnohospodárskou výrobou. Medzi 

týmito obdobiami sú obdobia zníženého tlaku na krajinu niekedy súvisiace aj so zmenou 

klímy (Zádorová 2009).  

Ako účinná protierózna ochrana sa v prehistorickej dobe uplatnila orba krížovým 

spôsobom, vytváranie hraníc medzi poľami, dokonalejšie spracovanie pôdy (napr. železnou 

radlicou) či pestrá skladba pestovaných plodín (Dreslerová in Kuna a kol. 2004). 
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S eróziu pôdy sa strácajú aj záznamy o archeologických lokalitách. K druhotnému 

premiestňovaniu artefaktov v pôde však dochádza aj pri procesoch pedoturbácie, pri ktorom 

dochádza k homogenizácii pôdneho profilu. Takisto zmenu v pôde spôsobujú rekultivácie. 

Pôdna erózia a degradácia je dnes s ohľadom na svoje ďalekosiahle ekologické i 

socioekonomické dôsledky chápaná ako jeden z najaktuálnejších globálnych problémov. 

Zrýchlená pôdna erózia je zároveň jedným z najvýraznejších procesov meniacich štruktúru 

pôdneho krytu, pôsobiacich na heterogenitu pôdnych jednotiek a variabilitu pôdnych 

vlastností. Pôdna erózia je chápaná v zmysle ochudobňovania pôdneho profilu, degradácie 

pôdnej štruktúry, ďalších javov pôsobiacich všeobecne v zmysle odnosu určitých zložiek 

pôdy z profilu - zníženie úrodnosti (Papiernik a kol. 2005) a často je spojená s formovaním 

a vznikom koluvizemí (Zádorová 2009) či regozemí, čiastočne ako dôsledok retrográdneho 

vývoja pôd (Ložek 1981). Jedným  z dôsledkov zrýchlenej erózie je aj preferenčný odnos 

ľahkých a jemných častíc pôdnej masy. Vo vrchných častiach pôdneho profilu sú vo 

významnej miere obsiahnuté organické látky s nízkou objemovou hmotnosťou a sú teda silne 

vystavené vplyvu pôdnej erózie a následne transportované povrchovým odtokom či vetrom. 

V nedávnej histórii boli za hlavné formy pôdnej erózie považované erózie vodná 

a veterná. V 90. rokoch sa pripojila erózia orbou (Lobb a kol. 1995, De Alba 2001). Pôdna 

erózia, resp. jej intenzita záleží na celom ráde faktorov prírodných (podnebie, morfometria 

reliéfu, materská hornina, atď.) aj antropogénnych (odlesnenie, pastva, pestovanie monokultúr 

s nevhodnou druhovou skladbou, zmena veľkosti a obhospodarovania pozemkov, protierózne 

opatrenia, atď.). 

 

2.5.2. Erózia ako funkcia morfometrických vlastností reliéfu 

Reliéf Zeme (georeliéf) je významnou zložkou krajinnej sféry (Demek 1988). 

Zahrnuje prvky, ktoré vznikajú v dôsledku vnútorných a vonkajších geomorfologických 

pochodov. Vo vzťahu k pedosfére má predovšetkým význam skúmanie a popis tvarov 

georeliéfu, ktorý výrazne ovplyvňuje podmienky pre tvorbu a vývoj pôd (Penížek 2005). 

Geomorfologické a pôdotvorné procesy úzko súvisia s pohybom vody či už povrchovej, alebo 

podpovrchovej, ktorá má v našich podmienkach veľmi výrazný vplyv na tvorbu reliéfu 

a pôdy. Tvar reliéfu je dôležitou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje vodnú bilanciu v krajine 

a riadi nielen pohyb vody, ale aj rýchlosť a intenzitu tohto pohybu (Penížek 2005, Zádorová 

2009). 
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Najrozšírenejším prvkom v reliéfe krajiny sú svahy (Demek 1988), pričom 60 % 

z nich pripadá na sklon do 6 ° (Klimaszewski 1981). Vlastnosti svahov, postavenie v danej 

časti svahu a ďalšie aspekty majú vplyv na utváranie a ďalšiu charakteristiku pôd (hovorí sa 

o svahovej erózii). Práve správny popis tvarov svahu je predpokladom pochopenia 

a zachytenia vzťahov reliéfu a pôdy. Svahy sú spravidla nerovné a nedajú sa popísať 

jednoduchým spôsobom. Dajú sa rozčleniť do niekoľkých častí od ich najvyšších do 

najnižších polôh, ktoré majú odlišné vlastnosti a dochádza na nich k odlišným procesom. 

Významnú úlohu v týchto procesoch zaujíma pohyb vody (Demek 1988).  

Tvar reliéfu sa dá popísať niekoľkými charakteristikami, ktoré kvantitatívne vyjadrujú 

jeho vlastnosti vo vertikálnej a horizontálnej rovine. Charakteristiky, ktoré sa dajú určiť  

priamo sa nazývajú primárne (dĺžka svahu, sklonitosť, zakrivenie svahu,...). Na základe 

znalosti týchto charakteristík sa odvodzujú zložitejšie sekundárne charakteristiky (Moore 

a kol. 1993). 

Sklon je ukazovateľ toho, ako sa mení výška reliéfu v smere jeho najväčšieho spádu. 

Sklon je prostriedok, ktorým gravitácia riadi pohyb vody a iných materiálov. Rýchlosť 

prúdenia výrazne ovplyvňuje obsah vody v pôde, potenciálnu eróziu či vývoj pôdy 

(Hutchinson a Gallant 2000). Názory na dielčie členenie svahov podľa sklonitosti sú rôzne. 

Líši sa počet jednotiek, na ktoré je reliéf rozdelený (Penížek 2005) a tým aj vymedzenie 

stupňov medzi jednotlivými kategóriami. Záleží na tom, z akého pohľadu sú kategórie 

vymedzené. Klimaszewski (1981) napr. uvádza členenie svahov podľa morfologických 

charakteristík s prihliadnutím na poľnohospodárske využitie. Iné je členenie sklonitosti 

svahov v rámci BPEJ (časť 2.4.2.1.), iné uvádza medzinárodná geomorfologická mapa 

(Demek a kol. 1972). 

Horizontálne zakrivenie predstavuje veľkosť zmeny expozície pozdĺž horizontálnej 

roviny (vrstevnice). Súvisí s konvergenciou alebo divergenciou svahov a určuje smer a 

zbiehanie tokov vody v krajine (Penížek 2005). Používa sa pre určenie vrcholov svahov, údolí 

a medziľahlých svahov (Surfer 2009). 

Vertikálne zakrivenie sa počíta ako veľkosť zmeny sklonu svahu podľa vertikálnej 

roviny. Má vplyv na zmenu rýchlosti prúdenia a sedimentačných vlastností (Penížek 2005). 

Používa sa na vyčlenenie horných (konvexných) a dolných (konkávnych) svahov (Surfer 

2009). Často tieto časti svahov na seba nadväzujú, niekedy sa však medzi ne vkladajú ešte 

ďalšie časti svahov.  
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Penížek (2005) o. i. uvádza tieto charakteristiky ako nástroje pre vymedzenie plôch 

potenciálnej erózie, nakoľko majú značný vplyv na charakter odtoku (Pennock 2003). Takisto 

aj Lobb a kol. (1999) uvádzajú sklonitosť a zakrivenie svahov za základné vlastnosti reliéfu 

určujúce intenzitu odnosu. 

 

2.5.3. Erózia ako funkcia pôdnych vlastností. 

Reliéf riadi a ovplyvňuje mnohé pôdotvorné procesy a vytvára podmienky pre 

pôsobenie ďalších pôdotvorných faktorov (Gerrard 1981). Medzi reliéfom a pôdami existuje 

úzka väzba a niektoré pôdne jednotky sú spojené s určitým tvarom reliéfu (Demek 1988). 

Avšak okrem toho sú to aj pôdne celky, ktoré svojimi vlastnosťami, čiastočne ovplyvnenými 

aj reliéfom, podmieňujú odnos pôdy. K týmto vlastnostiam predovšetkým zrnitosť, štruktúrny 

stav pôdy, infiltračná schopnosť, vodný režim či pufrovitosť (MŽP 1999). 

Veterná erózia rozrušuje pôdny povrch mechanickou silou vetra, odnáša častice 

a ukladá ich na inom mieste. Je ovplyvnená okrem pôdnych charakteristík, zosilnených alebo 

tlmených priamymi zásahmi človeka (aj voľbou pestovaných plodín) aj meteorologickými 

faktormi. Erodovateľnosť (prírodné faktory, ktoré vyjadrujú ohrozenosť pôdy) sa mení aj 

podľa vlhkosti pôdy. Vyjadrenie závislosti erodovateľnosti pôd vetrom na okamžitej vlhkosti 

je pomerne zložité a počíta sa pre každý pôdny druh zvlášť podľa empirických rovníc 

a nomogramov (Janeček a kol. 1992). Zraniteľnosť pôd veternou eróziou závisí na: 

a) zrnitosti pôdy, predovšetkým na obsahu ílových častíc (< 0,01 mm). Ohrozené sú 

pôdy piesčité, piesčitohlinité a čiastočne aj hlinité 

b) štruktúrnom stave, zvlášť obsahu pevných štruktúrnych agregátov > 0,8 mm 

c) vlhkosti pôdy 

d) rýchlosti a smere vetra 

 

Dreslerová in Kuna a kol. (2004) dopĺňajú ako ďalšie faktory vplyv rastlinného krytu 

a vplyv živočíchov a človeka. 

Z uvedených dôvodov je možné pre jednotlivé hlavné pôdne jednotky (časť 2.4.2.1.) 

poskytnúť len orientačné údaje o potenciálnej zraniteľnosti veternou eróziou vyplývajúcich 

z prvých 2 činiteľov. Jednotlivým charakteristikám zrnitosti sú priradené body od 1 - piesčitá, 

hlinitopiesčitá pôda do 5 – hlinitá (tab. 4), takisto aj štruktúrnym stavom: 1 – slabý alebo 

žiadny stav až po 5 – vynikajúci štruktúrny stav pôdy (tab. 4). 
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Tab. 4: Hodnotenie zrnitosti a faktoru štruktúrneho stavu pôdy  
Zrnitosť Body Štruktúrny stav pôdy Body 
piesčitá, hlinitopiesčitá 1 slabý alebo žiadny 1 
hlinitopiesčitá (piesčitohlinitá, piesčitá) 2 zhoršený 2 
hlinitopiesčitá, piesčitohlinitá 3 dobrý 3 
piesčitohlinitá 4 veľmi dobrý 4 
hlinitá 5 vynikajúci 5 

Zdroj: MŽP (1999) 

 

Kombináciou zrnitosti a štruktúry vznikne hodnotenie zraniteľnosti veternou eróziou 

(tab. 5). Hodnoty pre každú HPJ sú uvedené v Systéme komplexního hodnocení půd (MŽP 

1999). 

 

Tab. 5: Zraniteľnosť pôdy veternou eróziou 
Zraniteľnosť Body Kategória (funkčný potenciál)* 
výrazná 2 I. 
silná 3 – 4 II. 
stredná 5 – 6 III. 
malá 7 – 8 IV. 
zanedbateľná 9 – 10 V. 

Zdroj:  MŽP (1999) 
*funkčný potenciál – produkčný a ekologický 

 

Hodnotenie potenciálnej ohrozenosti (zraniteľnosti pôd) vodnou eróziou vychádza 

jednak zo známej tzv. univerzálnej rovnice pre výpočet priemernej straty pôdy (Wischmeier 

a Smith 1978), resp. z jej K-faktoru - faktor erodovateľnosti pôdy (tab. 6) a takisto zo znalostí 

o priepustnosti a infiltračnej schopnosti celého pôdneho profilu (tab. 7). Pre výpočet 

potenciálnej zraniteľnosti pôd (resp. jednotlivých HPJ) má K-faktor podstatne väčšiu 

dôležitosť, preto v kalkulácii zraniteľnosti je jeho bodová hodnota násobená tzv. 

multiplikátorom 5 (tab. 6). V bonitačnej sústave sú skupiny pôd (HPJ), pre ktoré je kalkulácia 

do istej miery len hypotetická (hydromorfné pôdy často zatrávnené s málo ohrozené; strže 

eróziou vytvorené). 
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Tab. 6: Kategorizácia K-faktoru* 
Kategória Hodnota K Body Body x multiplikátor 5 
I. 0,15 – 0,25 5 25 
II. 0,26 – 0,35 4 20 
III. 0,36 – 0,45 3 15 
IV. 0,46 – 0,55 2 10 
V. 0,56 – 0,66 1 5 

Zdroj: MŽP (1999) 
*vyššie bodové ohodnotenie znamená menšiu zraniteľnosť 

 

Tab. 7: Kategorizácia infiltrácie (priepustnosti) celého profilu* 
Kategória Skupina pôd** Body 
I. A, A (B) 5 
II. B, B (A), A-B 4 
III. B (C), B-C 3 
IV. C, C (D) 2 
V. D, C-D 1 

Zdroj: MŽP (1999) 
*vyššie bodové ohodnotenie znamená menšiu zraniteľnosť 
**infiltračné charakteristiky pôd (rozdielne pri vodou nenasýtenom a nasýtenom 

profile): 
A - pôdy s vysokou rýchlosťou infiltrácie (menšia než 0,12 mm.min-1) i pri úplnom nasýtení. 
Prevažne hlboké, dobre až nadmerne priepustné piesky alebo štrky. 
B - pôdy so strednou rýchlosťou infiltrácie (0,06 - 0,12 mm.min-1) i  pri úplnom nasýtení. 
Prevažne stredne hlboké až hlboké pôdy, stredne až dobre priepustné, hlinitopiesčité, hlinité 
(až ílovitohlinité). 
C - pôdy s nízkou rýchlosťou infiltrácie (0,02 - 0,06 mm.min-1) i pri úplnom nasýtení. 
Prevažne pôdy s málo priepustnou vrstvou a pôdy ílovitohlinité až ílovité. 
D - Pôdy s veľmi nízkou rýchlosťou infiltrácie (väčšia než 0,02 mm.min-1) i pri úplnom    
nasýtení. Íly s vysokou bobtnavosťou,  pôdy s trvale vysokou hladinou podzemnej vody, pôdy 
s vrstvou  ílu pri povrchu alebo tesne pod ním, plytké pôdy nad takmer  nepriepustným 
podložím. 
Čím menšia infiltračná schopnosť, tým je vyšší povrchový odtok a v súčinnosti s ostatnými 
vlastnosťami pôdy (štruktúra, obsah humusu, skeletovitosť) a povrchovými (sklonitosť, typ 
využitia) iniciuje eróziu. 
 

Kombináciou týchto 2 faktorov vzniká hodnotenie zraniteľnosti pôd vodnou eróziou 
(tab. 8). 

 
Tab. 8: Zraniteľnosť pôdy vodnou eróziou 

Zraniteľnosť  Body Kategória 
výrazná                  6 – 11 I. 
veľká                       12 – 16 II. 
stredná                             17 – 21 III. 
malá 22 – 25                               IV. 
zanedbateľná             26 – 30 V. 

Zdroj: MŽP (1999) 
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Hodnoty potenciálnej zraniteľnosti pôd vodnou eróziou pre každú HPJ sú uvedené 

v Systéme komplexního hodnocení půd (MŽP 1999).    

 

Potenciál odolnosti (pufrovitosti) voči jednotlivým negatívnym a degradačným 

činiteľom je určovaný predovšetkým vlastnosťami HPJ. Klíma, reliéf a skeletovitosť a hĺbka 

pôdneho profilu má v tomto prípade len podružný vplyv. Pre hodnotenie pufrovitosti sú z 

celého súboru pôdnych vlastností najvýznamnejšie sorpčné vlastnosti pôd (tab. 9), a to hlavne 

hodnoty výmennej sorpčnej kapacity (T) a stupeň nasýtenia sorpčného komplexu (V). 

Hodnotenie odolnosti kombinuje obidve sorpčné vlastnosti (tab. 10). 

 

Tab. 9: Hodnotenie sorpčných vlastností pôd 
T-hodnota (mval/100 g) Body V-hodnota (%) Body 
veľmi nízka pod 8 1 extrémne nasýtený pod 30 1 
nízka 8 – 13 2 nenasýtený 30 - 50 2 
stredná 14 – 24 3 slabo nasýtený 51 - 75 3 
vysoká 25 – 30 4 nasýtený 76 - 90 4 
veľmi vysoká nad 30 5 plne nasýtený  91 - 100 5 

Zdroj: MŽP (1999) 
 

Tab. 10: Výsledné hodnotenie sorpčných vlastností pôd 
Potenciál Body Kategória 
mimoriadny 9 – 10 V. 
vysoký 7 – 8 IV. 
priemerný 6 III. 
nízky 4 – 5 II. 
zanedbateľný 3 I. 

Zdroj: MŽP (1999) 

 

Nasýtenie sorpčného komplexu a podiel kationtov (Ca2+, Mg2+) klesá v sekvencii pôd 

černozem kambická – černozem – šedozem – hnedozem – luvizem – luvizem oglejená – 

pseduoglej. Hodnoty pufrovitosti pre každú HPJ sú uvedené v Systéme komplexního 

hodnocení půd (MŽP 1999).    

Ostatné funkčné kritéria uvedené v Systéme komplexního hodnocení půd (MŽP 1999) 

neboli v práci uvažované. 

 

Doplňujúcim nástrojom k pochopeniu potenciálnej erózie je hodnotenie 

homogénnosti, resp. kontrastnosti pôdnych podmienok v určitej oblasti. Podkladom pre 
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vyhodnotenie podmienok môžu byť rozhodovacie pravidlá (tab. 11) pre určenie pedodiverzity 

a v rámci nej určenie taxonomickej vzdialenosti k jednotlivým pôdnym typom, prispôsobené 

podľa konkrétneho územia (Minasny a McBratney 2007a, 2007 b).  

 

Tab. 11: Rozhodovacie pravidlá pre určenie taxonomickej vzdialenosti (1 – Á, 0 – N) 
Iniciálne štádium pedogenézie 
Azonálny pôdny typ 
Výskyt v konkávnych častiach reliéfu 
Výskyt na svažitých polohách 
Hĺbka pôdy do 0,1 m 
Podiel skeletu nad 50 % 
Hlavným pedogenetickým procesom je intenzívna humifikácia 
Hlavným pedogenetickým procesom je intenzívne vnútropôdne zvetrávanie 
Prítomnosť glejového reduktomorfného horizontu 
Pôdny typ / subtyp ovplyvnený hladinou podzemnej vody 
Pedogenézia ovplyvnená textúrou a zrážkovou vodou 
Prítomnosť eluviálneho horizontu 
Veľmi výrazná eluviácia pôdneho profilu 
Výrazné zvrstvenie pôdneho profilu 
Vznik na substrátoch s obsahom karbonátov 
Vznik na extrémne zrnitostných substrátoch 
Novotvary a znaky oglejenia v horizonte A 
Horizont A mocnejší než 0,4 m 
Koeficient textúrnej diferenciácie medzi 1,5 – 2 
Koeficient textúrnej diferenciácie >2 
V profile dochádza k posunu železa, hliníku 
Slabo zásaditá až neutrálna reakcia v pôdnom profile 
Kyslé až silne kyslé pH v pôdnom profile  
Útvary vyzrážaného CaCO3 v profile 
Nasýtenie sorpčného komplexu bázami menšia než 30 % 
Pomer HK / FK vo vrchnom horizonte je vyšší než 1,5 
Viac ako 1000 mg / 100g voľného železa v časti profilu  
Pôda vytvorená činnosťou človeka 

Zdroj: Stachura in prep. 
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Iným spôsobom možno vymedziť homogénne resp. kontrastné plochy pomocou 

spojitej klasifikácie. Penížek (2005) hovorí o ukazovateľoch neurčitosti, ktoré majú  hodnoty 

0, ak jedna z tried je v danom bode úplne dominantná, a hodnoty 1, ak je v danom bode 

zhodná príslušnosť k dvom alebo viacerým triedam (Borůvka 2001). Podrobne se touto 

problematikou zaoberali vo svojej práci Lark a Bolam (1997). 

 

3. METODIKA A MATERIÁLY PRÁCE 

 

3.1. Záujmové územie v archeologickom kontexte 

Podkladom pre prácu bol zoznam 30 archeologických lokalít (obr. 3) z databázy 

Archeologického ústavu AV ČR z obdobia mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej. 

(obdobie od 1 250 pr. Kr. – 450 pr. Kr.).  

 

Obr. 3: Spracovávané archeologické lokality na území ČR 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), autor  
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K lokalitám bola pripojená aj informácia o ich polohe. Pre hodnotu a výsledok celej 

práce je potrebné, aby údaje boli čo najpresnejšie. Rulf (1983) uvádza na stupnici od 1-5 ako 

je možné túto polohu určiť (stupnica je upravená do dnešnej podoby, avšak obsahová podstata 

je zachovaná – 1. stupeň je najpresnejší): 

 

1 – lokalizácia určená súradnicami na mape mierky (najviac 1:50 000) 

2 – lokalizácia zachytená popisným alebo parcelným číslom 

3 – lokalizácia určená pomiestnym názvom (trať, tehelňa, pieskovňa, a pod.) 

4 – lokalizácia určená len katastrom obce 

5 – je známy len región nálezu. 

 

Vybrané lokality, ktoré som následne spracovával, boli určené 3 rôznymi spôsobmi, 

z ktorých len prvý sa týka spomínanej stupnice. Podľa tejto stupnice je to 1. stupeň. Mapy 

boli v tomto prípade všetky základné (ZM) v mierke 1:10 000, ale lokalita nebola určená 

priamo v zemepisných súradniciach, ale v koordinátoch. Napr.: lokalita Dolní Chabry (okres 

Praha 8): ZM 12-24-12, koordináty: 454:358, 469:358. 1.číslo koordinátu udáva vzdialenosť 

v mm na klade listu ZM 1:10 000 od ľavého dolného okraja smerom vpravo a druhé číslo od 

ľavého spodného okraja smerom nahor. Okrem koordinátov boli lokality vymedzené aj 

súradnicami GPS, napr. lokalita Bděneves (okres Plzeň- sever): 49 ° 46 ' 6,539 '' N; 13 ° 13 ' 

6,403 '' E. Niektoré lokality boli vymedzené priamo súradnicami v súradnicovom systéme S-

JTSK (súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej), napr. Medlov (okres 

Olomouc): -558800,51 m : -1098822,22 m. Tým som dostal presné vymedzenie 

archeologickej lokality.  

Z archeologického hľadiska je dôležité vedieť, aká je bonita pôd práve v najbližšom 

okolí danej lokality (časť 2.3.2.). Preto som ku každej lokalite pridal podľa vzoru Marshalla 

(1978) aj charakteristiku v území vymedzenom rádiom 1 km. Diskusia o tom, aká vzdialenosť 

je tá najsprávnejšia sa rôznia (Rulf 1982). Tú istú vzdialenosť pri analýze mikroštruktúry 

vymedzuje aj Rulf (1983), o ktorej sa domnieva, že je to maximálna oblasť, ktorú prešiel 

chôdzou praveký človek s dobytkom za pol hodiny (porovnaj s Hajnalová a Dreslerová 2010), 

teda oblasť, s ktorou je človek v najužšom spojení a je teda predpoklad, že práve v oblasti 

predpokladaných pravekých polí, v okolí  daných lokalít, svojou činnosťou pozmení 

vlastnosti krajiny. Ak je vzdialenosť k poliam väčšia, ich kultivácia bola s najväčšou 
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pravdepodobnosťou neefektívna a neekonomická (zvieratá boli unavené, mali zároveň málo 

času na pastvu, pole nemusí byť orané v rámci agrotechnických časových limitov).  

 

3.2. Závislosť pestovania obilnín na environmentálnych podmienkach 

3.2.1. Práca v mapovom prostredí 

Časť analytickej fázy práce prebiehala v programe ArcGIS 9.3, preto bolo potrebné 

previesť všetky koordináty zadané na ZM 1:10 000 a súradnice GPS do súradníc 

v súradnicovom systéme S-JTSK, ktorý bol pre nasledujúci priebeh práce zvolený za 

najvhodnejší. Pre tento účel som použil program prof. Bohuslava Veverku s názvom TP82. 

Podľa osobného vyjadrenia Ing. Tomáša Bayera, Ph.D. počíta program s odchýlkou súradníc 

v systéme S-JTSK maximálne 10-20 m. Súradnice GPS som prepočítal podľa programu 

VB105 toho istého autora. Lokality vymedzené priamo súradnicami v S-JTSK neboli 

prepočítavané. Tak som mohol následne v prostredí softvéru ArcView 9 vytvoriť nové 

bodové vrstvy všetkých vymedzených lokalít (lokality, ktoré boli vymedzené viacerými 

bodmi som vyznačil ako polygóny, avšak pre jednoduchšiu a ucelenejšiu prácu s nimi som ich 

nahradil centroidom).   

Ku každej hodnote BPEJ boli priradené body podľa bodového hodnotenia pôdy 

vypracovaného VÚMOP (pozri časť 2.4.2.1.). Základnou veličinou pre porovnanie súčasnej 

bonity sa stal vážený priemer bodov tohto územia (počítaný z poľnohospodárskej, bonitovanej 

pôdy) vypočítaný podľa vzorca:  

 

BHp = (BH1xA1 + BH2xA2 + ...+ BHnxAn) /  Ac, kde 

BHp je vážený priemer bod. hodnotenia polí pre celé územie v perimetri  

BH1, BH2, ... BHn je celkové bodové hodnotenie danej BPEJ        

             A1, A2 ... An je plocha danej BPEJ  

                     Ac je plocha pre celé územie v perimetri 1 km (resp. 3 km). 

 

3.2.2. Archeobotanické záznamy 

Archeobotanické záznamy sú získané zo všetkých 30 archeologických lokalít. Počet 

vzorkovaných objektov ako i vzoriek z nich uvádza tab. 12. Celkovo bolo sledovaných 1 103 

vzorkovaných objektov a 1 724 vzoriek, následne identifikovaných približne 61 000 

zuhoľnatených obiliek, ktoré vstúpili do ďalších analýz.  
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Tab. 12: Zoznam lokalít s počtom archeobotanických záznamov 
Lokalita Okres Vek (pr. Kr.) Počet vzoriek Počet vzork. objektov 
Bavoryně Beroun 1 100 193 86 
Bdeněves Plzeň-sever 650 71 59 
Blučina Cezavy Brno-venkov 1 100 74 5 
Brandýs nad Labem Praha-východ 850 96 52 
Březnice (Bechyně) Tábor 1 100 97 18 
Dolní Chabry Praha 8 1 100 27 25 
Dolní Chabry2 Praha 8 1 000 27 24 
Hostivař Praha 10 1 100 284 284 
Hostivice Praha-západ 1 100 1 1 
Hulín 1 Kroměříž 850 108 27 
Kal Klatovy 800 51 35 
Kněževes Praha-západ 1 100 49 49 
Kněžívka Praha-západ 1 100 90 84 
Kolín Kolín 950 10 9 
Kroměříž 1 Kroměříž 1 100 28 4 
Křimice Plzeň-město 700 5 5 
Liboc Praha 6 700 25 15 
Medlov Olomouc 650  37 23 
Moravské Budějovice Třebíč 650 82 74 
Mšec Rakovník 1 100 1 1 
Ostrov u Stříbra Tachov 850 83 83 
Planá Radná Plzeň-sever 850 1 1 
Praha Hloubětín Praha 9 700 57 34 
Praha Záběhlice Praha 10 1 100 87 17 
Praha Smíchov Praha 5 1 100 12 12 
Sobětice Klatovy 950 27 14 
Tachlovice Praha-západ 700 15 9 
Tuchoměřice Praha-západ 950 15 14 
Praha Terronská Praha 6 1 100 32 9 
Zdice Beroun 1 100 39 30 

Zdroj: databáza Petra Kočára 

 

Obilné zvyšky boli extrahované ručnou floatáciou, s použitím mriežky veľkosti 0,25 

mm a skúmané stereoskopickým mikroskopom. Boli identifikované použitím referenčnej 

zbierky semien Katedry archeológie Západočeskej Univerzity v Plzni s použitím rôznych 

literárnych zdrojov (Jacomet 1987 a 2006). Všetky makrozvyšky pochádzajú zo suchých 

miest a všetky boli zuhoľnatené. 

Ako základný podklad pre testovanie hypotéz bol použitý percentuálny podiel 7 

druhov obilnín v rámci každej archeologickej lokality (obr. 4), a to: pšenica jednozrnná 
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(Triticum monococum), pšenica dvojzrnná (Triticum dicoccon), jačmeň siaty (Hordeum 

vulgare – štvorradový, šesťradový, dvojradový), jačmeň siaty dvojradový nahý (Hordeum 

vulgare convar. distichon var. nudum), tiež nazývaný sladovnícky, pšenica špalda (Triticum 

spelta), pšenica nahá (tetraploidné aj hexaploidné - Triticum aestivum, compactum, durum, 

turgidum) a proso siate (Panicum miliaceum). 

 

Obr. 4: Zastúpenie druhov pestovaných obilnín na sledovaných lokalitách 

 
Zdroj: databáza Petra Kočára 
 

Vychádzalo sa pri tom len z počtu obiliek, ktoré odrážajú skutočný výskyt obilnín na 

mieste lepšie ako celkové dáta týkajúce sa obilnín. Na druhú stranu obilky neumožňujú úplne 

jednoznačnú identifikáciu jednotlivých druhov  pšeníc čí jačmeňa.   

 

3.2.3. Environmentálne podmienky 

Z prírodných podmienok boli v kilometrovom perimetri sledované topografické 

podmienky – priemerná nadmorská výška, priemerný sklon (Zabaged ČR 2003), priemerný 

topografický index vlhkosti (Beven a Kirkby 1979); klimatické podmienky boli vyjadrené 

priemerným ročným úhrnom zrážok, priemernou ročnou teplotou, priemernou dĺžkou 

vegetačného obdobia (Tolasz a kol. 2007) a indexom teplotného pôžitku  (McCune a Keon 

2002) a lokálne pôdne podmienky (kvalita pôdy),  získané z máp BPEJ (2010). Z dôvodov 
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uvedených v častiach 2.3.2. a 3.1. je pôdny kryt (poľnohospodárske plochy) sledovaný 

v perimetri 1 km od lokality, teda územia, kde mohli byť s najväčšou pravdepodobnosťou 

situované praveké polia,  a táto vzdialenosť je viac než dostačujúca. Ako referenčná vzorka 

(porovnaj napr. Poništiak 2010) slúžia pôdy v perimetri 3 km od lokality. Prirodzená úrodnosť 

pôd je posudzovaná z dnešného hľadiska, to znamená z hľadiska aktuálnych vlastností pôd na 

daných lokalitách s dnes prevládajúcou makroklímou, ktorá má v danom mieste určité 

modifikácie podľa expozície či konfigurácie terénu. Sledovaný bol percentuálny podiel 

pôdnych typov v perimetroch ako aj vážený priemer vyjadrený bodovou hodnotou prirodzenej 

úrodnosti (časť 3.2.1.).  

Pre lepšie hodnotenie kvality pôdy a hlavne kvôli odbúraniu efektu zmenených 

klimatických podmienok bola snaha z kódu extrahovať len hodnotu HPJ a takisto ako 

v prípade celého kódu BPEJ bola vypočítaná hodnota váženého priemeru HPJ pre celé územie 

v perimetri 1 km (ako aj 3 km). 

Sledované podmienky sú zhrnuté v tab. 13 a tab. 14. 
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Tab. 13: Environmentálne podmienky v archeologických lokalitách a v ich okolí* 

Nadmorská výška 
(m n. m.) 

Sklonitosť 
svahov 

 (°) 

Topografický 
index 

 vlhkosti 

Index 
teplotného 

pôžitku 

Priemerná 
dĺžka 

vegetačného 
obdobia 

(počet dni) 

Priemerná 
ročná 

teplota  
(°C) 

Priemerný 
ročný 
úhrn 

zrážok 
(mm) 

Lokalita centroid 1 
 km 

3 
 km 

1 
 km 

3 
km 

1 
km 

3 
km 

1  
Km 

3   
km 

   

Bavoryně 290 305 316 4,6 5 4,4 4,5 6 670 6 274 165 8,5 525  

Bdeněves  364 363 376 3,7 3,2 4,7 4,9 6 413 6 233 157 7,5 525  

Blučina Cezavy 216 221 218 5,1 3,2 4,9 5,5 6 411 6 235 175 9 475  

Brandýs nad 
Labem 221 238 229 2,7 3,7 5,0 4,8 6 736 6 257 177 8,5 575  

Březnice 
(Bechyně) 438 425 441 3,6 2,9 4,5 4,9 6 759 6 220 155 7,5 575  

Dolní Chabry 293 295 288 2,3 3,0 5,1 5,1 6 696 6 290 177 9 525  

Dolní Chabry 2 272 281 283 3,6 3,6 4,9 4,9 6 755 6 320 177 9 525  

Hostivař 230 242 257 2,7 2,5 5,1 5,2 6 649 6 207 177 9,5 525  

Hostivice 338 349 362 2,0 1,8 5,3 5,5 6 774 6 198 165 8 525  

Hulín 1 195 195 195 0,3 0,2 6,9 7,4 6 693 6 230 177 8,5 575  

Kal 395 398 420 1,4 3,4 5,8 5,1 6 685 6 282 165 8 600  

Kněževes 344 342 342 2,0 1,9 5,3 5,7 6 645 6 195 170 8,5 525  

Kněžívka 336 335 337 2,9 2,1 5,1 5,6 6 563 6 197 170 8,5 525  

Kolín 234 238 240 3,2 2,2 4,6 5,3 6 556 6 097 175 9 575  

Kroměříž 1 207 205 203 1,9 1,1 5,9 6,1 6 521 6 184 177 8,5 575  

Křimice  316 322 340 1,3 2,6 5,7 5,3 6 514 6 270 165 8 525  

Liboc 315 331 325 4,3 5,5 4,7 4,4 6 674 6 269 170 8,5 525  

Medlov  264 260 267 1,7 2,1 5,5 5,5 6 673 6 278 170 8,5 525  

Moravské 
Budějovice 420 419 428 1,8 1,6 5,2 5,4 6 758 6 245 160 8 525  

Mšec 423 424 442 2,0 3,7 5,3 4,9 6 626 6 191 160 7,5 525  

Ostrov 
u Stříbra 482 476 458 2,5 3,1 4,9 4,8 6 683 6 239 155 7,5 525  

Planá Radná  316 336 364 9,1 6,7 3,6 4,0 6 850 6 378 165 8 525  

Praha 
Hloubětín 198 213 247 2,7 3,0 5,1 5,2 6 879 6 311 175 9,5 525  

Praha Smíchov 197 219 246 5,3 5,4 4,6 4,5 6 644 6 200 175 9,5 525  

Praha 
Záběhlice 230 242 257 2,7 2,5 5,1 5,2 6 649 6 207 175 9,5 525  

Sobětice 424 425 443 3,7 4,7 4,4 4,4 6 817 6 267 165 7,5 625  

Tachlovice 340 349 366 2,7 2,4 4,9 5,2 6 682 6 224 155 7,5 525  

Tuchoměřice  325 323 313 1,3 3,1 5,8 5,1 6 625 6 211 170 8,5 525  

Ulice 
Terronská 223 232 237 3,5 5,3 4,9 4,6 6 448 6 237 180 9,5 525  

Zdice 270 288 325 4,3 6,6 4,5 4,3 6 819 6 391 165 8,5 525  

Zdroje: ArcČR 500 (2003), Tolasz a kol. (2007), Zabaged ČR (2003) 
*stĺpce označené 1 km a 3 km sú priemerné hodnoty 
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Tab. 14: Pôdne vlastnosti v archeologických lokalitách a v ich okolí 

 Bonita pôdy Pôdne typy v perimetri 1 km (%)* 

Lokalita BPEJ 
1 km 

HPJ 
1 km 

BPEJ 
3 km 

HPJ  
3 km CE HN LU RZ_PZ RG KA PZ_KP svažité 

subtypy PG FL CC GL 

Bavoryně 59,3 51,4 60,2 51,5 4 0 24 0 24 17 0 5 2 23 0 0 

Bdeněves 60,3 48,8 58,9 48,3 0 9 20 0 29 14 2 0 4 22 0 1 
Blučina 
Cezavy 71,6 53,7 74,6 56,3 38 0 0 0 0 1 0 16 0 15 30 0 

Brandýs nad 
Labem 83,0 68,2 84,7 66,7 77 7 0 0 0 7 0 2 0 0 6 1 

Březnice 
(Bechyně) 56,5 45,1 58,9 49,2 0 0 10 0 0 56 0 0 16 0 0 18 

Dolní Chabry 83,5 66,2 79,1 63,1 80 2 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 
Dolní 
Chabry2 76,3 60,3 76,4 58,9 62 0 0 18 18 0 0 0 0 0 2 0 

Hostivař 71,2 57,4 69,8 55,4 0 0 0 1 0 74 0 0 0 20 4 0 

Hostivice 78,2 64,6 79,0 62,9 52 4 0 0 0 27 6 0 3 0 9 0 

Hulín 1 86,3 65,8 82,5 62,3 58 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0 0 

Kal 68,0 56,8 61,0 51,5 0 0 12 0 0 9 0 1 38 40 0 0 

Kněževes 80,0 65,5 81,7 65,5 37 33 0 10 0 12 7 0 0 0 0 0 

Kněžívka 72,5 59,0 80,7 65,3 17 40 0 9 0 10 20 1 0 0 3 0 

Kolín 84,9 67,6 83,5 66,3 87 4 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 

Kroměříž 1 76,5 57,8 81,2 61,5 2 8 0 0 0 38 0 0 0 52 0 0 

Křimice 68,4 55,8 62,9 51,2 0 15 5 0 21 0 0 0 0 58 0 1 

Liboc 75,6 59,8 72,6 58,8 2 18 0 0 0 73 2 1 0 0 4 0 

Medlov 84,7 63,3 81,5 63,7 22 19 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moravské 
Budějovice 57,3 47,9 60,6 50,6 0 5 0 0 0 78 2 0 0 8 0 7 

Mšec 64,3 52,0 63,3 54,0 0 33 0 0 0 33 0 0 26 0 1 7 
Ostrov 
u Stříbra 65,5 53,4 62,8 51,6 0 0 14 0 0 78 0 0 5 0 0 3 

Planá Radná 60,8 47,0 58,4 49,9 0 16 0 0 17 41 3 0 10 13 0 0 
Praha 
Hloubětín 71,1 53,2 74,2 58,9 0 0 0 0 0 85 0 0 0 13 0 0 

Praha-
Smíchov 65,1 52,5 64,5 52,1 0 0 0 0 0 33 0 19 0 49 0 0 

Praha 
Záběhlice 71,2 57,3 69,8 55,5 0 0 0 2 0 74 0 0 0 20 4 0 

Sobětice 52,1 43,2 55,5 46,6 0 0 0 0 0 55 15 0 21 0 0 9 

Tachlovice 64,9 52,9 71,0 56,8 2 29 0 9 0 43 6 0 0 2 0 9 

Tuchoměřice 81,0 68,3 76,5 64,1 88 5 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 
Ulice 
Terronská 74,1 56,4 67,1 53,5 0 32 0 0 1 63 0 4 0 0 0 0 

Zdice 62,9 54,0 58,8 48,1 2 0 1 2 7 59 1 2 0 25 0 1 

Zdroje: BPEJ (2010) 
*podiel je vztiahnutý len na poľnohospodársku pôdu (nie sú započítané lesné pôdy)  
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3.2.4. Štatistické spracovanie 

Ako základ pre štatistické šetrenie boli použité percentuálne podiely 7 druhov plodín 

na všetkých archeologických lokalitách, avšak kvôli nízkemu počtu výskytu boli vylúčené 

jačmeň sladovnícky (Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum) a nahé druhy pšenice 

(Triticum aestivum, compactum, durum, turgidum). 

Skladba obilninových súborov všetkých archeologických lokalít bola transformovaná 

arcsinovou metódou (arcsin(x)), aby sa minimalizovalo bimodálne rozdelenie v dátach. 

Rovnaká transformácia bola použitá na percentuálne zastúpenie pôdnych typov. 

Analýza hlavných komponentov (PCA – nepriama lineárna analýza) bola použitá na 

zistenie vzťahov medzi viacrozmernými dátami. Zvyčajne sa používa na redukciu rozmernosti 

(počtu premenných) veľkého počtu vzájomne súvisiacich premenných na hlavné komponenty, 

pri čo najmenšej strate informácií (variability). PCA vypočíta súbor vzájomne nezávislých 

premenných (hlavných komponentov), ktoré sú lineárnou kombináciou (váženým priemerom) 

originálnych premenných. Prvý hlavný komponent vysvetľuje najväčšiu časť variability 

premenných, druhý komponent vysvetľuje druhú najväčšiu časť variability, atď. až kým je 

vysvetlená všetka variabilita. Komponenty sú vzájomne nezávislé (Rimarčík 2012)  Následne 

prevedená ordinačná metóda priamej lineárnej závislosti RDA (lineárna kombinácia 

vysvetľujúcich premenných) na posúdenie vplyvu environmentálnych faktorov (nadmorská 

výška, topografický index vlhkosti, priemerný sklon územia, dĺžka vegetačného obdobia, 

priemerná ročná teplota a priemerný ročný úhrn zrážok, index teplotného pôžitku, kvalita pôd 

a percentuálne zastúpenie pôd v kilometrovom perimetri) na zloženie pestovaných plodín. 

Okrem toho bol sledovaný aj časový faktor.  

Väčšina analýz prebehla v programe CANOCO for Windows 4.5. Dodatočné analýzy 

prebehli  pomocou generalizovaných lineárnych modelov (McCullagh a Nelder 1989) 

implementovaných vo verzii S-plus 4.5 (Math Soft 1999). Tie sú zjednodušením regresnej 

metódy najmenších štvorcov a sú ideálne na dáta práve s bimodálnym rozdelením. Zastúpenie 

sledovaných obilnín má práve bimodálne rozdelenie.  

 

3.3. Plochy potenciálnej erózie pôdy 

Mojou úlohou bolo vybrať plochy v rámci kilometrového perimetra v zázemí 

archeologických lokalít, kde je hrozba potenciálnej erózie najväčšia. Tým pádom nemusia byť 

zahrnuté do výsledkov plochy, na ktorých erózia v skutočnosti prebieha napr. vplyvom orby. 

Erózia je skúmaná hlavne z toho dôvodu, že nevieme presne ako vyzeralo prostredie v období 
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mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej a aké zmeny nastali do dnešnej doby (časť 

5.). Preto je dobré aspoň čiastočne naznačiť na ktorých plochách mohlo dôjsť k zmene 

v rámci kilometrového perimetra, kde je pravdepodobná zmena bonity pôdy a aspoň približne 

ju kvantifikovať.  

Na vymedzenie potenciálne zraniteľných plôch boli použité viaceré metódy. Prvou 

bolo vymedzenie plôch na základe sklonitosti svahov. Podkladové dáta boli získané z kódov 

BPEJ. Rozhodujúcim pre výber týchto plôch bol 4. číselný údaj v kóde BPEJ, ktorý 

zaznamenáva spoločnú charakteristiku sklonitosti a expozície svahov (Mašát 2002). 

Z bonitovaných plôch poľnohospodárskej pôdy boli vybrané konkrétne tie plochy, ktoré majú 

sklonitosť svahov vyššiu ako 12 ° (tab. 1 a tab. 2). Plochám so sklonom nad 12 ° prináležia 

v tomto prípade kódy BPEJ, ktoré majú na 4. pozícii čísla od 6 do 9, označované ako  výrazný 

sklon (12° - 17°), príkry sklon (17° – 25°) a zráz (v samostatnej tabuľke sklonitosti sú to kódy 

4 – 6). Plochám s nižšou sklonitosťou (úplná rovina, rovina, mierny a stredný sklon) nebola 

venovaná pozornosť. Napr. pri pohľade na lokalitu v Brandýse nad Labem (obr. 5) je vidno, 

že tieto plochy sú v kilometrovom perimetri zastúpené len nepatrne (fialová a modrá farba) 

a to S - SZ od archeologickej lokality. 
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Obr. 5:  Archeologická lokalita v Brandýse nad Labem s BPEJ* 

 
 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), autor 
*zvislá čiara východne od lokality je výsledkom spracovania sekvenčných máp BPEJ; 

na výsledok analýz nemá však žiaden vplyv. 
 

Ďalšou metódou, ktorú som využíval bolo vymedzenie potenciálne zraniteľných plôch 

vodnou a veternou eróziou. Podkladovým materiálom bol Projekt „Systém komplexního 

hodnocení půd“ s evidenčným označením VaV 640/3/99 (Program výzkumu a vývoje MŽP 

ČR pro r. 1999, program  BIOSFÉRA). Cieľom projektu bolo podľa požiadaviek MŽP 

stanovenie návrhu metodiky komplexného hodnotenia pôd a vytvorenie návrhu informačného 

systému pre hodnotenie pôd. 

Z hľadiska zraniteľnosti veternou eróziou boli vyberané plochy s výraznou a silnou 

zraniteľnosťou podľa Systému komplexního hodnocení půd (MŽP 1999) označované aj ako 

plochy s funkčným potenciálom I. a II. - pôdy piesčité alebo hlinitopiesčité so zhoršeným, 
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slabým alebo žiadnym štruktúrnym stavom pôdy (tab. 5). Metóda určenia týchto plôch súvisí 

s plochami BPEJ (resp. im prislúchajúcim HPJ) a tak vyššie uvedené, potenciálne najviac 

zraniteľné plochy veternou eróziou, sú reprezentované HPJ s kódmi 04, 17, 21, 22, 23, 31, 37, 

39 a 55 (MŽP 1999). Pri pohľade na obr. 5 je zrejmé, že takéto plochy sa v kilometrovom 

perimetri Brandýsa nad Labem nevyskytujú, takže vo výslednej mape (obr. 26) nebudú 

vymedzené.  

Potenciálne zraniteľné pôdy vodnou eróziou boli určené ako HPJ s výraznou a veľkou 

zraniteľnosťou (tab. 8). V tomto prípade ide o HPJ s K-faktorom v rozmedzí hodnôt 0,46 – 

0,66. Infiltrácia nezohráva v tomto prípade takú významnú úlohu ako práve K-faktor, takže 

vymedzené plochy s výraznou a veľkou potenciálnou zraniteľnosťou môžu byť pôdy so 

strednou až veľmi nízkou rýchlosťou infiltrácie. V prípade vodnej erózie sú to HPJ s kódmi  

02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 26, 42, 47, 49, 62, 63 (MŽP 1999).  

Ostatnými dvomi metódami boli vymedzované plochy na základe zakrivenia terénu, 

konkrétne vertikálneho a horizontálneho. Dôležité v tomto prípade je ako vyzerá kilometrový 

perimeter v okolí lokalít v 3D prevedení. Okolie archeologickej lokality v Brandýse. je takto 

znázornené na obr. 6. 

 

Obr. 6: DMR v okolí archeologickej lokality v Brandýse nad Labem* 
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Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  
(2009), autor 
* farebná stupnica nadmorských výšok je zostavená tak, aby bolo možné porovnávať všetky 
lokality medzi sebou v predkladanej diplomovej práci nakoľko sú s okolím výškovo od 160 
do 500 m n. m. DMR je v tomto prípade 10x prevýšený. 
 

Metódy zakrivenia som vytváral v programe Surfer 9, ktorý umožňuje ako vytvorenie 

vertikálneho zakrivenia, tak aj horizontálneho. Charakteristiky reliéfu boli vybrané tak, aby čo 

najlepšie popísali charakter územia a ich počet nebol príliš veľký. 

Podkladom pre vytvorenie DMR boli dáta z Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního a to konkrétne digitálne výškopisné dáta Digitálny model reliéfu 4. generácie 

(DMR 4G). DMR 4G predstavuje zobrazenie prirodzeného alebo ľudskou činnosťou 

upraveného zemského povrchu v digitálnom tvare vo forme výšok diskrétnych bodov 

v pravidelnej sieti 5x5 m so súradnicami x, y, z, kde z predstavuje nadmorskú výšku vo 

výškovom referenčnom systéme Balt po vyrovnaní s úplnou strednou chybou výšky 0,3 m v 

odkrytom teréne a 1 m v zalesnenom terénu (Geoportál 2010). Po konzultácii s viacerými 

odborníkmi (s Doc. RNDr. Jakubom Langhammrom, Ph.D., Mgr. Petrom Hoffmanom 

a RNDr. Jakubom Lysákom) som sa rozhodol využiť práve tieto dáta kvôli ich prístupnosti, 

presnosti a nenáročnosti spracovania či kompatibilite s programom ArcGIS 9 (hlavne čo sa 

týka typu dát s súradnicovom systéme S-JTSK).  

Vzhľadom k tomu, že k nie všetkým spracovávaným lokalitám je v čase spracovávania 

predkladanej diplomovej práce možnosť vytvoriť DMR z dát DMR 4G (plánované 

dokončenie pokrytia celého územia je do konca roku 2012), boli predovšetkým modely 

moravských lokalít vytvorené z výškopisných dát Základnej báze geografických dát Českej 

republiky (Zabaged ČR 2003). Zabaged je digitálny geografický model územia Českej 

republiky na úrovni podrobnosti Základnej mapy ČR 1:10 000. Výškopisnú časť Zabaged 

tvoria 3 typy objektov vrstevníc so základným intervalom 5, 2, alebo 1 m v závislosti na 

charaktere terénu. Obsah dátovej sady Zabaged je doplnený vybranými ďalšími výškopisnými 

prvkami – klasifikovanými hranami a bodmi, ktoré boli vyhodnotené 

stereofotogrammetrickou metódou pri spresňovaní vrstevnicového výškopisu (Geoportál 

2010). Na vrstevniciach boli vygenerované body v prostredí ArcGIS 9, ktoré predstavovali 

rovnaký vstup pre vytvorenie gridu v prostredí programu Surfer 9, ako body z DMR 4G.  

Digitálne modely boli vytvárané univerzálnou geoštatistickou gridovou metódou 

(Surfer 2009), a to krigingovou, ktorá sa ukázala ako vhodná a má viaceré výhody oproti 

vyrovnávacím metódam (Penížek 2005), z dát DMR 4G a z dát Zabaged ČR s veľkosťou 
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pixlu 10x10 m. Následne bolo možné vytvoriť samostatné súbory vertikálneho ako aj 

horizontálneho zakrivenia terénu, prv než k tomu došlo, tak bolo treba zaistiť elimináciu 

chýb, ktoré sú podmienené viacerými faktormi. To som zabezpečil použitím gaussovského 

lineárne konvolučného filtra (mriežka 3x3), čím došlo k vyrovnaniu a vyhladeniu extrémov 

(Surfer 2009). Konvexné plochy a plochy vrcholov svahov boli v tomto prípade vymedzené 

ako plochy s potenciálne väčšou eróziou (pozri pomocníka k programu Surfer 9), pričom 

v časti výsledky (časť 4.2.) sú zaznačené len plochy s najväčším ohrozením v rámci 

jednotlivých zázemí lokalít. Do výsledného zobrazenia boli spojené potenciálne zraniteľné 

plochy poľnohospodárskej pôdy vymedzené vertikálnym a horizontálnym zakrivením, plochy 

so silnou a výraznou zraniteľnosťou pôd veternou eróziou, plochy s veľkou a výraznou 

zraniteľnosťou pôd vodnou eróziou a takisto potenciálne erózne plochy spôsobené 

sklonitosťou svahov (časť 4.2.).  Digitálne modely boli prevýšené kvôli lepšej názornosti. 

Každý z modelov je prevýšený vzhľadom na lokálne podmienky v okolí každej 

archeologickej lokality (väčšinou 5x, výnimočne boli prevýšené iným pomerom kvôli 

špecifickým podmienkam v zázemí lokalít), takisto sú modely zobrazené kvôli lepšej 

názornosti nejednotne z rôznych pohľadov. Stupnica nadmorských výšok je jednotná pre 

všetky lokality, aby bolo možné lokality navzájom porovnávať.   

Pufrovitosť bola hodnotená na základe tab. 10. Mimoriadny a vysoký potenciál 

pufrovitosti majú predovšetkým černozeme, hnedozeme, rendziny, fluvizeme a černice. Preto 

lokality, ktoré majú v zázemí plošne zastúpené práve tieto plochy budú mať z tohto hľadiska 

lepšiu odolnosť voči potenciálnej erózii, teda relatívne nízke ohrozenie (tab. 15). 

Čo sa týka hodnotenia homogénnosti a kontrastnosti územia, boli použité 

rozhodovacie pravidlá v tab. 11. Podľa Toomanian a Esfandiarpoor (2010) je možné presne 

určiť pedodiverzitu podľa rôznych štatistických indexov, avšak pre tento typ práce to nie je 

úplne potrebné. Jednotlivé kritéria sú sledované v rámci každej lokality a to tak, že sú 

vztiahnuté na plošne najviac zastúpené pôdne typy v kilometrovom perimetri. V prípade, že 

všetky pôdne typy sú hodnotené ako relatívne podobné v rámci konkrétneho kritéria, nie sú 

taxonomicky vzdialené, teda sú relatívne homogénne (v rámci jednotlivých pravidiel boli 

zhodné). Naopak, ak sa preukáže taxonomická vzdialenosť, pôdne typy v tomto prípade sú 

kontrastné (v rámci jednotlivých pravidiel sa pôdne typy nezhodovali). V prípade, že v okolí 

danej lokality dominujú podmienky kontrastné medzi jednotlivými rozhodovacími pravidlami 

(jednotlivými pôdnymi typmi), tak aj výsledná charakteristika kilometrového zázemia lokality 

je označená ako kontrastnosť a naopak (homogénne podmienky – homogénne prostredie). 
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V prípade, že rozdiel medzi kontrastnými a homogénnymi podmienkami v rámci pravidiel 

nebol výrazný, bolo územie hodnotené ako priemerné (tab. 15).  

Avšak ani homogénne prostredie nevylučuje potenciálnu eróziu, nakoľko sa môžu 

vyskytovať plochy zasiahnuté jedným typom erózie, ktorá bude však prevažovať v celom 

relatívne homogénnom prostredí. Je však predpoklad, že tieto pôdy neprešli takými veľkými 

zmenami, ako je to v prípade prostredia kontrastného, kde je predpoklad erózie v minulosti 

väčší. Ako je však uvedené v časti 2.5.3., treba brať toto kritérium len ako doplnkové. Tab.15 

je pokusom zhodnotiť všetky tieto vplyvy do jedného celku označeného kvantitatívne 

hodnotou celkovej erózie v 3 úrovniach: silné ohrozenie (3), stredné ohrozenie (2) a nízke 

ohrozenie (1). 

 

4. VÝSLEDKY PRÁCE  

4.1. Závislosť pestovania plodín na environmentálnych faktoroch  

Pomocou PCA sa vizualizuje multivariačná štruktúra zloženia plodín (obr. 7).. 

 

Obr. 7: Ordinačný diagram priestorovej závislosti pestovaných obilnín (metóda PCA)* 

 
Zdroje: CONACO (2011), Chuman 
*jednotlivé čísla medzi líniami znázorňujú lokality 

Osi                                      1      2      3      4     Celková variácia 
Hodnoty                          0.608  0.194  0.075  0.063    1.000 
Kumulatívna variácia druhov v %     60.8   80.2   87.7   94.0     100.0 
Čísla znázorňujú do akej miery jednotlivé osi vysvetľujú variáciu pestovaných druhov (napr. 
pšenice jednozrnná a dvojzrnná sú silno spojené s gradientom pozdĺž druhej ordinačnej osi 
a spolu vysvetľujú 19,4 % variablity v zložení obilnín). 
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Ordinácia ukazuje, ako sú jednotlivé plodiny na seba navzájom naviazané. Na 

lokalitách sa spolu vyskytovali pšenica jednozrnná a dvojzrnná, a nebol tam ani jačmeň, ani 

proso. Jačmeň a proso sú negatívne korelované, to znamená, že sa takisto nevyskytujú na 

rovnakých lokalitách. Podobne špaldu nepestovali tam, kde pestovali proso.  Naopak, 

pozitívne sú korelované pšenica jednozrnná s pšenicou dvojzrnnou, takže boli pestované 

približne v rovnakom území. Prvé dva gradienty vysvetľujú 80,2 % variabilty v pestovaní 

obilnín. 

PCA takisto dobre vysvetľuje závislosť jednotlivých environmenálnych faktorov 

navzájom (obr. 8). 

 

Obr. 8: Ordinačný diagram závislosti environmentálnych faktorov (metóda PCA) 

 

Zdroje: CONACO (2011), Chuman 

 

Prvé dve ordinačné osi vysvetľujú 40,9 % variability. Nadmorská výška (altitude) 

negatívne koreluje s priemernou ročnou teplotou (temp) či s priemernou dĺžkou vegetačného 

obdobia (grow sea) a pozitívne so zrážkami (prec), topografický index vlhkosti (TWI1km) 

negatívne koreluje s priemerným sklonom svahov (SLP1km). Pôdy a pôdna produktivita sú 

takisto dobre vysvetlené. Iluviálne pôdy – podzoly či kryptopodzoly (PZ_KParc), luvizeme 

(LUarc), hnedozeme (HNarc) sa nachádzajú na miestach s vyššími zrážkami (prec). 

Produktivita pôdy v kilometrovom perimetri (SoilQZPF) je pozitívne korelovaná s podielom 
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černozemí (CEarc) a negatívne s kambizemami (KAarc). Nejasný je vzťah pôdnej 

produktivity a nadmorskej výšky (bola sledovaná priemerná bodová hodnota váženého 

priemeru pôd s priemernou hodnotou nadmorskej výšky vo vymedzených perimetroch). 

 

Obr. 9: Závislosť nadmorskej výšky na bodovej hodnote kvality pôdy v perimetri 1 km 
(poľn. pôda)* 

 

Zdroje: Zabaged ČR (2003), BPEJ (2010), autor 
*v tomto prípade je vážený priemer bodov vztiahnutý k ploche poľnohospodárskej 

pôdy (resp. bonitovanej časti) 
 

Obr. 10: Závislosť nadmorskej výšky na bodovej hodnote kvality pôdy v perimetri 3 
km (poľn. pôda)* 

 
Zdroje: Zabaged ČR (2003), BPEJ (2010), autor 
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*v tomto prípade je vážený priemer bodov vztiahnutý k ploche poľnohospodárskej 
pôdy (resp. bonitovanej časti) 

 

Obr. 11: Závislosť nadmorskej výšky na bodovej hodnote kvality pôdy v perimetri 1 
km (celková pôda)* 

 
Zdroje: Zabaged ČR (2003), BPEJ (2010), autor 
*v tomto prípade je vážený priemer bodov vztiahnutý k celkovej ploche perimetra (aj 

k nebonitovanej pôde) 
 
Obr. 12: Závislosť nadmorskej výšky na bodovej hodnote kvality pôdy v perimetri 3 

km (celková pôda)*  

 
Zdroje: Zabaged ČR (2003), BPEJ (2010), autor 
*v tomto prípade je vážený priemer bodov vztiahnutý k celkovej ploche perimetra (aj 

k nebonitovanej pôde) 
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Negatívna korelácia medzi sledovanými faktormi nie je taká výrazná ako by sa 

očakávalo, vzhľadom k tomu, že so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou by mala jasnejšie  

klesať kvalita pôdy vyjadrená bodovou hodnotou z pôdnych typov.  

 Pri porovnaní kilometrových perimetrov či už čisto bonitovanej (poľnohospodárskej) 

pôdy (obr. 9), alebo aj tej nebonitovanej (obr. 11) s preferenčnými 3km (obr. 10 a obr. 12), sa 

nenaplňuje predpoklad, že v perimetri 1 km je bonita pôdy výraznejšie vyššia ako v širšom 

okolí. Počet lokalít, kde je v perimetri 1 km pôda kvalitnejšia ako v perimetri 3 km je 17 

oproti 13, kde je to naopak (pozri aj tab. 14), čo teda nepovažujem za štatisticky 

preukázateľný doklad. Navyše aj v prípadoch,  kde je pôda kvalitnejšia je ten rozdiel 

bodového váženého priemeru nevýrazný a takisto hoci trendová čiara zaberá približne 

rovnaký rozptyl hodnôt, pri kilometrovom perimetri vychádza z nižšej hodnoty a v nižšej 

hodnote aj končí. 

Okrem porovnania s preferenčným perimetrom 3 km som zvolil aj porovnanie s 

bonitou vztiahnutou k celkovej ploche perimetra (nakoľko pôvodne bol vážený priemer 

bodovej hodnoty vztiahnutý k celej ploche bufferu, avšak štatisticky významnejšie a na 

kvalitu dát pri sledovaní zmien sa ukázali dáta vztiahnuté len k poľnohospodárskemu 

pôdnemu fondu), teda aj so započítaním nebonitovaných plôch (obr. 11 a obr. 12). V tomto 

prípade sa dalo očakávať, že čisto poľnohospodárska (bonitovaná) pôda bude mať vážený 

priemer hodnôt vyšší, keďže v druhom prípade sú započítané práve aj nebonitované plochy 

(resp. bodové hodnoty neklesajú tak nízko ako v druhom prípade) a zároveň má aj menší 

rozptyl hodnôt (cca rozdiel obidvoch typov dát je približne 10 b.)   

Vzhľadom k tomu, že sledované vzorky na lokalitách sú rôzneho veku, bolo treba 

zistiť, ako sa líši zastúpenie plodín s vekom vzorky. 

Metóda priamej lineárnej závislosti (RDA) zastúpenia plodín a času ukázala, že 

sortiment obilnín sa signifikantne mení s časom (obr. 13). 
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Obr. 13: Závislosť zastúpenia pestovaných plodín na časovom faktore (metóda RDA) 

 

Zdroje: CONACO (2011), Chuman 

 

Vek bol v tomto prípade testovaný ako kvantitatívna premenná a vysvetľuje 20,8 % 

variablity v pestovaní obilnín pri 98%  hladine spoľahlivosti. 

Z grafu je vidieť, že obzvlášť proso, jačmeň a špalda ukazujú silnú koreláciu 

s časovým faktorom. Zastúpenie prosa s časom klesá (tzn. vyšší vek – viac prosa), zatiaľ čo 

zastúpenie jačmeňa a špaldy s časom (smerom do súčasnosti) skôr rastie. 

Na druhej strane zastúpenie jednozrnnej a dvojzrnnej pšenice je podľa tejto metódy na 

čase pomerne nezávislé (resp.  ich podiel je vyšší skôr smerom do minulosti).  

Čiastočne tieto fakty potvrdzujú aj GLM implementované v S-plus verzii (obr. 14 – 

obr. 18). Tie však jasne potvrdzujú pokles pšenice jednozrnnej a dvojzrnnej smerom 

z minulosti do súčasnosti oproti ordinačnému diagramu.  
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Obr. 14: Trendová krivka výskytu prosa siateho v čase 

 
Zdroje: S-plus 4.5 (1999), Archeologický ústav AV ČR, Praha 

 

Obr. 15: Trendová krivka výskytu jačmeňa siateho v čase 

 
Zdroj: S-plus 4.5 (1999), Archeologický ústav AV ČR, Praha 
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Obr. 16: Trendová krivka výskytu pšenice špaldy v čase 

 
Zdroj: S-plus 4.5 (1999), Archeologický ústav AV ČR, Praha 

 

Obr. 17: Trendová krivka výskytu pšenice jednozrnnej v čase 

 
Zdroj: S-plus 4.5 (1999), Archeologický ústav AV ČR, Praha 
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Obr. 18: Trendová krivka výskytu pšenice dvojzrnnej v čase 

 
Zdroj: S-plus 4.5 (1999), Archeologický ústav AV ČR, Praha 

 

Preto s ohľadom na závislosť zastúpenia plodín na časovom faktore bol pri hodnotení 

závislosti sortimentu plodín na environmentálnych podmienkach použitý časový faktor ako 

kovariátu. 

 

Obr. 19: Závislosť pestovaných plodín na nadmorskej výške (metóda RDA)*  

 

Zdroj: CONACO (2011), Chuman 
*(časový faktor ako kovariáta) 
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Metóda priamej lineárnej závislosti (RDA) ukázala pri postupnom výbere 

evironmentálnych faktorov jasnú závislosť len medzi zastúpením plodín a nadmorskou 

výškou (obr. 19). Pri 98% hladine spoľahlivosti vysvetľuje nadmorská výška 17,8 % 

variablity. Pšenice jednozrnná, dvojzrnná, špalda a proso negatívne korelujú s nadmorskou 

výškou, teda vyskytujú sa len na miestach s nižšou nadmorskou výškou. Naopak pestovanie 

jačmeňa do vyšších polôh pribúda. 

Tým pádom nemožno jasne preukázať závislosť pestovaných plodín na pôdnej kvalite, 

hoci je predpoklad vyššieho podielu pestovaných druhov pšenice na kvalitnejších pôdach 

(obr. 20) a vyššieho podielu pestovaných druhov jačmeňa na menej kvalitných pôdach (obr. 

21). 

 

Obr. 20: Závislosť medzi BPEJ a podielom pestovaných druhov pšenice* 

 
Zdroje: BPEJ (2010), databáza Petra Kočára, autor 
*v tomto prípade je BPEJ priemerná hodnota v perimetri 1 km vyjadrená na stupnici 

v bodoch a podiel pšenice je vyjadrený v %  zastúpenia v jednotlivých lokalitách 
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Obr. 21: Závislosť medzi BPEJ a podielom pestovaného jačmeňa* 

 
Zdroje: BPEJ (2010), databáza Petra Kočára, autor 
*v tomto prípade je BPEJ priemerná hodnota v perimetri 1 km vyjadrená na stupnici v bodoch 
a podiel jačmeňa je vyjadrený v % 
 

Iným spôsobom bola sledovaná závislosť na čase, a to z pohľadu možných 

klimatických zmien. To som sa snažil dosiahnuť hodnotením produktivity získanej nie 

z celého kódu BPEJ, ale len z HPJ, teda vynechaním kódu klimatického regiónu. Výsledky, 

ako ukazuje obr. 22, neprinášajú z tohto pohľadu jasný záver a pre účely práce nie je treba 

filtrovať z dát klimatický región, keďže nie je jasný rozdiel medzi hodnotami kódov BPEJ 

a HPJ (závislosť BPEJ a HPJ v perimetri 3 km kopíruje priebeh kriviek z obr. 22). 

 

Obr. 22: Porovnanie produktivít v perimetri 1 km získaných z kódov BPEJ a HPJ 

 
Zdroje: BPEJ (2010), autor 
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4.2. Potenciálna erózia v zázemí archeologických lokalít 

Výsledkom spracovania potenciálnych plôch erózie sú digitálne modely reliéfu 

s vyznačenými plochami potenciálnej erózie vodnej, veternej, erózie spôsobenej svažitosťou 

svahov a erózie vymedzenej horizontálnym a vertikálnym zakrivením reliéfu. V rámci modelu 

sú vybrané plochy, ktoré zo všetkých predstavujú potenciálne najväčšie riziko erózie (pozri 

3.3.). Toto vymedzenie plôch vedie k tomu, aby som naznačil možný posun pôdnych 

vlastností od praveku do súčasnosti, práve z hľadiska potenciálnej erodovateľnosti, poprípade 

pufračnej schopnosti. Tieto fenomény sú hodnotené v 3 kategóriách, zahrňujúcich vysoké, 

stredné (priemerné) a nízke ohrozenie. V prípade pufračnej schopnosti zahrňuje kategória 1 

mimoriadny a vysoký potenciál odolnosti a kategória 3 nízky a zanedbateľný (tab. 10). 

V lokalitách so silným ohrozením považujem dnešný kryt potenciálne najviac vzdialený od 

pôvodnému stavu na začiatku poľnohospodárstva (sledovaného obdobia), predovšetkým 

odlišnosťou  zastúpenia pôdnych typov a prirodzenou úrodnosťou. Okrem kritéria pufrovitosti 

a potenciálnych plôch erózie vymedzených vyššie uvedenými spôsobmi je ostatným kritériom 

hodnotenia pôdneho krytu lokalít homogénnosť resp. kontrastnosť. V území označenom ako 

kontrastné, sú plochy s geneticky, textúrne, reliéfovo a pedochemicky úplne odlišnými 

pôdnymi jednotkami. V homogénnom území sú pôdne pomery homogénne a O sú označené 

plochy priemerné (stredne homogénne / stredne kontrastné). Výsledná tabuľka je prienikom 

všetkých týchto faktorov (ako aj prihliadnutím na lokálne špecifiká) a jej záverečným 

hodnotením je stĺpec „celková erózia“, v ktorom sú zahrnuté všetky faktory potenciálnej 

erózie. 

13 z celkových 30 lokalít je hodnotená s vysokým ohrozením, 4 lokality možno 

označiť za lokality s nízkym ohrozením a približne polovica zo sledovaných lokalít je na 

pomedzí týchto 2 kategórií.  
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Obr. 23: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Bavoryně* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 2x prevýšený 
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Obr. 24: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Bdeněves* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 25: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Blučina Cezavy* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 26: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Brandýs nad Labem* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 27: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Březnice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 28: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Dolní Chabry* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 29: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Dolní Chabry 2* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 30: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Hostivař* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 31: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Hostivice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 32: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Hulín* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 10x prevýšený 
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Obr. 33: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Kal* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 34: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Kněžívka* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 35: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Kněževes* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 36: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Kolín* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 37: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Kroměříž* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 38: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Křimice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 39: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Liboc* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 40: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Medlov* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 41: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Moravské Budějovice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 42: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Mšec* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 

 

 

 



 

78 

 

Obr. 43: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Ostrov u Stříbra* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 44: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Planá Radná* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 2x prevýšený 
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Obr. 45: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Praha Hloubětín* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 46: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Praha Smíchov* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 2x prevýšený 
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Obr. 47: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Praha Záběhlice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 48: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Sobětice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 49: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Tachlovice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 50: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Tuchoměřice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 5x prevýšený 
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Obr. 51: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Ulice Terronská* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 2x prevýšený 
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Obr. 52: DMR a potenciálne zraniteľné plochy v okolí lokality Zdice* 

 

 
Zdroje: ArcČR 500 (2003), Digitálne dáta BPEJ (2010), Golden Software Surfer 9  

(2009), autor 
*model je 2x prevýšený 
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Tab. 15: Hodnotenie potenciálnych zmien (riziko ohrozenia) pôdneho krytu* 

Lokalita Pufrácia H/K Potenciálna erózia Celková erózia 
Bavoryně 2 O  3 3 
Bdeněves  2 O 2 2 
Blučina Cezavy 2 O 3 3 
Brandýs nad Labem 1 H 1 1 
Březnice (Bechyně) 3 O 2 3 
Dolní Chabry 1 H 1 1 
Dolní Chabry2 1 H 2 2 
Hostivař 2 H 2  2 
Hostivice 1 O 2 2 
Hulín 1 1 O 1 1 
Kal 2 O 3  3 
Kněževes 1 O 3 3 
Kněžívka 2 K  3 3 
Kolín 1 H 3 3 
Kroměříž 1 2 O 2 2 
Křimice  2 O 3 2 
Liboc 3 O 3 3 
Medlov  1 O 2 2 
Moravské Budějovice 3 O 1 1 
Mšec 2 O 2 2 
Ostrov u Stříbra 2 O 3 3 
Planá Radná  2 K 3 3 
Praha Hloubětín 2 H 2 2 
Praha Smíchov 2 O 3 3 
Praha Záběhlice 2 H 2 2 
Sobětice 2 O 2  2 
Tachlovice 2 O 3 3 
Tuchoměřice  1 H 2  2 
Ulice Terronská 2 O 2  2 
Zdice 2 O 3 3 

Zdroje: autor 

* H – homogénne plochy, K – kontrastné plochy, O – stredne homogénne / kontrastné plochy 
3 – vysoké ohrozenie, 2 – stredné ohrozenie, 1 – nízke ohrozenie 
stĺpec Potenciálna erózia je hodnotením erózie podľa digitálnych modelov 
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5. DISKUSIA VÝSLEDKOV 

 

Výsledky ukazujú, že preferencie pre pestovanie obilnín v mladšej dobe bronzovej až 

staršej dobe železnej sa menili s časom. Po výlučnom pestovaní pšenice jednozrnnej 

a dvojzrnnej počas neolitu, strácajú tieto obilniny  v sledovanom období na význame. 

Pestovanie prosa siateho prevládalo skôr na začiatku tohto obdobia, nakoľko sa objavilo ako 

kultivovaný druh len v mladšej dobe bronzovej (Dreslerová a Kočár in prep.), zatiaľ čo podiel 

jačmeňa siateho stúpa s časom (udržuje si svoju pozíciu ako jedna z najhlavnejších plodín až 

do moderných dejín). Následné zmeny sortimentu úžitkových rastlín sú skôr úspešnou 

adaptáciou na iné podmienky doby železnej. Ťažko v tom hľadať znaky klímou vyvolanej 

krízy, ide totiž o plynulý vývoj bez väčších zvratov (Dreslerová 2005). 

Takisto je jasná závislosť podielu plodín k nadmorskej výške, avšak príčina toho, 

prečo pribúda jačmeňa smerom do vyšších nadmorských výšok oproti ostatným sledovaným 

plodinám  je nejasná. 

Nadmorská výška, celkom očakávane, ukazuje silnú negatívnu závislosť k teplote 

a dĺžke vegetačného obdobia. Pozitívna je závislosť k zrážkam. Takisto sa však ukázala 

negatívna závislosť na kvalite pôdy (v tomto prípade skôr popísaná produktivitou pôdy 

vychádzajúcej z BPEJ a nie prirodzenou úrodnosťou pôdy), avšak nie taká silná, čo môže byť 

spôsobené relatívne nízkym prevýšením medzi sledovanými lokalitami (do 300 m n. m.). 

Zmeny produktivity sú ale zároveň aj výsledkom fyzikálnych a chemických vlastností 

substrátu. V Českej republike sú najvhodnejším substrátom stredne zrnité aluviálne sedimenty 

a spraše s priaznivým vodným režimom v nízkych nadmorských výškach. 

Vzťah medzi pestovanými obilninami a nadmorskou výškou môže byť skôr otázkou 

klimatických diferencií lokalít (napr. kratšia vegetačná doba, nižšie teploty, vlhkostný režim) 

ako otázkou pôdnej produktivity. Hlavinka a kol. (2009) uvádza, že polia s jarným jačmeňom 

(súčasná obilnina) sú citlivé na sucho v období apríl - jún. Výnos jačmeňa tak kolísa až o 81 

%. Jarné sucho ovplyvňujúce výnosy by mohlo vysvetliť rozdiely pestovaných obilnín (nižšie 

polohy sú teda viac ovplyvnené). 

Dokázanie jasného vzťahu medzi pestovanými obilninami a environmentálnymi 

parametrami sťažuje fakt, že nepoznáme nároky kultivovaných druhov v prehistorickej dobe, 

hoci existujú údaje o ekologických nárokoch planých prapredkov väčšiny plodín (napr. 

Zohary a Hopf 2000). Za niekoľko tisíc rokov vývoja sa tieto nároky mohli meniť. Rozdiely 

medzi jednotlivými varietami môžu byť také veľké, že zastrú aj rozdiely medzi jednotlivými 
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druhmi. Ekologická plasticita druhov jačmeňa ako aj druhov pšenice je taká vysoká, že môžu 

rásť v rôznych klimatických či pôdnych regiónoch (Ullrich 2011, Zohary a Hopf 2000, 

Satorre a Slafer 1999). 

Hoci výsledky priamej lineárnej závislosti neurčili jasnú závislosť pestovaných druhov 

obilnín k pôdnej kvalite (resp. určili ju menej významnú oproti závislosti s nadmorskou 

výškou, od ktorej závisia ostatné podmienky prostredia) je bez diskusie nespochybniteľný 

fakt, že pšenica dvojzrnná je viazaná na nížiny, pôdy najlepších kvalít a oblasti s najdlhším 

vegetačným obdobím, rovnako ako pestovanie prosa. Fakt, že ordinačné diagramy v tomto 

prípade nepreukázali jasnú závislosť môže byť spôsobené tým, že pôdna kvalita je tu 

reprezentovaná produktivitou pôd vyjadrenou bodovou hodnotou a tak produktivita pôd 

s inými druhmi plodín vo vyšších nadmorských výškach (na menej prirodzene úrodných 

pôdach), môže mať rovnaké parametre ako produktivita pšenice dvojzrnnej v nížinách na 

pôdach najkvalitnejších. Otázkou je či v prípade pšenice dvojzrnnej a prosa nešlo o prestížne 

druhy pravekej komunity (ľudská spotreba). 

Podobne iné než environmentálne faktory (doplnkové krmivo pre domáce zvieratá – 

porovnaj Zohary a Hopf 2000) môžu spôsobiť, že jačmeň, hoci najviac zastúpený v oblastiach 

horšej pôdnej kvality, sa nachádza aj na nížinných lokalitách s najlepšou kvalitou pôd.  

Environmentálne faktory sú navyše posudzované z pohľadu dnešných podmienok 

a nekorešpondujú s prehistorickými podmienkami. Zvlášť to platí v Európe, kde prebehli 

zmeny využívania pôdy (Bičík 1991, Poništiak 2010). V tomto európskom priestore zohrala 

navyše veľký vplyv erózia, ktorá znamenala zmenu topografie či pôdneho krytu (Zádorová 

a kol. 2008, Leopold a Völkel 2007, Lang a Bork 2006). V niektorých oblastiach erózia 

odniesla takmer kompletne holocénne pôdy a pleistocénne sedimenty ešte  pred dobou 

železnou, takže súčasné pôdy nereprezentujú holocénne klimaxové pôdy (Lang a Bork 2006). 

Preto popísať alebo odhadnúť pôdne podmienky je náročná úloha, nakoľko nie je známy ani 

stupeň prírodných procesov (acidifikácia, vyplavovanie živín) v prehistorickej dobe. Niektoré 

výskumy (Khokhlova 2007, Suleimanov a Obydennova 2006, Holst a kol. 1998) hodnotili 

pôdne vlastnosti pôd pochovaných medzi dobou bronzovou alebo dobou železnou. Výsledky 

o. i. ukázali, že obsah bazických katiónov bol vyšší, hoci poľnohospodárstvo doby železnej 

podľa niektorých autorov vyčerpáva pôdy a spôsobuje podzolizáciu v niektorých oblastiach 

(Kristiansen 2001). 

Okrem týchto príčin niektorých nejasností výsledkov môžu byť ich príčinou aj 

nepresnosti vykonané počas spracovávania dát. Už len samotný fakt, že pôdny pokryv je 
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sledovaný v perimetri 1 km prináša otázku či vzhľadom k tomu, že plocha polí jednej 

vidieckej komunity v dobe bronzovej až staršej dobe železnej bola pomerne malá - 

dosahovala len niekoľko hektárov až desiatok hektárov (Hajnalová a Dreslerová 2010, 

Dreslerová 1995 a 2001), nedôjde k skresleniu výsledkov, nakoľko je malý predpoklad, že by 

pravekí poľnohospodári zakladali polia na menej úrodných pôdach ako gleje či podzoly, ktoré 

sa v niektorých lokalitách takisto vyskytujú v takto vymedzenom území. Ako však bolo už 

vyššie napísané pôdny kryt prešiel zmenami do dnešného obdobia a navyše ťažko presne 

lokalizovať miesta, kde si pravekí poľnohospodári zakladali polia pred cca 3 000 rokmi aj 

vzhľadom k tomu, že dnes sú v niektorých sledovaných záujmových územiach aj lesné plochy 

(hodnotenie závislosti sa v práci týka len poľnohospodárskej pôdy). Z lesa sa často stali 

poľnohospodárske plochy, aby sa následne opäť stali lesom. Často i samotné 

poľnohospodárske plochy sa stali lesom. O bonite lesných pôd sa možno len domnievať, 

nakoľko lesné plochy nie sú bonitované, avšak nie je vylúčené prevádzkovanie 

poľnohospodárskych techník aj v lesnom prostredí - medze, rozptýlené osídlenia (Pokorný 

2011). 

Samotnou kapitolou sú nepresnosti pri vytváraní DMR a vymedzovaní plôch 

potenciálnej erózie pôd. Význam presnosti DMR rastie s rozlíšením, pre ktoré je používaný 

(Thompson a kol. 2001). Chyby DMR naberajú význam pri výpočte jeho vlastností, ako je 

sklon alebo zakrivenie, kde je používaná 1. resp. 2. derivácia. Tieto chyby sa prejavia zvlášť 

v rovinných územiach (Florinsky 1998). Hengl a kol. (2004) uvádzajú ako kritickú hranicu 

svahy so sklonom menším než 4 °. V tomto prípade nie je ani tak dôležitá absolútna presnosť 

DMR, ako skôr presnosť zachytenie tvarov reliéfu a s tým súvisiacich procesov sedimentácie 

a erózie (relatívna presnosť). Vzhľadom k tomu, že v práci sú vymedzované potenciálne 

plochy erózie zohráva aj tento fakt úlohu, hoci za primárnu príčinu možných chýb pri 

vymedzovaní považujem veľkosť pixlu, kde na jednej strane sa pixel s rozmermi 10x10 m 

osvedčil ako relatívne dobre popisujúci tvar reliéfu na druhej strane pri vymedzovaní plôch 

erózie sú často vykreslené plochy bezvýznamné, hlavne svojím plošným rozsahom, 

popisujúce  skôr lokálne nerovnosti, ako skutočné erózne ohrozenie. 

Obdobný problém ako v prípade vzťahu poľnohospodárskych a lesných pôd, zohráva 

označenie kontrastného územia, kde takisto nevieme v súčasnosti presne povedať či kontrastnosť 

pôdnych pomerov je výsledkom erózie, alebo jej počiatkom, a vôbec v akej fáze cyklu sa v 

súčasnosti nachádzame. 
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6. ZÁVER 

 

Poľnohospodárstvo z doby bronzovej až doby železnej bolo sofistikované, čo dokladá 

starostlivý výber plodín, ktoré boli vhodné pre určité environmentálne podmienky. Sledované 

archeobotanické súbory zuhoľnatených makrozvyškov obilnín sa javia zachovávaním 

originálnej štruktúry sortimentu kultivovaných rastlín v sledovanom období. Zastúpenie 

pestovaných druhov pšeníc a jačmeňa určitým spôsobom odráža lokálne environmentálne 

podmienky, hlavne nadmorskú výšku. Hoci nie sú známe ekologické nároky obilnín v mladšej 

dobe bronzovej či staršej dobe železnej, zdá sa, že sa im darilo za rovnakých podmienok 

dnešných druhov. Hoci dnešný pôdny kryt neodráža stav v prehistorickej dobe, je možné na 

základe výsledkov práce vysloviť zrejmý vzťah archeobotanických a pedologických dát. 

Takže pôvodná hypotéza, že sortiment pestovaných plodín odpovedá pôdnym podmienkam 

(pšenica na kvalitných pôdach, jačmeň na pôdach horšej kvality) zostáva pravdepodobná, hoci 

štatisticky sa neukázala ako presvedčujúca. Lepšie bude možné vysvetliť túto závislosť, keď 

budú k dispozícii archeobotanické záznamy z nížinných lokalít ležiacich na pôdach horších 

agronomických kvalít.   

Zdá sa, že poľnohospodárske stratégie medzi nížinami a vyššími polohami sa líšili. 

Prevaha jačmeňa, pestovaného vo vyššie položených polohách mohla znamenať aj zvýšený 

podiel chovu dobytka v porovnaní s nížinami. 

V nížinných lokalitách je aj potenciálne ohrozenie pôdy eróziou najnižšie. Potenciálna 

erózia bola hodnotená viacerými faktormi a záverečné hodnotenie je zhrnutím všetkých týchto 

prístupov. Pri celkovom hodnotení všetkých lokalít však predstavuje podiel najmenej 

ohrozených lokalít menšinu oproti lokalitám, kde prebehli a pravdepodobne prebehnú 

najväčšie zmeny vplyvom prirodzenej erózie. Z celkového počtu 30 sledovaných lokalít 13 je 

hodnotených s vysokým ohrozením oproti 4 lokalitám s nízkym ohrozením. Zvyšné lokality 

sú na pomedzí týchto kategórií označené ako stredne ohrozené. 

To potvrdzuje druhu hypotézu, položenú v tejto práci, o výraznej zmene pôdneho 

krytu smerom od mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej do súčasnosti. 
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