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ANOTACE 

 

 

Cílem této diplomové práce je realizace vodohospodářských opatření s následnou 

výsadbou – Retenční nádrž s IP v k.ú. Tučín. 

 

V úvodní části je průzkum území a přírodní podmínky zkoumaného území. 

Nejrozsáhlejší část je věnovaná komplexním pozemkovým úpravám, následné realizaci 

retenční nádrže a péči o prvky ÚSES. 

 

Mapové podklady plánů společných zařízení a fotodokumentace realizace tvoří 

přílohy diplomové práce. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is the implementation of water management measures with 

subsequent planting - Retention tank with IP in the cadastral Tučín.  

 

In the first part of the survey area and the natural conditions of the study area. The 

largest section is devoted to comprehensive land adjustments subsequent implementation 

of the retention basin and care elements USES.  

 

Map data plans and photographs of common facilities realization of annexes thesis.  
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PF ČR  Pozemkový fond České republiky 

PÚ  pozemková úprava 

PSZ  plán společných zařízení 

%  procenta 
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1. ÚVOD  

 

Ve své diplomové práci se zabývám realizaci vodohospodářských opatření a 

následnou výsadbou stromů a keřů v k.ú.Tučín 

Hlavním důvodem proč jsem si vybrala toto téma, je zajímavost problematiky 

vývoje krajiny a uspořádání pozemků.   

V úvodní části práce se zabývám průzkumem území a přírodními podmínkami 

zkoumaného území. Nejrozsáhlejší kapitolu věnuji komplexním pozemkovým úpravám a 

následné realizaci, ve kterých se zabývám průběhem KPÚ, revizí původního stavu a dále 

následnou péčí o zrealizované skladebné části. Jedná se o stavbu ,jejíž účelem jsou 

vodohospodářská opatření, zlepšení vodního režimu krajiny, opatření k ochraně a tvorbě 

životního prostředí, včetně ekologické stability krajiny. 

Svojí prací bych chtěla poskytnout přehled o náplni a důležité funkci pozemkového 

úřadu, který svoji činností ovlivňuje půdní držbu i mimoprodukční funkce krajin 
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2. CÍLE PRÁCE 

 

Cílem této diplomové práce je zlepšení stavu přírody a krajiny, a to budováním 

prvků územních systémů ekologické stability, přičemž dojde ke zvýšení počtu založených 

prvků ÚSES. Záměrem je vytvořit základ budoucího biocentra a dále lokální biokoridor se 

zvýšeným podílem přirozeně rostoucí rozptýlené zeleně v zemědělsky intenzivně 

využívané krajině a vytvořením podmínek pro zvěř a živočichy. Důležitá je i budoucí 

estetická funkce zeleně. 

Ke své diplomové práci jsem použila velké množství informací získaných 

z různých publikací, které se zabývají pozemkovými úpravami, např. časopis Pozemkové 

úpravy, Vodní hospodářství, ale i jednotlivé články v různých periodikách. Dále jsem 

využila aktualizovaného vydání Metodického návodu k provádění pozemkových úprav 

(Dumbrovský a kol., 2004, 2010) a různých odborných knih.  

 Mapy byly vytvořeny v počítačovém programu MicroStation V8, které jsou ve 

správě a majetku Pozemkového úřadu Přerov a se souhlasem paní vedoucí Ing. Svatavy 

Volkové mi byly poskytnuty. K pořízení fotografií byl použit fotografický přístroj 

Olympus µ 700. 

 

Data pro tab.č. 5, ze které byl vypočten index trvalých druhů pozemků, byly poskytnuty 

Katastrálním pracovištěm Přerov. 
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3. PRŮZKUM ÚZEMÍ 

 

Rozloha katastrálního území Tučín je 481 ha. Jde o příměstskou lokalitu města 

Přerova, přičemž zájmové území je obklopeno k.ú. Kozlovice, Radslavice, Pavlovice, 

Podolí, Želatovice a Přerov. 

Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských 

deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štrálku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím 

z Kravař, a jejich dědicům, čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. V 

roce 1371 směnil Vok z Kravař vsi Pavlovice a cokoliv měl v Prusínkách a v Tučíně ony 

čtyři lány za statky Paršovice, Valšovice a Rakov patřící Ješkovi Hromadovi z Horky. 

 Mezi významnější majitele patřili ve 14. století pánové z Nákla, v 15. století Vilém 

z Pernštejna získal od Viktorína Bavora z Holovic svobodnou vůli na list od českého krále 

Jiřího Poděbradského svědčící na sto kop grošů na půl vsi Tučína a tím se část obce stala 

součástí pernštejnského majetku soustředěného kolem měst Lipníka a Hranic. 

 V polovině 16. století prodali Perštejnové helfštýnské panství Půtovi z Ludanic, 

a to včetně části Tučína, krátce byl majitelem této části obce i pan Petr Vok z Rožmberka 

s Kateřinou z Ludanic. V roce 1636 měl v obci 8 poddaných i Karel starší ze Žerotína.  

 Před třicetiletou válkou patřil jeden díl obce k panství domaželickému, druhý 

díl k panství želatovickému, třetí díl tvořil svobodný dvůr. 

 V roce 1795 koupil panství přerovské, přestavlcké a želatovické s Tučínem hrabě 

Antonín Alexandr z Magnisů a v držení tohoto rodu zůstalo až do roku 1917, kdy je hrabě 

Antonín Magnis prodal agrární bance. 

 Z pohrom, které postihly obec, lze vzpomenout v roce 1853 velký požár, při němž 

vyhořelo půl vesnice, v roce 1866 epidemii cholery, která si vyžádala v obci 28 obětí a v 

roce 1910 silnou větrnou smršť, která zničila větrný mlýn z roku 1743. 

 Z hospodářských spolků lze zmínit místní pojišťovací spolek hovězího dobytka 

a odbor zemské dobytčí pojišťovny v Brně. V roce 1922 byl založen spolek dobrovolných 

hasičů. V roce 1923 se ustavila Místní domovina domkářů a malorolníků v Tučíně, 1924 - 
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Místní družina katolických zemědělců čsl., 1925 - Spolek k pojišťování skotu na 

vzájemnosti, 1926 - Místní jednota čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků. 

 V roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, které se v roce 1962 

sloučilo s JZD Želatovice a JZD Podolí pod názvem JZD Družba se sídlem v Želatovicích. 

V roce 1976 došlo ke sloučení Místních národních výborů v Želatovicích, Tučíně 

a Podolí, které trvalo až do roku 1991. Během této doby byla vybudována kanalizace a 

vodovod. Z velkých investičních akcí po osamostatnění je nutno uvést výstavbu plynovodu 

v letech 1993 - 1995 a v roce 1997 nové telefonní vedení. Zdrojem výše uvedených 

informací jsou internetové stránky Obce Tučín. 

3.1.  Přírodní podmínky zkoumaného území 

 

3.1.1 Klimatické podmínky 

Klimaticky je dnes území Přerovska klasifikováno jako nížinná teplá oblast (T2) 

s průměrnou roční teplotou 8,6˚ C velmi krátkým přechodným obdobím a krátkou a mírně 

teplou a suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkový úhrn zde činí 

ve vegetačním období 350-400mm, v zimním pak 200-300mm.(Vaňák-Tošenovký, 1977, 

Zapletal 1988).  

Zájmová oblast, k.ú. Tučín, náleží z klimatického hlediska do oblasti T3. 

Klimatická oblast T3  je klasifikována jako oblast teplá mírně vlhká, s mírně teplou zimou 

a klimatickými údaji uvedenými v následující tabulce. V tabulce jsou dále uvedeny údaje 

měřené meteorologickou stanicí v Přerově za  období 1901 až 1950. (Vesecký a kol., 

1961). 
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Tab. č. 1: Klimatické podmínky v k.ú. Tučín (Vesecký a kol., 1961). 

Klimatické podmínky – Tučín 

 T3 

Reálná data 

 (čas.  řada 1901– 

1950) 

Průměrná teplota vzduchu:     

roční  (°C )                 8 – 9 8,6 

leden  (°C )                  -2,2 

červenec   (°C )               18,8 

duben  (°C )               8,8 

říjen  (°C )             8,7 

ve vegetačním období (°C )             15 

Průměrný počet dnů:   

letních ( tmax ≥ 25 °C )  47,9 

s průměrnou teplotou 10 °C a více  170 

Mrazových  106,6 

Ledových  35,2 

se sněhovou pokrývkou (průměrná mocnost)  35-40 (0,2 m) 

Jasných  47 

Zamračených  133,4 

suma teplot nad 10 °C 2500 - 2800  

Průměrné srážkové úhrny:   

roční (mm) 550 – 650 (700) 654 

v měsících IV – IX (mm)  422 

v měsících X – IIII (mm)  232 

pravděpodobnost suchých vegetačních období 10 – 20  

roční průměrný počet dnů s bouřkou   20,5 

roční průměrný počet dnů se srážkou nad 10 mm   17,7 

Srážkové úhrny:   

maximální roční úhrn (mm)  969       (rok 1910) 
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minimální roční úhrn (mm)  373        (rok 1947) 

maximální denní úhrn (mm)  
75,6     (13. 7. 

1943) 

vláhová jistota 4 -7  

3.1.2. Fenologie  

Zájmová oblast je charakteristická vysokou intenzitou zemědělského využívání 

krajiny, s převážným výskytem orné půdy. Ta je na plochách přímo navazujících na 

zastavěné území obce doplněna sady. Nevelký sad se také nalézá v severní lokalitě k.ú. 

Tučín, v místě přechodu silnice III/43414 do k.ú. Radslavice. 

Následkem zemědělské velkovýroby působící na převážné ploše extravilánu, 

je v zájmovém území velmi nízké zastoupení vzrostlé zeleně a remízků, které by 

zajišťovaly významný krajinotvorný a protierozní faktor. Vlivem značných rozloh 

obdělávaných celků, v mírně zvlněné krajině, dochází také k nerespektování vhodného 

směru orby. Velkoplošné obhospodařování krajiny mimo jiné vede k eroznímu působení 

srážkové vody a smyvům orné půdy do zastavěných lokalit. Dle starosty obce Tučín se 

takto děje, při extrémních klimatických podmínkách a výsadbě širokořádkových plodin, 

v lokalitě Pod hájem. Zde také byly při rekognoskaci terénu zaznamenány projevy rýžkové 

eroze. 

Počátek jednotlivých polních prací v rámci zájmového území spadá do termínů 

uvedených v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2: Fenologické podmínky v k.ú. Tučín 

Fenologické podmínky – Tučín 

Počátek jarních polních prací 11. – 20. III. 

Počátek setí jarního ječmene 16. – 25. III. 

Počátek setí ovsa 26. – 30. III. 

Počátek sázení pozdních brambor 11. – 15. IV. 

Počátek květu trnky obecné 26. – 30. IV. 

Počátek květu jabloní 1. – 5.   V. 

Rozkvět ozimého žita 1. – 5. VI. 

Počátek senoseče do 5. VI. 

Počátek žní ozimého žita 16. – 20. VII. 
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Počátek žní jarního ječmene 16. – 20. VII. 

Počátek žní ovsa 31.VII – 4. VIII. 

Počátek setí ozimého žita 16. – 20. IX. 

Zdroj: Vesecký a kol., 1961 

3.1.3. Geologicko – litologické poměry 

Z geomorfologického hlediska katastrální území obce Tučín náleží do severních 

výběžků Kelčské pahorkatiny – Předhůří Hostýnských vrchů, a tyto náleží ke Karpatské 

horopisné soustavě. Jedná se o krajinu mírně zvlněnou s různorodou expozicí, sklony i 

délkou svahů. Zájmové území se nachází mimo dosah aluviálních náplav významnějších 

vodotečí. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí mezi 222 m.n.m. v severozápadní části 

k. ú. a 300 m.n.m. v jihovýchodní části katastrálního území. 

Šetřené území je budováno pokryvnými hlínami o mocnosti cca 4-5 m, které 

přecházejí v třetihorní neogenní jíly s vtroušenými ostrůvky začínajícího paleogénu (jíly, 

lávky pískovce, menilitové břidlice). V rámci území jsou lokalizovány travertinové kupy 

(střední pleistocén – interglaciál M/R). V dosahu vodoteče lze očekávat podzemní vodu 

v hloubce 0,8 – 1,5 m, na hřbetech (v kopcovitém terénu) lze podzemní vodu očekávat 

v hloubce 6 - 15 m (Vesecký a kol.,1961). 

3.1.4. Pedologické poměry 

Z pedologického hlediska jde o oblast s poměrně stejnorodou strukturou půdního 

pokryvu, tvořenou převážně půdami charakteru černozemního a černozemních hnědozemí, 

které jsou lokálně doplněny pararendzinami a pelozeměmi. 

Černozemní půdy, náležící pod kód HPJ 06 a 07, se v rámci území vyskytují 

v lokalitě situované severně od intravilánu obce Tučín a jsou dominantní půdní skupinou 

v katastrálním území. Jde o černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi 

těžkých substrátech. Půdy jsou těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, 

ojediněle štěrkovité s tendencí povrchového převlhčení v profilu. U kódu 07 jde o modální 

smonice a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černické pelické, vždy na 

velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově 

periodicky převlhčované. V jižní části území se nalézají méně kvalitní černozemě kódu 08, 

tj. černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i luvické 
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kambizemě, smyté, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 

převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. 

Modální hnědozemě, náležící pod kód HPJ 11, se rozkládají v severovýchodní 

části území, v přímé návaznosti na intravilán obce. Jde o bezskeletovité středně těžké půdy, 

vyvinuté na hlinité svahovině (nejméně kvalitní), sprašové hlíně a spraši (nejkvalitnější). 

Oproti výše zmíněné černozemní půdě jde o půdy s nižší humusovou vrstvou a nižším 

zastoupením humusu. Humusová složka je také oproti černozemním půdám v nižší kvalitě. 

Tento jev je způsoben především vláhovými poměry, jež zapříčiní zvýšení mineralizace 

organických složek půdy a snížení intenzity mikrobiálních procesů v půdě. Jde o půdy 

slabě kyselé, až neutrální. V území jsou zastoupeny modální hnědozemě včetně slabě 

oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými 

vláhovými poměry a modální hnědozemě včetně slabě oglejených na spraších a 

solifunkčních hlínách, středně těžké s  těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými 

poměry. Dále se vyskytují rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na 

usazeninách karpatského flyše, které jsou těžké a málo vodopropustné. Z hnědých půd 

a rendzin se v rámci lokality místně nachází i tyto na zahliněných písčitých substrátech, 

lehčího nebo středně těžkého charakteru. 

Luvizemě, náležící pod kód HPJ 14, se nalézají na hranici katastrálního území s k. 

ú. Podolí. Jde o luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na 

sprašových hlínách nebo svahových hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké 

s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. 

Pararendziny, náležící pod kód HPJ 19, se v nevelké míře vyskytují v severní části 

k. ú. a v rámci intravilánu obce. Jde o pararendziny modální, kambické i vyluhované na 

opukách a tvrdých slínových nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, 

slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené. 

Pelozemě, náležící pod kód HPJ 20, jsou rozprostřeny v ostrůvcích převážně 

v severní části katastrálního území obce. Jde o pelozemě modální, vyluhované a melické, 

regozemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, půdy s malou 

vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené. 
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Kambizemě, náležící pod kód HPJ 24, se nalézají na hranici  katastrálního 

území s k ú. Pavlovice, v nevelkém ostrůvku. Jde o kambizemě modální eubazické 

až mezobazické, středně těžké až středně skeletovité půdy s dobrou vodní kapacitou. 

Fluvizemě, náležící pod kód HPJ 58 se v území nalézají v jeho východní části, 

v nivě Radslavického potoka na hranicích s k.ú. Pavlovice, a v intravilánu obce v nivě 

Tučínského potoka. Jde o fluvizemě glejové, středně těžké, slabě skeletovité, hladina vody 

pod 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. Původ fluvizemí je spojen se sedimentací 

splavenin a vzhledem k jejich nestejnorodosti vykazují i fluvizemě jisté rozdílné znaky 

v závislosti na jednotlivých lokalitách, v závislosti na původu a vytřídění. Tato 

nestejnorodost se projevuje především v kvalitě, mohutnosti humusové vrstvy a rozdílném 

zrnitostním složení. Z výše uvedeného také vyplývá, že jde o půdy relativně mladé, u nichž 

se doposud nestačil půdotvornými procesy vytvořit kvalitní humus. Tento u fluvizemí 

vykazuje pouze střední kvalitu, přestože z hlediska obsahu se zcela vyrovná černozemím. 

Vnitřní členění je značně závislé na zrnitostním složení, teplotě, obsahu vápna, zamokření 

a dalších půdotvorných faktorech. Při zamokření se v půdě projevuje glejový proces.  

Třídy ochrany zemědělské půdy 

Třídy ochrany zemědělské půdy vymezuje metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy 

MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 čj. OOLP/1067/96. 

I. třída – do této třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy 

v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně 

sklonitých, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to v souvislosti s obnovou 

ekologické stability krajiny nebo pro liniové stavby zásadního významu. 

II. třída – do této třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají 

v jednotlivých klimatických regionech nadprůměrnou produkční schopnost, jedná se o 

půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 

jen podmíněně zastavitelné. 

III. třída – do této třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických 

regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 

územním plánováním využít pro eventuelní výstavbu. 
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IV. třída – do této třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou 

produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, 

využitelné pro výstavbu. 

V. třída – do této třídy jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména 

půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. Lze u nich předpokládat efektivnější 

nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 

vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního 

prostředí (Němec, 2001). 

 

Tab. č. 3: Přehled zařazení půd v k.ú. Tučín, do tříd ochrany 

BPEJ Třída ochrany 

- I. třída 

3.14.00, 3.58.00 II. třída 

3.06.00, 3.06.10, 3.07.00, 3.08.10, 3.11.10, 

3.19.11 
III. třída 

3.08.50, 3.20.11, 3.20.14, 3.20.51, 3.24.11 IV. třída 

Cena půdy 

Cena půdy zemědělských pozemků je stanovena na základě kódů BPEJ a pro 

jednotlivé kódy je uvedena v  Příloze č. 22 k Vyhlášce Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., 

v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška). 
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Obrázek 1 - Charakteristika BPEJ 

Dle vyhlášky č. 327/1998 Sb. je bonitovaná  půdně  ekologická jednotka číselná informace 

o kvalitě půdy a je charakterizována: 

a) klimatickým regionem- zahrnuje   území   s  přibližně shodnými klimatickými 

podmínkami pro růst a  vývoj zemědělských plodin, je  vyjádřen první  číslicí; 

 b) hlavní půdní jednotkou -  účelové  seskupení půdních forem příbuzných vlastností,  jež  

jsou  určovány  genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným  substrátem, zrnitostí,  

hloubkou půdy,  stupněm  hydromorfismu,  popřípadě  výraznou sklonitostí nebo 

morfologií terénu a  zúrodňovacím opatřením, je vyjádřena druhou a třetí číslicí; 

 c) sklonitostí a expozicí ke světovým  stranám - vystihuje utváření povrchu zemědělského 

pozemku, je vyjádřena čtvrtou  číslicí; 

d) skeletovitostí - podíl  obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v 

spodině do 60 cm, a hloubka půdy. 

Tab. č. 4: Přehled ceny půd dle kódů BPEJ 

BPEJ Cena půdy (Kč/m
2
) 

3.06.00 13,64 

3.06.10 12,50 

3.07.00 12,89 

3.08.10 11,23 

3.08.50 8,43 

3.11.10 11,60 

3.14.00 13,60 

3.19.11 9,35 
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3.20.11 7,28 

3.20.14 5,14 

3.20.51 6,35 

3.24.11 7,66 

3.58.00 11,59 

 

3.1.5. Hydrologické poměry 

 V rámci k.ú. Tučín se nacházejí níže popsané 3 vodní toky: 

Radslavický potok (č.h.p. 4-11-02-065) 

- délka toku v k.ú. Tučín je 1,4 km 

- vtéká do k.ú.v jeho východním cípu z k.ú. Pavlovice, odkud dále pokračuje 

severozápadním směrem po hranici mezi k.ú.Tučín a k.ú. Pavlovice. Po opuštění území tok 

pokračuje přes obec Radslavice a dále ke svému zaústění do řeky Bečvy   

- jde o tok náležící do úmoří Černého moře, hlavního povodí Dunaje, dílčího povodí 

Moravy, dílčího povodí Bečvy, vodní tok Radslavický potok 

- Oblast povodí Moravy:  Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí 

Lučnice (č.h.p. 4-11-02-067) 

- délka toku v k.ú. Tučín je 0,5 km  

- tok se vlévá do k.ú z jihu, v západním cípu katastrálního území. Má svůj počátek v JZ 

části k.ú. Želatovice, odkud vede severně svodnicí poměrně velké kapacity, která pomáhá 

odvádět nárazové průtoky v jarním období, avšak v době rekognoskace vykazovalo 

minimální průtok  

- do toku Lučnice jsou zaústěny meliorační výústě, z nichž  je značná část zanesena 

sedimenty 

- jde o tok náležící do úmoří Černého moře, hlavního povodí Dunaje, dílčího povodí 

Moravy, dílčího povodí Bečvy, vodní tok Lučnice  

- Oblast povodí Moravy:  Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí 
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Tučínský potok (č.h.p. 4-12-02-092) 

- délka toku v k.ú. Tučín je 1,8 km 

- tok pramení severně od intravilánu obce Tučín, odkud vede jižním směrem přes intravilán 

obce a přechází do k.ú. Želatovice. Na této katastrální hranici dochází v místě výtoku 

splaškové vody z kanalizačního systému obce Tučín k jeho znečištění   

- jde o tok náležící do úmoří Černého moře, hlavního povodí Dunaje, dílčího povodí 

Moravy, dílčího povodí Moštěnky, vodní toky Tučínský a Podolský potok  

- Oblast povodí Moravy:  Haná a Morava od Hané po Dřevnici  

Ve východní části katastrálního území se dále nacházejí zatravněné svodné příkopy 

vedené podél polních cest C3, C26 a C30, které napomáhají převést extrémní srážkové 

úhrny do vodního toku Tučínský potok. Na severní hranici k.ú. Tučín s k.ú. Radslavice se 

nachází meliorační odvodňovací kanál (souběžně s IP 58/46), tento byl vzhledem ke své 

lokalizaci doporučen k převodu do k.ú. Radslavice. 

V rámci katastrálního území se nachází nevelká vodní plocha v lokalitě „Za 

humny“ v nivě Tučínského Potoka s dominantní solitérní vrbou (Salix sp.). Jde v podstatě 

o sedimentační nádrž, přes kterou je veden svodný příkop, umístěný paralelně s polní 

cestou C3, ke svému napojení do Tučínského potoka.  Jejím účelem zamezit transportu 

splavenin do intravilánu obce. 

3.1.6. Index trvalých druhů pozemků 

 Orientačním kritériem pro posouzení původnosti trvalých druhů pozemků je index 

změny jejich plošného zastoupení diagnostikující potřebu rozšíření jejich ploch 

(Dumbrovský a kol., 2004). 

Tab. č. 5: Dlouhodobý vývoj užití půdního fondu (data poskytnuta katastrálním pracovištěm 

Přerov) 

Dlouhodobý vývoj užití půdního fondu v k.ú. Tučín: 

 

1845 1948 2004 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Role 357,2870 74,39 432,9891 90,19 423,1798 87,96 
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ovocné sady a zahrady 6,8923 1,43 16,2384 3,38 25,3071 5,26 

Louky 15,4274 3,21 5,2292 1,09 0,6521 0,14 

Pastviny 62,7806 13,07 5,5844 1,16 0,0000 0,00 

Lesy 22,8506 4,76 0,0000 0,00 1,4582 0,30 

řeky, potoky, vodní 

plochy 

1,0028 0,21 0,0000 0,00 1,2296 0,26 

zastavěné plochy 5,2777 1,10 5,7788 1,20 7,4622 1,55 

ostatní plochy 8,8010 1,83 14,2798 2,97 21,8151 4,53 

CELKEM 480,3194 100,00 480,0997 100,00 481,1041 100,00 

 

 

Na základě uvedených dat v tab. č. 5 je vypočten index trvalých druhů pozemků, 

který slouží k vyhodnocení vývoje výměr trvalých druhů pozemků. Pro výpočet jsou užity 

hodnoty výměr z roku 1845 a roku 2004. Index trvalých druhů pozemků je vypočten 

prostřednictvím vzorce: (Dumbrovský a kol., 2004). 

 

 

 

  R x k  +  T x l  +  V x  m  +  Y x n  

I Tk = --------------------------------------------- 

                 L + P + S + N 

 

Kde: 

Současné zastoupení:    Historické zastoupení:  

R  … louky  [ha]    L … louky  [ha] 

T  …  pastviny  [ha]    P … pastviny  [ha] 

V  …  lesy  [ha]    S … lesy  [ha] 

 Y  … vodní plochy  [ha]   N … vodní plochy [ha] 

k, l, m, n  … koeficienty kvality porostů 
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                0,6521x1  +  0x1  +  1,4582x1  +  1,2296x1                    3,3399   

I Tk = ---------------------------------------------------------------   =  --------------  =   0,033 

        15,4274  +  62,7806 + 22,8506  +  1,0028       102,0614 

 

Výsledný index trvalých kultur pozemků  ITk= 0,033 

 

Z vypočteného indexu trvalých kultur pozemků vyplývá, že v roce 2004 dosahovaly 

výměry trvalých kultur v rámci katastrálního území Tučín pouhý zlomek výměr 

evidovaných roku 1845. Tento stav je zapříčiněn především současnou výší zastoupení 

pastvin, která v roce 2004 činí 0,00 % celkové výměry katastrálního území, přičemž v roce 

1845 tato výměra činila 13,07 %. Stejně tak došlo k poklesu výměr u luk z 3,21 % na 0,14 

% a lesů z 4,76 % na 0,3 %. Za pozitivní lze prohlásit nárůst výměr ovocných sadů a 

zahrad z 1,43 % na současných 5,26 %. Naopak za negativní jev lze v místních 

podmínkách označit nárůst plošného zastoupení rolí ze 74,39 % na současných 87,96 %. 

Vysoký nárůst zaznamenaly i výměry ostatních ploch, kde došlo ke zvýšení podílu na 

ploše katastrálního území z 1,83 % na stávajících 4,53 %. 

Z výše uvedeného je patrna nutnost alespoň částečného znovuobnovení výměr 

trvalých kultur, čímž by byla zvýšena i ekologická stabilita zájmového území – 

katastrálního území Tučín. K tomuto by měla mimo jiné dopomoci také realizace prvků 

ÚSES. 

 

3.1.7. Biogeografická diferenciace území 
 

Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 1996) náleží 

katastrální území Tučín do skupiny biogeografických regionů západokarpatské 

podprovincie, konkrétně do Hranického bioregionu. Biota regionu je poměrně bohatá na 

zastoupení subtermofilních druhů. Charakteristická je absence většiny horských druhů. Na 

přechodu ke Kojetínskému bioregionu  se nacházejí široké nivy s luhy a olšemi. Zájmové 

území se nalézá nedaleko tohoto přechodu. Biogeografický ráz je dnes značně narušen 

dlouhodobým téměř úplným odlesněním. Biota je proto značně ochuzená a zcela dominuje 

orná půda. 
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Plošná struktura využití území bioregionu v % (Culek a kol., 1996) 

Plocha 
Orná 

půda 
TTP lesy 

vodní 

plochy 

997 km
2
 62 6 15 1,4 

 

 

 

 

Vymezení skupin typu geobiocénu: 

 

Skupiny typu geobiocénu byly v zájmovém území vymezeny dle Seznamu skupin 

typů geobiocénů ČR (J. Lacina 1994) jenž v zásadě vychází z „Přehledu skupin typů 

geobiocénů původně lesních a křovinných ČSSR - A. Zlatníka (1976)). Takto vymezené 

STG (skupiny typů geobiocénu) umožňují usuzovat tzv. potencionální přírodní stav 

vegetace – stav vegetace, který by odpovídal určitému typu ekotopu v podmínkách bez 

lidského zásahu a jsou nazvány dle dřevin potencionálních přirozených lesních fytocenóz. 

 

STG jsou členěny pomocí třímístných kódů, přičemž první číselný znak značí 

vegetační stupeň, písemný znak značí trofickou řadu stanoviště a třetí znak v pořadí značí 

hydrickou řadu. 

 

Vymezení skupiny typu geobiocénu: (J. Löw a kol. - 1995): 

1:   Vegetační stupně:  

1    = dubový vegetační stupeň 
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2    = bukodubový vegetační stupeň 

2:  Trofická řada – minerální bohatost a kyselost půdy: 

B   = mezotrofní ( středně bohatá) 

C   = eutrofně nitrofilní (obohacena dusíkem) 

D   = eutrofně bazická (živinami bohatá na bazických horninách) 

Trofická meziřada: 

  BC = mezotrofně nitrofilní 

  BD = mezotrofně bazická 

3:  Hydrická řada – vlhkostní režim půdy: 

  3    = normální 

  4    = zamokřená 

            5    = trvale mokrá 

 

V zájmovém území se nacházejí tyto skupiny typů geobiocénu:  

 

2B3  –  Fagi – querceta typica (Typická buková doubrava): (zdroj 

GEOCENTRUM,SPOL:s.r.o. Olomouc) 

 V přirozené dřevinné skladbě převládá dub zimní (Quercus petraea), habr obecný 

(Carpinus betulus) a buk lesní (Fagus sylvatica). Tyto nepravidelně doplňuje lípa srdčitá 

(Tilia cordata) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). Keřové patro je ojediněle tvořeno svídou 

krvavou (Swida sanguinea), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare) a dalšími. 

V podrostu se druhově pestře vyskytují mezofilní hájové byliny. 

 Cílovým stavem společenstev biocenter jsou dubové porosty s příměsí habru a 

buku. V nově zakládaných biocentrech je třeba používat sazenice ze semen místních 

populací, aby se zachovala specifická lokální genetická variabilita dubu. Hlavními 

dřevinami zakládaných biokoridorů by měly být dub zimní a habr s příměsí lípy srdčité, 
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javoru babyky, jeřábu břeku, s keři přirozené dřevinné skladby na okrajích (svída krvavá, 

hlohy, líska obecná aj.). 

 

2BD3  –  Fagi – querceta tiliae (Lipová buková doubrava): 

 V přirozené dřevinné skladbě převládá dub zimní (Quercus petraea), vyskytne 

se i dub letní (Quercus robur) a vzácněji i dub pýřitý (Quercus pubescens). Dále se 

vyskytují lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), habr obecný (Carpinus betulus), javor 

babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus torminalis) a další. Keřové patro je tvořenou 

dřínem obecným (Corpus mas), kalinou tušalaj (Viburnum lantana), ptačím zobem 

obecným (Ligustrum vulgare), lískou obecnou (Corylus avellana), trnkou obecnou (Prunus 

spinosa), aj.  V podrostu se druhově pestře vyskytují mezotrofní druhy společně s druhy 

kalcifilními, přičemž se vždy vyskytují alespoň některé teplomilné druhy. 

 Hlavní dřevinou lesních biocenter je dub, ke kterému by měli být vždy přimíšeny 

lípy a habr. Pro okraje biokoridorů je vhodné využít charakteristických keřů lesních okrajů, 

jako višeň křovitou, kalinu tušalaj, dřín obecný a ptačí zob obecný. 

 

2BC4  –  Ulmi – fraxineta carpini superiora (habrojilmové jaseniny vyššího 

stupně) 

 Jde o druhově bohaté společenstvo charakteru lužního lesa na přechodu do 

okolních listnatých lesů na hydricky normálních stanovištích. Typický je výskyt javoru 

klenu (Acer pseudoplatanus). V podrostu dominují hájové mezofyty s nitrofilní tendencí a 

druhy submontanní. 

 V biocentrech i biokoridorech je třeba zajistit bohatou druhovou skladbu z dřevin 

lužních, doplněných o javory, lípy a habry. Důležité je zajistit výskyt jilmu habrolistého a 

vazu. Funkci  biokoridorů mohou také plnit přírodě blízké nivní louky. 

 

2BD(3)4 –  Tilia – querceta roboris inferiora et superiora  

(lipové doubravy nižšího a vyššího stupně) 



Miroslava Obrusníková: Realizace vodohospodářských opatření 
s následnou výsadbou 

 

Rok 2014 Stránka 23 

Stromové patro tvoří dub letní (Quercus robur) s příměsí lípy srdčité (Tilia 

cordata) a dubu zimního (Quercus petraea). Dále je vtroušen habr obecný (Carpinus 

betulus) a vzácněji jilm habrolistý (Ulmus minor), javor babyka (Acer campestre). V 

nesouvislém keřovém patře se vyskytují hlohy (Crataegus monogyna, C. laevigata), ptačí 

zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea) aj. V podrostu dominují 

mezotrofní druhy, doplněné bazofilními mezofyty a druhy snášející střídavé zamokření. 

Do kostry ekologické stability náleží všechny přírodě blízké segmenty lipových 

doubrav. Cílovým stavem biocenter jsou vysokokmenné doubravy s dubem letním i 

zimním, vždy s příměsí lípy srdčité. Do příměsi lze začlenit i habr, jilm habrolistý a 

babyku. Z keřů lze užít ptačí zob obecný, svídu krvavou a hlohy. 

 

Současná biota: 

 

 U flóry i fauny dochází ke styku a prolínání prvků karpatského a hercynského 

předhůří. 

 

- flóra: 

Vzhledem k intenzitě zemědělské činnosti v rámci zájmového území, se zde 

rostlinstvo nevyznačuje výraznou druhovou pestrostí. Obecně je v rámci biogeografického 

regionu flóra poměrně bohatá, tvořena obecnými druhy a kvantitativním zastoupením 

taxonů obecně rozšířených ve východní části ČR, včetně karpatských migrantů, k nimž 

náleží ostřice chlupatá (Carex pilosa), o. převislá (C. cendula), přeslička obrovská 

(Equisetum telmateia), hvězdnatec čemeřicový (Facquetia epipactis), pryšec 

mandloňolistý (Tithymalus amygdaloides) a svízel potoční (Galium rivale). Velmi zřetelná 

je účast mnohých subtermofitů, pronikajících z jižně a západně situovaných bioregionů. 

Jedná se například o máčku ladní (Eringium campestre), pupavu bezlodyžnou (Calina 

acaulis). 
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Bylinná společenstva se nacházejí většinou pouze kolem cest, případně vodních 

toků. Jsou značně narušena, s převahou ruderálních druhů (např. kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine) atd.). Pro zemědělskou krajinu je také 

charakteristický vysoký výskyt plevelných druhů (např. pýr plazivý (Elytrigia repens), 

druhy rodu merlík (Chenopodium sp.), druhy rodu lebeda (Atriplex sp.) a další).  

 

U dřevin je dominantní výskyt topolů (Populus sp.) v pásové výsadbě vzrostlých 

větrolamů přimklých k místním vodním tokům Lučnice a Radslavický potok na hranici 

s k.ú.Pavlovice. Dále se v lokalitě vyskytuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix 

sp.), javory (Acer sp.), olše (Alnus sp.), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), lípy (Tilia 

sp.), habr obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), jeřáb (Sorbus sp.) a další.  

 

Z keřů je dominantní výskyt bezu černého (Sambucus nigra). Dále se vyskytují 

například ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a pámelník bílý (Symphorycarpus albus). 

 

- fauna: 

Stejně jako u rostlinstva je druhové složení fauny ovlivněno intenzivní 

zemědělskou výrobou – zvláště pak vysokým použitím biocidů při ochraně rostlin a 

sporadickým zastoupením potencionálních stanovišť. 

 

Při průzkumu stávajícího stavu byly pozorovány tyto druhy: 

- savci (Mammalia) – srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc 

polní (Lepus europeus), krtek obecný (Talpa europea) – výhraby, myš obecná 

(Mus musculus)  

- ptáci (Aves) – bažant obecný (Phasianus colchicus), straka obecná 

(Pica pica), káně lesní (Buteo buteo) a další 
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Z výše uvedené fauny byl v zájmovém území nejvíce hojný výskyt bažanta 

obecného, ze savců srnce obecného a zajíce polního. Pro zvýšení stavu nejen této polní 

zvěře je žádoucí výsadba krajinné zeleně v podobě ÚSES. 

Většina velkoplošných zemědělců se svým postojem k umisťování krajinných prvků 

ztotožňuje se závěry Fladeho (2003), kdy si zemědělci oproti nezemědělcům vytvářejí jiná 

měřítka a hodnocení přírodních procesů, což souvisí s jejich vztahem k přírodě, který je 

v první řadě orientován pracovně a produkčně, nikoliv volnočasově. Krajinné prvky proto 

vnímají téměř výhradně ve spojení s vlastní zemědělskou produkcí, jejich estetické a 

ekologické hodnoty oceňují pouze zřídka. Potvrzují se tak hypotézy vztahu ke krajinným 

prvkům, resp. krajině u zemědělců závislých na produkci, jejich ocenění upravené a 

především obdělané krajiny bez plevele. 

 

 

 

 

 

 

4. METODY PRÁCE A MATERIÁL 

 

4.1. Komplexní pozemková úprava a plán společných zařizení 

 

Pozemkovými úpravami se ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve veřejném 

zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se 

jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 

podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim 

uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi 

zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 

vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav 

slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.  
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Na základě pozemkových úprav se realizují polní cesty, vodohospodářská, 

protierozní, ekologická i krajinotvorná opatření. Tyto zásahy ovlivňují velmi progresivně 

nejen estetiku krajiny, ale i všechny její dosavadní ekologické vazby mezi ekosystémy, 

systémy a podsystémy (Jonáš a kol., 1990). 

Pozemkové úpravy jsou velmi náročné z procesního hlediska, spoluprací s orgány 

státní správy a vlastníky pozemků, ale i s ohledem na finanční stránku. Rozsah prací a 

délka trvání KoPÚ je vždy otázkou několika let.  

Postup a procesní úkony v pozemkových úpravách jsou řízeny zákonem č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu  a o 

změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2013. Rozsah 

zpracované dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti definované zákonem č. 

139/2002 Sb., vyhláškou Mze ČR č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových 

úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dále je využíván Metodický návod 

k provádění pozemkových úprav, vydaný Mze – ÚPÚ., jakožto podpůrný nástroj 

legislativních přepisů. 

Postup při KoPÚ: 

Průběh a náležitosti KoPÚ jsou dány zákonem č. 139/2002 Sb., vyhláškou č. 545/2002 Sb. 

a metodikou (Doležal, 2010). 

Jednotlivé etapy KoPÚ: 

1. Zahájení řízení  

2. Účastníci řízení 

3. Úvodní jednání 

4. Podrobný průzkum terénu a vyhodnocení podkladů 

5. Obvod KoPÚ 

6. Soupis a ocenění nároků vlastníků 

7. Plán společných zařízení 

8. Návrh nového uspořádání pozemků 

9. Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (1. rozhodnutí) 

10. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (2. rozhodnutí) 
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11. Vytyčení pozemků 

Cílem pozemkových úprav by nemělo být jen vytvoření nové katastrální mapy a 

vytvoření pozemků pro hospodaření, ale vytvoření mozaiky pozemků, které budou 

schopny být obhospodařované a zároveň vytvoří prostorový základ pro krajinu ekologicky 

stabilní a esteticky hodnotnou (Sklenička, 2003). 

Dumbrovský a kol. (2004) uvádí využití výsledků pozemkových úprav: 

- obnovený digitalizovaný KN s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně 

definované práva k jednotlivým pozemkům 

- schválený plán společných zařízení zahrnující technické a další opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření k ochraně 

a tvorbě ŽP 

- nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy  

4.2. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tučín  

Komplexní pozemková úprava v území s nedokončeným scelovacím a přídělovým 

řízením byla zahájena veřejnou vyhláškou č.j. PÚ 202.2-1056/2003-Fo ze dne 15.7.2003. 

Předmětem KPÚ byly všechny pozemky k.ú., u nichž nebylo dokončeno scelování podle 

dříve platné legislativy a přídělové pozemky, které byly vlastníkům rozdělovány ze 

zkonfiskovaného majetku podle Dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., č. 28/1945 

Sb. a č. 108/1945 Sb. V rámci pozemkové úpravy byla vyhotovena analýza scelovacího 

operátu a upřesnění přídělů, aby každý vlastník mohl odsouhlasit nárok, se kterým vstupuje 

do KPÚ. 

Úvodní jednání bylo svoláno pozemkovým úřadem dne 8.11.2004 do zasedací 

místnosti Obecního úřadu Tučín. Zde byli vlastníci seznámeni s důvody zahájení 

pozemkové úpravy, s platnou legislativou a problematikou scelovacího a přídělového 

řízení. Dále v průběhu úvodního jednání byl zvolen 9-ti členný sbor zástupců, který po 

dobu probíhající pozemkové úpravy spolupracuje se zpracovatelem a posuzuje navrhovaná 

opatření. 

V měsíci říjnu 2004 proběhlo šetření hranic vnitřního a vnějšího obvodu 

pozemkové úpravy. Toto šetření bylo realizováno komisí, která byla jmenována 

pozemkovým úřadem. Podkladem pro šetření slouží zaměření skutečného stavu a 
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porovnání tohoto stavu se stavem v mapových a popisných podkladech, dodaných 

katastrálním pracovištěm. 

Soupisy nároků byly vypracovány pro každého vlastníka podle jejich ceny, výměry, 

vzdálenosti a druhů pozemků, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, 

předkupního práva, věcného břemene. Následně byly nárokové listy zaslány všem 

vlastníkům k odsouhlasení. Tato dokumentace byla vystavena po dobu 15-ti dnů, v termínu 

31.10.2005 – 14.11.2005, na Obecním úřadu Tučín a pozemkovém úřadě. 

Pro návrh nového uspořádání pozemků bylo nezbytné nejdříve zpracovat plán 

společných zařízení. Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v oddíle 4.2. své 

diplomové práce. Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován na podkladě 

požadavků vlastníků, které bylo nutné dát do souladu s požadavky ostatních účastníků 

řízení i veřejných zájmů. Každému vlastníkovi byl vypracován soupis nových pozemků 

včetně grafické přílohy a nový stav s vlastníkem odsouhlasen. Kritérium přiměřenosti 

kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků je definováno v § 10 

zákona č. 139/2002 Sb. a to pro výměru +/- 10 %, pro cenu +/- 4 % a vzdálenost +/- 20 %. 

Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován a s vlastníky projednán v období 06-

07/2006 a následně vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.7.2006 do 17.8.2006. Při 

závěrečném jednání dne 23.8.2006 byli vlastníci obeznámeni s uceleným návrhem 

pozemkové úpravy, s hodnocením postupu KoPÚ a následným vydáváním jednotlivých 

rozhodnutí. 

V rámci pozemkové úpravy v k.ú. Tučín byla řešena půdní držba 452,42 ha. 

Celkem bylo řešeno 235 listů vlastnictví. Počet vstupujících pozemků do pozemkové 

úpravy byl 672 a počet nově navržených byl 518. S návrhem vyslovili souhlas vlastníci, 

kteří byli řešeni v rámci KoPÚ, výměry 91,93%. zahrnutých pozemků. Na základě těchto 

podkladů mohlo být vydáno rozhodnutí, č.j. PÚ-2087/20060Hl, o schválení návrhu KoPÚ, 

které nabylo právní moci dne 27.12.2006. Toto rozhodnutí bylo podkladem pro vydání 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům, které nabylo právní 

moci dne 26.11.2007 a tím mohl být obnoven katastrální operát v k.ú. Tučín.  

Celkové náklady na zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků činili 4065,576 

tis. Kč. 
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4.3. Plán společných zařízení v k.ú. Tučín  

 

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, které mají zabezpečit 

naplnění jednoho z hlavních cílů KoPÚ stanovených v § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o tom, 

že pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření a 

k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. 

Soubor opatření zahrnuje zejména: 

- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 

propustky, brody, železniční přejezdy apod., 

- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 

zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod., 

- vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a 

ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 

ochranné hráze, suché poldry apod., 

- opatření k ochraně a tvorbě ŽP, zvýšení ekologické stability jako místní ÚSES, 

doplnění zeleně, terénní úpravy apod. (Dumbrovský a kol., 2004). 

 

4.4. Zásady návrhu 

 

Plán společných zařízení KPÚ Tučín byl vypracován na základě výsledků 

předchozích etap pozemkové úpravy – Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu 

(zaměření skutečného stavu – 2004), Stanovení obvodů KPÚ (2004) a zejména etapy 

Rozbor současného stavu (2004), ve které byly shromážděny dostupné podklady o 

zájmovém území a jehož výsledky byly průběžně doplňovány o nově zjištěné skutečnosti.  

Cílem Plánu společných zařízení je vytvoření podkladu pro následné zpracování 

Návrhu nového uspořádání pozemků v zájmovém území pozemkové úpravy tak, aby byly 

vytvořeny podmínky pro racionální využití území - zajištění přístupnosti nových 

vlastnických pozemků sítí polních cest, ochrana zemědělského půdního fondu proti 

působení účinků vodní eroze, vodohospodářská opatření pro zlepšení vodního režimu 
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krajiny a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zajištění 

ekologické stability krajiny. 

Jednotlivé části plánu byly postupně projednávány se Sborem zástupců a 

připomínky jeho členů byly do návrhu zapracovány (viz. dokladová část – zápisy 

z jednání). Sbor zástupců Plán společných zařízení schválil na svém jednání 12. září 2005. 

Plán společných zařízení také na svém veřejném zasedání dne 12. září 2005 schválilo 

zastupitelstvo Obce Tučín. Pro vybraná společná zařízení byla vypracována podrobnější 

dokumentace v rozsahu DÚR. K Plánu společných zařízení se také vyjádřily státní orgány 

a organizace a jejich připomínky byly do konečné verze dokumentace zapracovány (viz. 

dále). 

Na základě takto zpracovaného Plánu společných zařízení bude vypracován Návrh 

nového umístění pozemků. V jeho rámci může dojít k určitým drobným změnám Plánu 

společných zařízení – zejména doplnění a úprava přístupových polních cest. S těmito 

změnami bude Sbor zástupců seznámen při schválení Návrhu nového uspořádání pozemků. 

V případě potřeby realizace jednotlivých opatření bude pro vybraná společná 

zařízení zpracována dokumentace pro stavební řízení, v rámci které budou upřesněny 

detailní parametry jednotlivých opatření, které jsou v rámci Plánu společných zařízení 

stanoveny pouze rámcově. Dimenze pozemků pro jednotlivá opatření byla stanovena tak, 

aby bylo možné provést případné dílčí úpravy v rámci takto stanovených hranic pozemků. 

 

4.4.1 Zásady návrhu dopravního systému 

 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje 

v § 2 jako jeden ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení přístupu 

k pozemkům tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 

Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze návrhem sítě polních cest, který zohlední nejen 

současný stav cestní sítě v dotčeném zájmovém území, ale zároveň v přiměřené míře 

respektuje všechny současné i plánované záměry jak subjektů v území hospodařících tak i 
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jednotlivých vlastníků pozemků. Zohledněna byla také kritéria dopravní, 

vodohospodářská, půdoochranná, ekologická, ekonomická a estetická. 

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh cestní sítě v katastrálním 

území Tučín z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy (Podrobné zaměření 

polohopisu a výškopisu a Rozboru současného stavu) a snaží se v maximálním rozsahu 

respektovat stávající dopravní poměry. Zároveň je tato stávající síť polních cest doplněna 

návrhem polních cest nových, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje 

hospodaření v dotčeném k.ú.a požadavků vznesených Sborem zástupců a předpokládaného 

umístění pozemků jednotlivých vlastníků. 

Tento návrh byl v průběhu zpracování Plánu společných zařízení několikrát 

projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími 

zemědělci. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a Obecním 

zastupitelstvem Obce Tučín s tím, že na základě zpracování Návrhu nového uspořádání 

pozemků může dojít k drobným dílčím úpravám tohoto plánu.  

Jednotlivé parametry polních cest budou dále zpřesněny a případně upraveny 

v prováděcí dokumentaci pro jednotlivá opatření s tím, že navržené hranice pozemků 

těchto opatření jsou dimenzovány  tak, aby tyto případné dílčí úpravy (výška nivelety, 

sklony svahů atd.) nezasahovaly do okolních vlastnických pozemků. 

4.4.1.1 Kategorizace a základní parametry polních cest 

Na základě použitých metodických podkladů byla stanovena následující 

kategorizace polních cest: 

 

polní cesty hlavní – zajišťují základní dopravní obslužnost území. Soustřeďují 

dopravu z vedlejších polních cest a jsou napojeny na místní komunikace nebo silnice III. 

třídy a nebo zajišťují propojení jednotlivých katastrálních území. Hlavní polní cesty jsou 

navrhovány jako jednopruhové s výhybnami v kategorii P4/30 (s výjimkou cesty C1, která 

je navržena jako dvoupruhová v kategorii P6,5/50). Minimální příčný sklon vozovky je 3 

% a sklon pláně 4 %. Zpevněný povrch hlavních polních cest je navržen z asfaltobetonu. 
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polní cesty vedlejší – slouží k dopravě s přilehlých pozemků nebo farem a jsou 

napojeny na polní cesty hlavní a mohou být napojeny i na místní komunikace, stávající 

sjezdy z komunikace III. třídy. Vedlejší polní cesty jsou navrhovány jako jednopruhové 

v kategorii P4/30 (s výjimkou cesty C15, která je navržena v kategorii P3,5/20). Minimální 

příčný sklon vozovky je 3 % a sklon pláně 4 %. Zpevněný povrch hlavních polních cest je 

navrhován z asfaltobetonu, penetrace a jednom případě zatravněním ze směsi štěrkopísku a 

zeminy v poměru 3:1. 

polní cesty ostatní – slouží k sezónnímu komunikačnímu propojení v rámci 

půdních celků, zpřístupňují pozemky jednotlivých vlastníků a zajištění přístupnosti 

k vybraným prvkům ÚSES. Nově navržené polní cesty a polní cesty určené k rekonstrukci 

jsou navrženy jako jednopruhové nezpevněné zatravněné (jen sezónně sjízdné) kategoriích 

P3/30 a P3/20. 

 

Odvodnění polních cest: 

Podélné odvodnění je navrhováno u hlavních a vedlejších polních cest dle místních 

podmínek jednostrannými cestními příkopy hloubky 60-80 cm min. 20 cm pod úrovní 

pláně vozovky, případně podélným trativodem. Příčné odvodnění tělesa komunikace 

zajišťuje navržený jednostranný sklon pláně minimálně 4 %. Navržené odvodnění vychází 

z nutnosti svedení povrchových vod a zvolený typ odvodnění je uveden v tabulkové části 

této kapitoly. 

 

Konstrukce tělesa zpevněných polních cest: 

Vzhledem k předpokládanému relativně malému dopravnímu zatížení bylo těleso 

polní cesty navrženo redukovanou metodou CBR podle Peltierova vztahu: 

 

H = 100 + 150 x P
0,5

 x (M / M0)
0,1

 x 1 / (I + 5) 

H = tloušťka zpevnění v cm 
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P = nápravový tlak na vozovku v t 

I = kalifornský index únosnosti v % 

M = dopravní zatížení v t.rok
-1

 

M0 = srovnávací zatížení dle CBR = 100 000 t.rok
-1

 

H = 100 + 150 x 10
0,5

 x 0,88 / 10,5 = 48,14 cm = stanovená tloušťka tělesa 490 

mm 

Na základě tohoto výpočtu a konzultací se Sborem zástupců a starostou obce Tučín  

byly u zpevněných polních cest navrženy následující typy vozovek (viz. vzorové příčné 

řezy): 

zpevnění asfaltobetonem (asfaltobeton) - odpovídá katalogovému listu PN 5-2 

Katalogu vozovek polních cest, Mze 1998 

- ABS III  (asfaltový beton střednězrnný)   tl.    40 mm 

- OKS II  (obalované kamenivo střednězrnné)    tl  50 mm 

- ŠV  (vibrovaný štěrk)     tl  180 mm 

- ŠD  (štěrkodrť)      tl. 170 mm 

- zpevnění pláně ŠD       tl.  50 mm 

 

 

c e l k e m:        490 mm 

zpevnění penetračním makadamem (penetrace) 

- 2 x nátěr živičný uzavírací z dehtu silničního   1,8 kg/m
2
 

- PM    (penetrační makadam)    tl. 90 mm 

- ŠV   (vibrovaný štěrk)    tl. 150 mm 

- ŠD   (štěrkodrť)     tl. 150 mm 

- ŠP   (štěrkopísek)     tl. 100 mm 
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c e l k e m:               490 mm 

 

Návrhová životnost vozovek je 15 let. 

U nezpevněných polních cest je vzhledem k předpokládanému nižšímu zatížení 

navržena u vedlejších polních cest tloušťka tělesa 300 mm. Těleso bude tvořeno zhutněnou 

zeminou se štěrkopískem v poměru 1 : 3. U ostatních polních cest je navržena tloušťka 

tělesa 200 mm a těleso je tvořeno zhutněnou zeminou. 

V případě nevhodných geologických podmínek budou uvedené konstrukce 

doplněny geotextilií. Při zpracování dalšího stupně dokumentace budou jednotlivé 

konstrukce dále upřesněny. 

V rámci Plánu společných zařízení bylo navrženo celkem 72 polních cest (včetně 

stávající cestní sítě) o celkové délce 35,53 km a se záborem půdy 22,84 ha. 

 

 

4.4.1.2 Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě 

 

Trubní propustky: 

Návrh dimenze nových trubních propustků u polních cest vychází z ustanovení § 12 

odst. 2 vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, kde jsou stanoveny tyto jmenovité světlosti trub: 

- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m 

- 600 mm pro délku propustku od 6,00 m do 10 m a pro délku propustku 

přes 10 m při sklonu propustku nad 2 % 

- 800 mm pro délku propustku přes 10 m při sklonu propustku do 2 % 
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Přičemž u nově navržených propustků bylo v exponovanějších lokalitách 

přistoupeno k návrhu větších dimenzí. 

V prováděcí dokumentaci pro stavební povolení je nutné provedení podrobných 

hydrotechnických výpočtů (v odůvodněných případech na základě údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu) tak, aby byla zajištěna optimální světlost trub u 

jednotlivých propustků (v případě nutnosti je možné použití rámového propustku). 

V odůvodněných případech lze (v případě napojení na silnice III. třídy po projednání se 

správcem komunikace) navrženou dimenzi propustku snížit a minimalizovat tak náklady 

na realizaci. Zároveň je možné v rámci zpracování podrobné projektové dokumentace 

propustek doplnit, případně přesunout na vhodnější místo. 

V případě, že stávající propustek v terénu neplní svoji funkci, je v rámci Plánu 

společných zařízení navržen propustek nový s odpovídající dimenzí trub (viz. výše). Na 

základě posouzení aktuálního stavu při zpracování realizační dokumentace lze zvážit 

možnost rekonstrukce, v lokalitě se nalézá několik stávajících propustků, které svou funkci 

neplní z důvodu zanesení sedimenty – tyto propustky bude nutno pročistit a tím obnovit 

jejich funkci v systému odvodnění komunikací. 

V rámci pozemkové úpravy bylo v k. ú. Tučín řešeno celkem 54 propustků (z toho 

je 25 stávajících, 24 navržených a 2 navržené k odstranění). Do této sumu není započítáno 

6 propustků, které se nacházejí mimo obvod pozemkové úpravy a byly dříve zmiňovány 

v kap. Rozbor současného stavu. Opatření u těchto 6 propustků jsou pouze doporučena. 

Mosty: 

V rámci KPÚ je navržen 1 nový mostek a 1 je stávající. Další 2 stávající jsou 

navrženy k nahrazení propustkem. 2 mostky uvedené v tabulkové části se nachází mimo 

obvod KPÚ, ale byly dříve zmiňovány v kap. Rozbor současného stavu. U těchto není 

doporučeno žádné opatření 

Hospodářské sjezdy: 

V rámci KPÚ nejsou hospodářské sjezdy jako samostatné objekty navrhovány. 

V případě potřeby zajištění přístupu na zemědělské pozemky z hlavních polních cest a 

silnic je předpokládáno, že budou hospodářské sjezdy zbudovány v místech napojení 
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vedlejších a ostatních polních cest (i v případě, že dotčená vedlejší nebo polní cesta nebude 

zbudována souběžně). V jiných místech lze hospodářský sjezd zbudovat pouze výjimečně 

po projednání s vlastníky přilehlých pozemků (pokud není dostatečná šířka pozemku 

hlavní polní cesty). Hospodářské sjezdy je nutno budovat dle stejných pravidel jako trubní 

propustky i s ohledem na řešení odtoku vody z území. V rámci mapy plánu společných 

zařízení jsou zakresleny stávající hospodářské sjezdy S1 – S15, které mají v současnosti 

většinou charakter dočasné stavby a výhledově bude nutná jejich rekonstrukce dle výše 

uvedených podmínek. 

 

4.4.1.3 Přehled cestní sítě 

 

Kaulich et Gallo (2001)uvádějí průměrnou délku stavby polní cesty realizované 

v pozemkových úpravách 1,001km.Optimální rozmezí svozné plochy pro hlavní polní 

cestu cca 150-200ha a pro vedlejší polní cesty by svozná plocha měla být menší než 150 ha 

v rovinatých územích (Váchal et al. 2005).  

 

Zájmovým územím procházejí tyto silnice:(Zdroj:GEOCENTRUM 

,spol.s.r.o.Olomouc) 

- III/43414 – Radslavice – Tučín - jde o komunikaci třetí třídy, která má svůj 

počátek v jižním cípu intravilánu obce Radslavice, odkud vede jižním směrem 

do k.ú.Tučín, kde se severovýchodně od intravilánu obce napojuje na silnici 

III/43714. Jde o komunikaci parametrů S 7,5/ 60. Komunikace má 

v extravilánu obce vymezeno ochranné pásmo o šíři 20 m. 

 

- III/43714 – Želatovice – Pavlovice u Přerova -Lhota - jde o komunikaci třetí 

třídy, která má svůj počátek v obci Želatovice na křižovatce s místní obslužnou 

komunikací a spojuje obec Želatovice s obcí Tučín, kde dále pokračuje ve 

směru na Pavlovice. Jde o komunikaci parametrů S 7,5/60 v extravilánu obce. 

Komunikace má v extravilánu obce vymezeno ochranné pásmo o šíři 20 m. 
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- III/43715 – Tučín – jde o komunikaci třetí třídy, která má svůj počátek 

v centru obce při napojení na silnici III/43714, odkud vede jižně a slouží jako 

místní komunikace v rámci jejího intravilánu. 

 

Výše zmíněné silnice a místní komunikace jsou dle ÚPD stabilizované, pouze 

v intravilánu obce je dle platné ÚPD navržena jejich úprava. U silnice III/43714 na MS 

9/60, případně v úsecích, kde to místní poměry dovolí na MS 14/60 s parkovacími pruhy. 

U komunikace III/43715 je dle platné ÚPD navržena jejich úprava na MO 8/40, případně 

v úsecích, kde to místní poměry dovolí, na MO 12/40 s parkovacími pruhy. 

 

Hlavní polní cesty: 

Kostru polních cest tvoří hlavní polní cesty C1 – C6, které zajišťují základní 

dopravní obslužnost extravilánu obce pro zemědělskou techniku a současně zajišťují 

průjezdnost do okolních katastrálních území. Celková délka hlavních polních cest v k. ú. 

Tučín je 6,42 km se záborem půdy 5,87 ha. 

 

Stručná charakteristika hlavních polních cest: 

hlavní polní cesta C1, dvoupruhová kat. P6,5/50, délka 0,498 km 

- hlavní polní cesta navazující na hlavní polní cestu C2 v k. ú. Želatovice, která přes 

k. ú. Tučín prochází směrem do k. ú. Kozlovice, je rozdělena na dva úseky před 

propustkem P4 a za tímto propustkem, v celém úseku je navržena ke zpevnění 

asfaltobetonem 

hlavní polní cesta C2, jednopruhová s výhybnami kat. P4/30, délka 1,620 km 

- začíná sjezdem ze silnice III/43714 při západním okraji zastavěné části obce, 

odkud vede severozápadním směrem do k. ú. Kozlovice, od křižovatky s cestami C3 a C4 

je souběžná s katastrální hranicí, v celém úseku je navržena ke zpevnění asfaltobetonem 
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hlavní polní cesta C3, jednopruhová s výhybnami kat. P4/30, délka 1,323 km 

- začíná křižovatkou s cestami C2 a C4 a vede jihozápadním směrem podél 

katastrální hranice s k. ú. Kozlovice směrem do k. ú. Přerov, v celém úseku je navržena ke 

zpevnění asfaltobetonem 

hlavní polní cesta C4, jednopruhová s výhybnami kat. P4/30, délka 1,142 km 

- začíná křižovatkou s cestami C2 a C3 a vede severovýchodním směrem k silnici 

III/43414, z části vede podél katastrální hranice s k. ú. Radslavice u Přerova, v celém 

úseku je navržena ke zpevnění asfaltobetonem 

hlavní polní cesta C5, jednopruhová s výhybnami kat. P4/30, délka 1,400 km 

- začíná sjezdem ze silnice III/43714 u křižovatky silnic III/43714 a III/43414 

odkud vede jižním směrem podél zahrad ke křižovatce s cestou C21 kde se stáčí 

jihovýchodním směrem a zajišťuje přistup k objektu vodárny při katastrální hranici s k. ú. 

Podolí, v celém úseku je navržena ke zpevnění asfaltobetonem. V úseku po křižovatku 

s cestou C21 je odvodněna levostranným příkopem a od křižovatky s C22 pak 

pravostranným příkopem. U tohoto pravostranného příkopu je doporučeno v případě 

realizace C5 vybudování stupňů tak, aby byl snížen podélný sklon příkopu. 

hlavní polní cesta C6, jednopruhová s výhybnami kat. P4/30, délka 0,437 km 

- vychází z intravilánu obce na jeho východním okraji, odkud vede jihovýchodním 

směrem ke katastrální hranici s k. ú. Želatovice, kde navazuje hlavní polní cesta C3, 

v úseku od intravilánu obce po křižovatku s cestami C23 a C140 je zpevněna penetrací, 

navazující úsek je navržen ke zpevnění asfaltobetonem 

Podrobněji jsou hlavní polní cesty popsány v tabulkové části – „Polní cesty – 

hlavní“. 

Vedlejší polní cesty: 

V rámci pozemkové úpravy je navrženo celkem 15 vedlejších polních cest 

s označením C11 – C25. Tyto polní cesty doplňují kostru hlavních polních cest tak, aby 

byla zajištěna základní dopravní dostupnost jednotlivých bloků orné půdy. Celková délka 
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vedlejších polních cest je 8,16 km se záborem půdy 5,94 ha. Nově navrženo je 5 polních 

cest, zbytek tvoří stávající polní cesty. Polní cesty jsou navrženy ke zpevnění 

asfaltobetonem nebo penetrací, jedna polní cesta je navržena ke zpevnění směsí 

štěrkopísku a zeminy v poměru 3:1 a následným zatravněním. Popis jednotlivých 

vedlejších polních cest včetně objektů na trase a křížení s inženýrskými sítěmi je uveden 

v tabulce „Polní cesty – vedlejší“. 

 

Ostatní polní cesty: 

V rámci pozemkové úpravy bylo navrženo celkem 51 ostatních polních cest 

s označením  C101 – C148. Z toho je 18 stávajících polních cest a 32 je nově navržených. 

Tyto polní cesty zajišťují přístupnost jednotlivých vlastnických pozemků. Celková délka 

ostatních polních cest je 20.95 km se záborem 11.04 ha půdy. U navržených polních cest se 

v případě jejich realizace uvažuje se zpevněním zatravněním, při napojení na silnice 

II. a III. třídy je nutné zajistit bezprašnou úpravu v úseku minimálně 20 m od napojení. 

Popis jednotlivých ostatních polních cest včetně objektů na trase a křížení s inženýrskými 

sítěmi je uveden v tabulce „Polní cesty – ostatní“. 

 

 

4.5. Organizační a agrotechnická protierozní opatření k ochrane ZPF 

Vzhledem k celkovému charakteru území a ochraně místních recipientů jsou 

organizační a agrotechnická opatření navržena na velké části zájmového území. Svým 

charakterem se jedná o opatření poměrně účinná, ale zároveň finančně nenáročná, která 

umožní hospodářské využití území v souladu se zvýšením kvality ZPF a stability krajiny. 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby subjekty hospodařící v zájmovém území 

důsledně dbaly na aplikaci těchto opatření.  

 

V rámci zájmového území lze doporučit zejména: 
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- protierozní rozmístění plodin – spočívá v umísťování plodin, které 

nedostatečně chrání půdu před účinky vodní eroze (širokořádkové plodiny) 

na pozemky se sklonem max. 8 % s tím, že v případě jejich pěstování 

doporučujeme i na těchto pozemcích zařazení víceletých pícnin do 

osevních postupů tak, aby byl jejich negativní účinek minimalizován. 

- pásové hospodaření – předpokládá střídání pásů plodin nedostatečně 

chránících půdu s pásy plodin, jejich protierozní účinnost je vyšší (nejlépe 

víceleté pícniny a trvalé travní porosty). 

- směr umístění pozemků – v lokalitách, kde to bylo možné vzhledem 

k charakteru vlastnické držby a požadavkům jednotlivých vlastníků, 

jsou vlastnické pozemky navrženy delší stranou ve směru vrstevnic. 

Při velkoplošném způsobu hospodaření taktéž doporučujeme tento způsob 

obdělávání pozemků. Umístění pozemků bude řešeno v etapě Návrh 

nového umístění pozemků. 

- zatravnění (dočasné, trvalé) – je jedním z protierozně nejúčinnějších 

organizačně-agrotechnických opatření na orné půdě.  

- zalesnění – v rámci zájmového území nejsou navrženy lokality pro 

ochranné zalesnění (mimo prvky ÚSES) protierozního charakteru. 

V případě zájmu vlastníků však lze výsadby doporučit a to zejména 

v souladu s STG. 

- ochranné obdělávání půdy – je systém obdělávání, který na povrchu půdy 

zachovává minimálně 30 % rostlinných zbytků, které snižují vodní a 

větrnou erozi. Zejména se využívají bezorebné technologie zpracování 

půdy (kypřiče, kombinované secí stroje).  

 

Vhodnou kombinací výše uvedených způsobů protierozní ochrany lze dosáhnout 

snížení ztrát kulturních vrstev půdy, a to i u pozemků, kde ztráty nepřekračují mezní 

hranici odnosu půdy, ale přesto jejich množství ohrožuje kvalitu místní recipientů a 

zvyšuje náklady na jejich údržbu. Tohoto by se docílilo za  minima finančních prostředků 

při zachování základních produkčních funkcí krajiny. 
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V katastrálním území Tučín doporučujeme na vybraných lokalitách (viz. mapová 

část) zejména zařazení víceletých pícnin (vojtěšky, jetele) do osevních postupů. Toto 

opatření umožní zvýšení ochrany ZPF před účinky vodní eroze a zajistí šetrnější 

obdělávání kvalitních půd v řešeném území. 

Dále jsou u svodného průlehu SP1 a protierozní meze PM3 navrženy 2 plochy pro 

trvalé  ochranné zatravnění ttp1 a ttp2 o celkové výměře 1,39 ha. Cílem tohoto opatření je 

jednak snížení erozního smyvu v lokalitě a zároveň posílení funkcí uvedených technických 

opatření tak, aby byla zajištěna účinná ochrana intravilánu obce před účinky přívalových 

srážek. 

Protierozní meze (PM) 

Protierozní meze s příkopem jsou opatřením technického charakteru. V rámci 

k. ú. Tučín jsou navrženy 3 protierozní meze - PM1 (rozdělena cestou C121 na úseky 

PM1a a PM1b), PM2 (rozdělena cestou C121 na úseky PM2a a PM2b) a PM3. Uvedené 

meze zároveň plní funkci interakčního prvku. Celková délka protierozních mezí je  1,67 

km a plocha je 1,07 ha. 

Protierozní meze PM1 a PM2 jsou navrženy v lokalitě Trávník v souběhu s polními 

cestami C146 a C147 (PM1) a C123 a C122 (PM2). Obě meze budou zaústěny do 

Radslavického potoka. Šířka pozemku mezí je 6 m. 

Protierozní mez PM3 je navržena v souběhu s polní cestou C136 východně od 

intravilánu obce a je svedena do příkopu hlavní polní cesty C5. 

Příčný řez protierozních mezí je řešen tak, aby bylo zajištěno převýšení mezi patou 

a vrcholem meze minimálně 0.9 m, přičemž návodní líc bude ve sklonu cca 1:1.5, šířka 

koruny meze bude 0,7 m– 0.8 m a vzdušný líc bude svahován v poměru cca 1:2. Mez bude 

na návodním líci doprovázena příkopem, jehož hloubka bude odvislá od konkrétní terénní 

konfigurace v příčném řezu a jehož typický řez má dno o šířce 0,8 m, pravý svah 1:1,5 do 

výše 0,4 m a dále je svah navržen ve sklonu 1:3 - 1:5. Pozemky vyčleněné pro protierozní 

meze zároveň plní funkci interakčního prvku a budou zatravněny a osázeny dřevinami a 

zároveň tak budou plnit funkci ekologickou. 
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Při zpracování realizační dokumentace lze alternativně zvážit nahrazení protierozní 

meze svodným průlehem dle prostorových možností v rámci vymezeného pozemku. 

Popis mezí je uveden v přehledné tabulce „Protierozní opatření“. 

Svodné průlehy (SP) 

Svodný průleh je opatřením technického charakteru. V rámci k.ú. Tučín jsou 

navrženy 2 svodné průlehy SP1 a SP2. Délka průlehů je 0,46 km se záborem půdy 0,85 ha. 

Šířka pozemku průlehů je 18 m. Průleh SP1 bude zaústěn do příkopu polní cesty C5 a 

průleh SP2 do příkopu cesty C22. Podrobněji jsou tato opatření řešena v kapitole 7.4. 

Technické řešení vybraných společných zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REALIZACE RETENČNÍ NÁDRŽE S VÝSADBOU IP 

 

5.1 Stručný popis návrhu stavby, funkce, význam a umístnění 

Návrh polní cestní sítě, do níž jsou  zahrnuty cesty C22, C23, C24, C132, C148, svodné 

příkopy P1 a P2, vybudování retenční nádrže RN1 s interakčním prvkem IP75–1/46, 

vybudování regionálního biokoridoru RBK 1439a, lokálního biocentra LBC 7/46  vychází 

ze schválené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tučín. Cílem je zajištění 

přístupnosti nových vlastnických pozemků sítí polních cest, ochrana zemědělského 
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půdního fondu proti působení účinků vodní eroze, vodohospodářská opatření pro zlepšení 

vodního režimu krajiny a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

a zajištění ekologické stability krajiny. 

SO 09-1 – retenční nádrž RN1 – (řady 300 – vodohospodářské objekty /úprava 

toku, úpravy v zátopě, zemní hráz, požerák, odpadní potrubí, bezpečnostní přeliv, skluz / a 

řady 800 – objekty úpravy území /odhumusování a humusování/).  

 

SO 09-2 – interakční prvek IP75-1/46 – výsadba IP, bude uskutečněno 

v závislosti na realizaci retenční nádrže RN1  

 

SO 09-3 – ostatní polní cesta C132 část - (zahrnuje stavební části odpovídající 

objektům řady 000 – objekty přípravy staveniště, řady 100 – objekty pozemních 

komunikací, 300 – vodohospodářské objekty /trativod, trubní propustek/ a řady 800 – 

objekty úpravy území /odhumusování a humusování/).  

 

SO 09-4 – ostatní polní cesta C148 - (zahrnuje stavební části odpovídající 

objektům řady 000 – objekty přípravy staveniště, zahrnuje objekty řady 800 - objekty 

úpravy území /odhumusování a humusování/).  

 

Retenční nádrž RN1 je situována nad severní hranicí intarvilánu obce v údolnici 

Tučínského potoka v km 4,100 jeho staničení. Je navržena jako průtočná retenční nádrž. 

               Interakční prvek IP75-1/46 navazuje na severní okraj zátopy retenční nádrže a je 

dále vymezen polní cestou C5.  

Cesta C132 část vychází z napojení na místní komunikaci na pravém břehu nádrže 

a vede v trase stávající cesty do křižovatky s cestou C21 pod čelní hrází nádrže. 

 Cesta C148 vychází z cesty C 132 a vede po pravém břehu nad zátopu nádrže do 

napojení na cestu C5.  
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5.2. Návrh 

retenční 

nádrže 

RN1, úprava 

toku 

Úprava toku vychází ze stávajícího koryta potoka cca 30 m pod křížením s polní 

cestou C 132 v km 4,050 staničení Tučínského potoka a vede severním směrem do svého 

konce v napojení na skluz bezpečnostního přelivu v patě hráze nádrže. V trase úpravy toku 

je jeden směrový oblouk o poloměru 30,00 m. Sklon dna úpravy toku je 0,89% a 2,86%. 

V místě změny sklonu, v začátku úpravy a pro vymezení úseků úpravy zpevněných i ve 

dně dlažbou z lomového kamene do betonu. Navrženy jsou zajišťovací prahy z lomového 

kamene na šířku 0,30 m na hloubku 0,65 m. Na obrázku č.1. je zobrazeny původní stav 

před realizaci retenční nádrže. 

V trase úpravy toku je pod polní cestou C132  navržen trubní propustek DN 1 500 

mm délky 8,00 m z železobetonových trub DN 1 500 mm. Délka úpravy toku je 49,70 m, 

šířka dna 1,20 m, sklon břehu 1:1,5. Břehy koryta budou opevněny dlažbou z lomového 

kamene do betonu tl. 250 mm.  

  

Podélný profil 

 V podélném profilu trasa Tučínského potoka respektuje stávající konfiguraci 

terénu. Podélný sklon trasy je  +0,89 % až +2,86%. 
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Obrázek 1- Stávající vodní plocha „Plavisko“ v lokalitě návrhu retenční nádrže RN1 (léto 2005) 

 

 

5.2.1. Návrh zemní hráze 

Homogenní zemní hráz bude sypaná z místního materiálu, který bude vytěžen 

z prostoru zátopy. Maximální výška hráze je 3,90 m. Šířka hráze v koruně je navržena 3,00 

m, délka hráze je 184,96 m, sklon návodního svahu je 1: 3 a vzdušného svahu 1: 2. Čelní a 

obvodová hráz vymezuje prostor zátopy. V trase hráze jsou dva směrové oblouky, první o 

poloměru 25,00 m a druhý o poloměru 147,30 m. Hráz je nepojezdná. V místě průchodu 

skluzu přelivu hrází bude skluz přemostěn lávkou z ocelových nosníků „U“ a „I“  č. 12, na 

které bude položena podlaha ze slzičkového plechu. Toto přemostění bude vymezeno 

ocelovým zábradlím výšky 1,10 m se svislou výplní. 

Založení objektu hráze  

Založení hráze bude provedeno po sejmutí ornice ve vrstvě 0,40 m zavazovacím 

zámkem hloubky 0,80 m, který zasáhne do zemin - hlína jílovitá pevná, černohnědá. 

Skutečná hloubka zavázání hráze bude určena geologem a projektantem po odkrytí 

základové spáry. 

Sedání násypu hráze se předpokládá cca 0,10 - 0,20 m a při patách hráze se 

předpokládá sedání do 0,10 m. Toto sednutí proběhne prakticky při stavbě. Za předpokladu 
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hutnění hráze na požadované 1,70 t.m
-3

 není nutné počítat se sednutím hráze po 

eventuelním naplnění nádrže vodou, neboť to se počítá jen 1 - 3 cm.  

Pro zajištění odvedení průsakových vod z tělesa hráze, ke snížení průsakové křivky 

v tělese hráze a k vyloučení vztlaků v podloží hráze je navržen při vzdušní patě hráze 

drenážní systém. V patě vzdušného líce hráze je navržena lichoběžníková kamenná patka 

s drenážním potrubím PVC DN 130 mm a štěrkopískovým filtrem o tloušťce 300 mm. 

Tento odvodňovací systém zabezpečí snížení průsakové křivky a odvodnění tělesa hráze.  

Na návodním svahu bude položen štěrkopískový filtr tl. 200 mm a pohoz 

kamenivem frakce 63 –125 mm tl. 200 mm. Návodní svah nad úrovní opevnění 

z lomového kamene, koruna hráze a vzdušný svah hráze budou ohumusovány v tl. 100 mm 

a zatravněny. 

Hutnění hráze je doporučeno na  1,70 t.m
-3

. To lze dosáhnout při zajištění tloušťky 

jednotlivých hutněných vrstev 0,20 m za použití běžných hutnících prostředků (hladké 

vibrační válce, těžké pneumatikové válce). Zvýšenou pozornost je nutné věnovat hutnění 

kolem požeráku, potrubí z požeráku a kolem železobetonového žlabu – polorámu 

navazujícího na přeliv. Před zahájením hutnění je třeba provést hutnící zkoušku. Při sypání 

hráze je důležité dodržovat sklon figury 5 - 10% pro odtok dešťové vody. Zvýšenou 

pozornost musíme věnovat hutnění hráze kolem potrubí DN 300 mm v hrázi.  

Hutnění zeminy nutno ověřovat dle ČSN 73 6850. Rozsah zkoušek je vzhledem 

k nižší výšce hráze oproti normě snížen následovně: 

V nalezišti - v zátopě nejméně jeden vzorek na 500 m
3 

zeminy. Ze vzorku zjistit 

vlhkost, zrnitost a zhutnitelnost. 

V samotné hrázi opět nejméně 1 vzorek na 500 m
3
 použité zeminy. Další vzorek při 

změně počasí, která by ovlivňovala nepříznivě stavbu. U vzorku z hráze bude potřebné ze 

vzorků zajistit vlhkost a objemovou váhu na neporušeném vzorku. 

 

        Je důležité, aby dodavatel stavby koordinoval výstavbu objektu hráze zejména 

s výstavbou bezpečnostního přelivu s železobetonovým žlabem a odpadního výpustného 

potrubí z požeráku.  
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5.2.2. Návrh úprav v zátopě 

Před zahájením výkopových prací bude z prostoru plánované zátopy odstraněn 

stávající travní a bylinný porost. Následuje sejmutí a oddělené uskladnění humózní vrstvy 

půdního horizontu v průměrné tl. 0,40 m. Odkopávky a prokopávky nezapažené budou 

realizovány ve dně zátopy do hloubky cca 0,70 m.  

V takto připraveném staveništi bude vytěžena zemina do hrubých kontur projektem 

stanoveného profilu zátopy.  

Dno zátopy bude vysvahováno v příčném sklonu 2,0 % ke stávajícímu korytu 

Tučínského potoka protékajícího zátopou. Břehy zátopy budou ve sklonu 1:3 až 1:5. 

Zátopa i břehy budou ohumusovány vrstvou 0,10 m humózní zeminy a zatravněny. 

 

5.2.3. Návrh bezpečnostního přelivu  

Kašnový bezpečnostní přeliv bude založen v pravém břehu potoka. Přelivná hrana 

přepadové šachty bude délky 34 m, při délce přepadové šachty 13,02 m. Tloušťka bočních 

zdí v koruně je 0,80 m. Spadiště přepadové šachty a skluz přelivu jsou navrženy ve sklonu 

3,00 %, šířka dna spadiště a skluzu je 1,80 m, hloubka spadiště je min. 2,24 m. Sklon stěny 

spadiště a skluzu ve styku s tělesem hráze je navržen 12:1 s ohledem na lepší přilnutí 

zeminy k objektu přelivu. V ose hráze je navrženo zavazovací žebro, které zasahuje do 

hráze v délce 1,3 m a výška žebra je uvažována do úrovně hladiny stálého nadržení. 

Zavazovací žebro bude rovněž ze železobetonu.  Pohledové plochy spadiště do 1 m pod 

horní hranou přelivu budou z obkladového kamenného zdiva tl. 200 mm, samotná 

konstrukce přepadové šachty přelivu a skluzu je železobetonová z betonu B30 V8 T100 a 

výztuž z oceli 11 373 průměru 12 mm. 

 

 

5.2.4. Návrh požeráku, odpadního potrubí 
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 Výpustné zařízení je navrženo z železobetonové konstrukce vyztužené betonářskou 

KARI sítí. Betonová konstrukce je obložena kamenným obkladem tl. 200 mm sahající 1,0 

m pod horní hranu konstrukce výpustného zařízení.  

Objekt je navržen jako požerák se spodním odběrem vody. Z paty hráze bude 

položeno potrubí PVC DN 300 mm. V konstrukci výpustného zařízení budou 

zabetonovány vodící drážky z profilu“U“ pro osazení dřevěných dluží, prostor mezi dvěma 

řadami dluží bude vyplněn těsněním z jílovité zeminy. Výškou dluží bude regulována 

úroveň hladiny v nádrži. Šachta požeráku bude zakryta poklopem ze slzičkového plechu 

tl.3 mm.     

K požeráku bude zajištěn přístup po přístupové lávce z profilu „U“ č.10 s podlahou 

ze slzičkového plechu. Tato lávka naváže na schody z lomového kamene vedoucí z koruny 

hráze. 

 Odpadní potrubí DN 300 mm ze železobetonových trub v délce 25,0 m bude 

obetonováno betonem B 20 v tl. 100 mm a uloženo do lože z bet. tl. 100 mm. Sklon 

potrubí je  0,20 %. Potrubí bude vyústěno v levém břehu potoka pod hrází. V ose hráze 

bude na potrubí zřízeno zavazovací žebro.  

 

5.3. Realizace retenční nádrže a IP75-1/46 

 

V r. 2011 byla zahájena realizace retenční nádrže RN-1 (na Tučínskem potoce) s IP 

75-1/46 a polní cesty C132 a C148, stavba byla dokončená 10/2012. 

SO 09-1 Retenční nádrž RN1 

Retenční nádrž - poldr 

Maximální plocha zátopy:     0,6720 ha 

Maximální kubatura nadržené vody:    6 985 m
3 

Plocha hladiny stálého nadržení:     0,4380 ha 

Kubatura stálého nadržení:     3 100 m
3 

Výška hráze:       3,90 m 
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Délka hráze:       184,96 m 

Šířka hráze v koruně:      3,00 m 

Sklon návodního líce hráze:     1:3 

Sklon vzdušného líce hráze:     1:2 

Délka příkopu skluzu:                 77,56 m 

Délka potrubí DN 300 mm – spodní výpusti:              25,00 m 

Délka úpravy toku:      49,70 m 

Délka skluzu bezp. přelivu:     27,65 m 

Délka přepadové hrany přelivu:                 34,00 m 

SO 09-3 ostatní polní cesta C132 

Délka ostatní polní cesty C132 kategorie P3,5/30                     0,148 41 km  

SO 09-4 ostatní polní cesta C148      

Délka ostatní polní cesty C148 kategorie P3,5/30                     0,254 67 km       

 

Interakční prvek IP75-1/46 navazuje na severní okraj zátopy retenční nádrže a je 

dále vymezen polní cestou C5 – část A a C 148.  

Jednotlivé druhy pro výsadby byly vybrány s ohledem na klimatické podmínky 

stanoviště a  STG a navrženy jsou pouze domácí druhy, které se v této oblasti běžně 

vyskytují. Plocha s retenční nádrží byla doplněna o mokřad - tůň. 

Realizací nových výsadeb se zvýší biologická diverzita území. Tyto výsadby budou 

plnit zejména funkci ekologickou, krajinotvornou, psychohygienickou a estetickou.  

 

Při realizaci výsadeb je nutno respektovat omezení vyplývající z existence 

ochranných pásem inženýrských sítí. 

Na pozemku se nacházel travnatý a silný rákosový porost, jenž byl při realizaci vyklučen a 

chemicky odstraněn aplikací totálního herbicidu Roundup. Dle mého názoru, ani 

vícenásobným pokosem stávajícího rákosu by nebylo možné bez použití herbicidu rákos 

vymítit. Pokud by totální likvidace rákosu nebyla provedena, je velký předpoklad, že po 

roce bude rákos silně konkurovat novým výsadbám a v místě jeho výskytu dojde postupně 

k uhynutí nových výsadeb.  
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Na herbicidem ošetřené ploše byl založen nový luční travní porost. Výsadba byla 

přizpůsobena charakteru okolní krajiny, kdy se jako esteticky vhodnější jevila výsadba v 

nepravidelných skupinách. Při výsadbě bylo zohledněno rozmístění stávajících dřevin. 

Hnízdová výsadba keřů je kompaktní skupina keřů, která je kompaktně ošetřovaná, lépe 

odolá konkurenci bylinných vegetačních porostů, a také okusu zvěří, která nepoškodí celou 

plochu hnízdové výsadby požerem. Z praxe vyplývá, že požerem nebo plevelem bývají 

poškozeny keře po obvodu hnízda, ale uvnitř skupiny keřů jsou sazenice poškozeny 

minimálně, lépe se vyvíjí a mohou zajistit generativní potomstvo, nebo svým růstem 

přerůst i zvěří opětovně spásané okrajové výsadby keřů, a tak jim zajistit částečnou 

ochranu. Stromy vysazené ke kůlům jsou individuálně chráněny proti okusu zvěří 

chráničkou kmene a před zimou natřeny repelentem Morsuvin 

Celkem bylo vysazeno 101stromů a 1221 keřů. Druhovou skladbu výsadby uvádím 

v tabulce č.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.č.6 :Druhová skladba výsadby IP75-1/46 
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Název latinský Název český 
Počet(ks) 

   101 

Velikost(cm) 

 Stromy:     

Acer campestre Javor babyka 15 80-120 

Acer platanoides Javor mléč 9 100-120 

Acer pseudoplatanus Javor klen 7 225 

Alnus glutinosa Olše lepkavá 6 130 

Carpinus betulas Habr obecný 8 110 

Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 9 200-250 

Juglans regia Ořešák královský 6 250 

Prunus avium Třešeň ptačí 7 250-300 

Prunus padus Střemcha obecná 10 140-160 

Quercus robur Dub letní 19 225 

Tilia cordata Lípa srdčitá 6 225 

Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 7 225 

Ulmus carpinifolia Jilm habrolistý 12 200 

 Keře:   1221  

Cornus sanguinea Svída krvavá 120 50 

Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 125 50 

Euonymus europaeus Brslen evropský 95 42 

Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný 125 70 

Prunus spinosa Trnka obecná 125 70 

Rhamnus catharticus Řešetlák počistivý 85 70 

Rhamnus frangula Krušina olšová 95 70 

Rosa caninae Růže šípková 86 40 

Salix capraea Vrba jíva 136 70 

Sambucus nigra Bez černý 125 50 

Viburnum opulus Kalina obecná 104 30 

 

 

 Sadbový materiál 

Porosty zakládáme pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 

sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 

funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Pro 

výsadby doporučuji zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 

nejlépe z regionu.  

 

Příprava stanoviště pro výsadbu 
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Předpokladem dobré zajímavosti vzrostlých dřevin je jejich řádná příprava před 

přesazením, dodržení správné technologie přesazování podle daných podmínek a dále 

kvalita přípravy cílového stanoviště a následné ošetření po výsadbě. 

 

 Technika výsadby 

Pro lepší stabilitu dřeviny v jámě je třeba provést zkrácení balu. Před sázením 

zaplavíme jámu zhruba do poloviny vodou a po vsáknutí vysazujeme. V případě, že 

substrát pro výsadby není kvalitní (kamenitý), doporučuji výměnu zeminy. Zemní bal se 

důkladně obsype substrátem, zhutní a zalije. Baly zpevněné jutou nebo pletivem sázíme i s 

obalem. U starších dřevin je důležité dodržet při sázení stejný směr ke světovým stranám, 

tak jak byl na původním stanovišti. 

 

Doba výsadby 

Agrotechnické termíny pro přesazování jsou obdobné jako u běžných dřevin. 

Listnaté dřeviny vysazujeme buď na jaře od rozmrznutí půdy do rašení, nebo na podzim od 

opadu listů do zámrazu. Nejlepší výsledky vykazuje sadba v době, kdy jsou nízké teploty 

mezi 7
o
 až 10

o
C, při nichž je nízký výpar a slabá transpirace. Jehličnaté dřeviny 

vysazujeme celoročně, nejvhodnější dobou je však tak jako u listnatých jaro a podzim.  

 

Hustota výsadby 

Hustota výsadby u vzrostlých dřevin by měla být konečná dle osazovacího plánu.  

 

 

5.4. Následná péče IP75-1/46 

Následná péče zahrnuje chemické odplevelení granulátem pod výsadby dřevin s aplikací 

herbicidu pod mulč, aby nedocházelo k zarůstání a dušení mladých sazenic plevely. Dále je 

součástí péče sečení plochy IP, aby se zabránilo poškození výsadby rychle rostoucími 

plevelnými rostlinami, zejména kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), svlačce rolního 

(Convolvulus arvensis) a rákosu obecného (Phragmites australis). Původně byly 

navrhovány 2 seče ročně, avšak údržba v prvním roce po výsadbě ukázala, že tento počet 

je nedostačující k zabezpečení stavu porostu, který nesmí ohrožovat vysazenou zeleň. 
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Následná péče:  

- Pokosení travního porostu a následné odstranění pokosené hmoty, mulčování 

- Ošetřování vysazených dřevin soliterních 

- Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách 

- Ochrana dřevin před okusem chemickým postřikem Morsuvin, Sanatex 

- Znovuvazání dřevin ke kůlům 

- Zalití rostlin vodou 

 

Péče o založené porosty 

V prvních létech po výsadbě je třeba zajistit intenzivní odbornou péči. Záleží to na 

ekologických podmínkách daného stanoviště. V podstatě jde o komplex zásahů jako u 

výsadby běžného školkařského materiálu, ale ve větších dimenzích, zejména pokud se týká 

kotvení dřevin, ochrany před vysycháním a dodávání vláhy a ochrany před okusem. 

 

STROMY: 

V průběhu měsíců duben-září je třeba zabezpečit dostatečnou zálivku , především v období 

déletrvajícího sucha a vysokých teplot v opačném případě hrozí nebezpečí zasychání 

rostlin. 

Zalévat by se mělo u listnatých stromů minimálně 1-krát měsíčně dávkou 40l ke každému 

stromu. 

Kořenová mísa se musí udržovat v bezplevelném stavu a doplňovat mulčovací kůrou. 

Řez stromů-provádět výchovný řez koruny listnatých stromů po dobu prvních 5 let po 

výsadbě (tj. upravovat velikost a tvar koruny dle požadavků staveniště,upravit 

podchodnou/ podjezdovou výšku pod nejspodnějšími větvemi ,připravit podmínky pro 

rozvoj koruny typické pro daný taxon a zapěstovaný typ koruny). Musí se sledovat i výskyt 

škodcu a při překročení prahu škodlivosti se musí aplikovat chemické ochranné připravky. 

 

KEŘE: 

Keřové výsadby je nutné udržovat v bezplevelném stavu, tzn. Jejich pravidelné pletí ruční 

nebo chemické ošetření použitím příslušných herbicidů s působností na vyskytující se 

plevele. Pravidelná zálivka je nutná hlavně v letních měsících (teplota nad +28 více než 2 

dny) v dávce min. 1-1,5 l k rostlině. U keřů ozdobených květem a u vzrůstnějších druhů 
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provést řez v době vegetačního klidu či po odkvětu. Stejně tak u trvalek a travin 

vyžadujících řez.        

 

 

Obrázek 2-IP 75-1/46(foto :M.Obrusníková, 2013) 

 

V prvním roce po výsadbě došlo k částečnému úhynu 4 druhů dřevin. Z původně 

vysazených 95 ks brslenu evropského uhynulo 27 ks (28,4 %), svídy krvavé z počtu 120 ks 

vysazených muselo být nově vysazeno 40 ks (33,3 %), kalina obecná z 104 ks obnovena 

výsadba 30 ks (28,8 %) a dub letní z počtu 19 ks uhynul 2ks (10,5 %). Grafické znázornění 

vysazených a uhynulých dřevin je uvedeno v grafu č. 1. K úhynu svídy krvavé došlo 

následkem neprovedení ochrany proti okusu. Brslen evropský byl vysazen malými 

sazenicemi, které byly přerůstány kopřivami  a následně došlo k úhynu. Uhynulé dřeviny 

byly vysázeny znovu. Z celkového počtu 1322 ks vysazených dřevin byla obnovena 

výsadba u 171 ks, tj. 12,93% . 

 

 

 

Graf č.1: Porovnání vysazených a uhynulých dřevin 
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Obrázek 3 Pohled na původní stav RN1 v Tučíně ( foto:M.Obrusníková,14.3.2014) 

Během prvního roku následné péče došlo k  úhynu výsadby hlohu jednosemenného 

z 125 ks uhynuly 40 ks (32%), ptačího zobu obecného ze 125 ks uhynulo 30 ks (24 %), a 2 

ks javoru babyky ze 15 ks (13,3%). Uhynulé dřeviny byly opětovně vysazeny. Z celkového 

počtu 1221 ks vysazených keřů muselo být nově vysazených 72 ks, tj. 5,9 %. 
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6. HODNOCENÍ 

V prvním roce výsadby byla poměrně vysoká ztráta sazenic, kterou způsobila 

především špatná péče. Vzhledem k tomu, že po výsadbě nebyl proveden nátěr proti okusu, 

uhynulo v prvním roce z celkového počtu 1221 kusů vysazených keřů 72 ks (5,9 %). U 

uhynulých keřů i stromů byla zjednána náprava novou výsadbou a v následujících dvou 

letech péče došlo k celkovému úhynu 17 ks keřů (5 ks svídy krvavé, 6 ks ptačího zobu 

obecného a 7 ks střemchy obecné), které byly obnoveny novou výsadbou. Přes veškeré 

počáteční problémy došlo k zapojení porostu, který slouží také k trvalému rozčlenění 

krajiny. 

Dle mého názoru se jedná o velmi zdařilou stavbu, jejíž účelem je zlepšení vodního 

režimu krajiny, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí včetně ekologické stability. 

Celkem obec Tučín od r.2008 realizovala prvky ÚSES na ploše 8,803 ha na jejichž

 realizaci čerpala prostředky:  

• MŽP-PPK        215 510,-  

• Operační program ŽP  6161 237,-  

• vlastní zdroje                 264 536,-    

 

Jak s níže uvedeného grafu č.2 vyplývá, nejvíce finančních prostředků je 

věnovaných na výstavbu cestní sítě. Je nezbytné podotknout, že od roku 2006 začínal 

vzrůstat objem využívaných prostředků na realizaci ÚSES a výsadby ostatní zeleně. 
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Graf č.2: Objemy finančních prostředků na realizaci společných zařízení v ČR v mil.Kč(zdroj  

www.eagri.cz) 
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7.  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zdokumentování původní stávající vodní plochy ,,Plavisko“ a dnešní 

podoby Retenční nádrže obohacené o prvky ÚSES. 

Vegetační úpravy v k.ú. Tučín jsou řešeny tak, že vznikla pestrá skladba 

společenstev tvořených skupinami stromů a keřů, které vytvořily liniové společenstvo 

s funkcí IP, zvýšily podíl přirozeně rostoucí zeleně v zemědělsky obdělávané krajině, 

umožnily refugium pro zvěř a další organismy, a tím zvýšily ekologickou stabilitu území. 

K následné péči byla zrealizovaná opatření předána do majetku a správy příslušné 

obci. Zatím jsou na to jen pozitivní ohlasy, což dokazuje, že obec Túčín získala v roku 

2009 titul Vesnice roku České republiky. 

 

Realizace výsadeb vytváří ekologicky stabilní společenstva v oblasti rozsáhlých 

honů orné půdy, které tvoří základ pro vznik druhově pestřejší biotopy. Je zde možnost i 

rozšíření chráněných rostlin a živočichů z okolí do těchto lokalit. Založené liniové výsadby 

mohou podporovat migraci živočichů v krajině. 

 

Do kostry ekologické stability náleží všechny přírodě blízké segmenty lipových 

doubrav. Cílovým stavem biocenter jsou vysokokmenné doubravy s dubem letním i 

zimním, vždy s příměsí lípy srdčité. Do příměsí lze začlenit i habr, jilm habrolistý a 

babyku. Z keřů lze užít ptačí zob obecný, svídu krvavou a hlohy. U flóry a fauny dochází 

ke styku a prolínání prvků karpatského a hercynského předhůří. Bylinná společenstva se 

nacházejí pouze kolem cest, případně vodních toků. Jsou značně narušena, s převahou 

ruderálních druhů ( např. kopřiva dvoudomá, svízel přítula atd.).  

 

Dle mého názoru by se tyto ochranné nádrže měly budovat, protože zachycují 

povodňové vlny a tým chrání území před povodněmi i případnými erozními účinky vody. 
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