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ANOTACE 

Hlavním tématem mé bakalářské práce je studium potenciálního erozního 

ohrožení půd na území Dolních Domaslavic. Bakalářská práce nastiňuje problematiku 

eroze půdy a protierozní ochrany, erozní působení a její dopady na zemědělské plochy. 

První část rešeršní práce je rozdělena na dvě části. V první části, jsou charakterizovány 

druhy eroze se zaměřením na vodní erozi, dále následuje popis rozdělení eroze 

dle působících činitelů, intenzity a formy. Druhá část rešeršní práce je věnována různým 

protierozním ochranám proti výskytu vodní eroze a stanovením erozních faktorů 

na zemědělské půdě. Následující kapitola je věnována charakteristice daného území. 

V závěrečné praktické části je zhodnocen stávající stav daného území a popsáno terénní 

mapování erozních jevů. 

Klíčová slova: eroze půdy, vodní eroze, zemědělské plochy, protierozní ochrana, 

erozní faktor. 

 

ANNOTATION 

The main topic of my bachelor thesis is study of potential  threat of soil erosion 

in Dolní Domaslavice. Bachelor thesis outlines the issues of soil erosion and antierosion 

protection, erosion action and its impact on agricultural land. The first part is divided 

into two parts. The first part is characterized by erosion kinds focusing on water erosion, 

followed by a description of the distribution of erosion by acting factors, intensity 

and form. The second part of the search work is devoted to various antierosion protections 

against the occurrence of water erosion and determining factors of erosion on agricultural 

land. The following chapter is devoted to the characteristics of the territory. In final 

practical part of the final evaluation of the current state of the territory and describes 

the mapping of erosion phenomena. 

Keywords: soil erosion, water erosion, agricultural areas, antierosion protection, 

erosion factor. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ Bonitované půdně – ekologické jednotky 

EZ/PO Ekologické zemědělství/přechodné období 

LPIS Geografický informační systém pro evidenci využití 

zemědělské půdy 

KEZ Kontrola ekologického zemědělství 

PB/DPB Půdní blok/díly půdních bloků 

USLE Univerzální rovnice ztráty půd (Universal Soil Loss 

Equation) 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Půda je jedním z hlavních zdrojů biosféry a je definována jako omezený 

a nenahraditelný přírodní zdroj. Pokud by půda přestala existovat, přestala by existovat 

i biosféra s destruktivními následky pro člověka. Neustálé využívání půdy 

pro zemědělskou výrobu postupně narušuje přirozený kryt půdy a vystavuje její povrch 

působení erozních sil. Rozvinula se eroze s destruktivními účinky vody a větru na půdní 

povrch. Při tomto účinku dochází k rozrušování a odnosu půdní hmoty zemského povrchu 

a k jejímu ukládání v místech poklesu účinnosti erozních faktorů. (HOLÝ, 1994) Půdu 

tvoří tuhá fáze (vlastní půdní hmota), kapalná fáze (půdní voda) a plynná fáze (půdní 

vzduch). (BUZEK, 2002) 

Působením přírodních činitelů vzniká eroze. Činností vody vzniká eroze vodní, 

činností větru vzniká eroze větrná. Eroze se už v geologických dobách podílela 

na vytváření krajiny. Působením eroze vznikaly přírodní útvary, které významně 

obohacovaly naši krajinu. V dnešní době je tomu naopak, v současné erozi se stále zvyšuje 

štěrkovitost půdy a snižuje se hloubka profilu. Na polích jsou po přívalových deštích 

zvýrazněny erozní rýhy, kdežto na úpatí pozemků se rostliny v nánosech smyté zeminy 

utápí. Eroze bývá i silnější a tím vznikají hluboké strže, zakaluje vodu nebo zanáší 

sedimenty, řeky, potoky a nádrže. (HŮLA, 2003) Hluboká erozní rýha v zeminách 

či nezpevněných horninách s příkrými svahy se nazývá strž. (DEMEK, 2006) 

Vodní eroze, se stává v našich podmínkách jedním z nejvážnějších problémů. 

Jsou způsobovány škody zaplavováním intravilánů, ale také škody, které vznikají smyvem 

jemných humusových částic. Dalším faktorem je poškozování půdního profilu, 

znečišťování vodních toků pesticidy a hnojivy se zanášením půdními částicemi. 

Vodní eroze způsobuje degradaci půdy a snižuje produkční schopnosti půdy. 

(BADALÍKOVÁ, 2009) 

V České republice na jednoho obyvatele v současné době připadá 0,41ha 

zemědělské půdy, což patří mezi průměr zemí Evropské unie. Eroze zemědělských půd 

je značným světovým problémem. Eroze je následkem každoročního úbytku v tisících km
2 

zemědělské půdy. (JANEČEK a kol., 2005) 
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V rozvojových zemích Afriky a Asie eroze dosahuje velkých rozměrů, kdežto 

v Evropě nedosahují problémy s erozí takových rozměrů, ale k intenzitě využívání 

zemědělských půd jsou situace vážné v jižní i střední Evropě, včetně České republiky. 

Součástí ochrany půdy slouží protierozní opatření před vodní erozí a větrnou erozí. 

(JANEČEK a kol., 2008)  

CÍL PRÁCE: 

Vybrané katastrální území Dolní Domaslavice a Volovec je vybráno z důvodu 

postižení patřičné oblasti erozí, zejména vodní erozí. 

Hlavním cílem práce je:  

o seznámení se s problematikou vodní eroze a napsání literární rešerše 

na dané téma 

o popis erozních činitelů, projevů a důsledků 

o charakteristika přírodních poměrů v zájmové oblasti 

o vybrání zemědělských ploch a popsání potenciálních příčin a projevy eroze 
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2. PROBLEMATIKA EROZE PŮDY A PROTIEROZNÍ OCHRANY 

2.1. Eroze půdy 

Eroze je označení pro rozrušování zemského povrchu působením zevních sil. 

Mezi zevní síly se řadí působení vody, větru, ledu a člověka. Rozrušování zemského 

povrchu je doprovázeno přemísťováním uvolněné hmoty působením kinetické energie 

některých činitelů (obzvláště vody a větru) a ukládáním hmoty při snížení energie. (HOLÝ, 

1978) Závažnost eroze je ovlivněna pěstováním a intenzitou zemědělství. Nad povrchem 

půdy je vegetace, která chrání půdu před dopadem dešťových kapek a odtokem, kdežto 

kořenový systém slouží k vnitřní stabilizaci půdy. Proto typ a pěstování plodin 

používaných zemědělci hrají důležitou roli v regulaci eroze. (ARNHOLD, 2014) 

V důsledku eroze vznikají každoročně vysoké náklady. Erozní účinky se dějí 

obzvláště na zemědělských plochách, kdy dochází např. ke ztrátě půdy, rozdělení struktury 

půdy či k úbytku organické hmoty a živin. Eroze snižuje půdní vlhkost, což vede k větším 

suchým podmínkám. Ztráta produktivity vede ke snížení pěstování a ke zvýšení nákladů na 

hnojiva. (MORGAN, 2005) 

Zemědělskou půdu ochuzuje o nejúrodnější část zrychlená vodní eroze. 

Nejúrodnější částí půdy je ornice. Dále poškozuje fyzikálně – chemické vlastnosti půd, 

zvyšuje štěrkovitost, zmenšuje mocnost půdního profilu, snižuje obsah živin a humusu, 

poškozuje plodiny, snižuje propustnost půdy, znesnadňuje pohyb strojů po pozemcích 

a způsobuje ztráty osiv, hnojiv, sadby a přípravků na ochranu rostlin, i tím se snižují 

hektarové výnosy. Přeprava půdních částic, na které jsou vázané látky, zhoršují prostředí 

pro vodní organismy, znečišťují vodní zdroje a zanáší akumulační prostory nádrží, snižují 

průtočnou kapacitu toků, zvyšují náklady na úpravu vody a těžbu usazenin a vyvolávají 

zakalení povrchových vod. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

2.2. Rozdělení erozí  

Eroze se může dělit podle činitele, který přivodí vznik a působí na průběh 

erozních procesů. Dále se může dělit dle intenzity a formy eroze. (HOLÝ, 1994) 
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2.2.1. Podle působení erozních činitelů 

Erozi tedy můžeme dělit na vodní, ledovcovou, sněhovou, větrnou, zemní 

a antropogenní erozi. (HOLÝ, 1994) 

Vodní eroze 

Kinetická energie dešťových kapek, které dopadají na půdní povrch a mechanická 

síla povrchově stékající vody, způsobuje fluviální erozi. Povrchový odtok vzniká 

z přívalových či dlouhotrvajících srážek táním sněhových vod probíhajících na jaře. 

Podzemní vody vyvolávají mechanickou i chemickou erozi, obzvláště v krasových 

útvarech. (HOLÝ, 1994) Pohyb podzemní vody je vyvolán gravitační silou. Výskyt 

podzemní vody závisí na výskytu takové horniny, která má schopnost vodu pojmout 

nebo ji dále předávat. Jedná se o horniny z písku, štěrkopísku či ze zpevněných pískovců 

a slepenců. (HORNÍK, 1986) Vodní eroze představuje fyzikální, biologickou i chemickou 

degradaci půdy, ztrátu jemnozemě, humusu a živin což vede k částečnému ochromení 

mikrobiálního života v půdě, snížení výnosů zemědělských kultur a produktivity. 

(BUZEK, 2002) Na povrchu půdy se vodní eroze projevuje selekcí půdních částic 

a vznikem odtokových drah (rýžek, rýh, výmolů). V místech, kde je značná koncentrace 

povrchového odtoku se vytvářejí strže. (JANEČEK a kol., 2007) 

Vodní eroze představuje po celém světě velkou hrozbu, potenciálně snižuje 

ekologickou funkčnost a schopnost produkce potravin. (SVORAY, 2013) 

Ledovcová eroze 

Glaciální eroze je vytvářena ledovci pohybujících se působením tíže do údolí. 

Ledovec strhne do nižších poloh velké množství horninových zvětralin, které po uložení 

vytváří, tzn. morény. (HOLÝ, 1994) Moréna je tvar georeliéfu, který vznikl uložením 

netříděného ledovcového materiálu neboli tillu v podobě valu či pahorku při pohybu a tání 

ledovce (DEMEK, 2006) 

Sněhová eroze 

Nivální eroze vzniká pohybem sněhu, zejména v podobě lavin. Sněhová eroze 

se může vyvolat také pomalým pohybem vrstvy sněhu po nezmrzlém půdním povrchu, 

který vzniká při jarním tání. (HOLÝ, 1994) V České republice je nízké působení nivální 

eroze. (JANEČEK a kol., 2008) 
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Větrná eroze 

Eolická eroze je způsobená kinetickou energií větru, která rozrušuje půdní hmoty 

a také přemisťováním uvolněných částic a jejich následným ukládáním vzdušného proudu 

při snížení energie. (HOLÝ, 1994) 

Eolická eroze přivodí poškození zejména na půdním povrchu, který je rozrušován 

mechanickou silou větru neboli abrazí, odnášením rozrušeným půdních částic větrem 

neboli deflací, ale také ukládáním částic na jiném místě neboli akumulace. Eolickou erozí 

jsou působeny škody na zemědělské půdě odnosem ornice, osiv, hnojiv a ničení plodin. 

(JANEČEK a kol., 2008) 

Zkoumáním erodovatelnosti organických půd větrem jsou navrženy nejdůležitější 

půdní faktory jako suché kamenivo. Stavba půdní struktury, jako je velikost, tvar a hustota 

podléhá erozi a nerozložitelné frakce jsou jednou z nejdůležitějších půdních podmínek, 

které ovlivňují větrnou erozi. (ZOBECK, 2013) 

Zemní eroze 

Zemní eroze neboli erozní činnost suťových proudů, jsou vytvářeny suťovým 

materiálem prosyceným vodou. Suťové proudy rozrušují půdu, také půdní podklad 

a vytvářejí hluboké rýhy, při pohybech do údolí. (HOLÝ, 1994) 

Antropogenní eroze 

Člověk svými zásahy do přírody má vliv na vznik a průběh erozních procesů. 

Na erozní procesy působí buď přímo, nebo nepřímo. Nepřímý vliv se projevuje ničením 

vegetačního krytu půdy a jeho nahrazováním vegetací s nízkým ochranným účinkem, 

oslabením fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, zamořením půdy 

odpady apod. Přímý vliv člověka se projevuje realizací technických staveb a urbanizací. 

Mezi druhy antropogenní eroze se řadí eroze vyvolaná intenzifikací zemědělské výroby, 

eroze vyvolaná stavbou komunikací a erozí vyvolanou urbanizací. (HOLÝ, 1994) 

2.2.2. Podle intenzity 

Vyjadřuje se zejména odnosem půdy v objemových nebo hmotnostních 

jednotkách z jednotky plochy za jednotku času. Eroze podle intenzity se dělí na erozi 

normální a zrychlenou. (HOLÝ, 1994)   



Žaneta Drexlerová – Eroze půdy v oblasti Dolní Domaslavice 

2014   7 

 

Normální eroze 

Erozní procesy probíhají s malou intenzitou a ztráta půdních částic je dodána 

tvorbou nových částic z půdního podkladu. Mění se zrnitostní složení vrchního půdního 

horizontu, kdy se stává hrubozrnnějším, ale mocnost půdního profilu se nesnižuje. (HOLÝ, 

1994) Během normální eroze dochází k odnosu svrchní části půdního profilu, která 

se nahrazuje pedogenetickými procesy tak, že se jeho mocnost nemění. (HORNÍK, 1986) 

Normální eroze přeměňuje reliéf území. Eroze je přirozená, probíhající postupně 

a prakticky nepozorovatelně. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011)  

K normální erozi se řadí eroze sezónní a mikroeroze. (HOLÝ, 1994) 

Eroze sezónní 

Projevuje se v sezóně v části území, v níž je půda kryta erozně málo chránicí 

plodinou. Projevuje se zejména snížením úrodnosti půdy. (HOLÝ, 1994) 

Mikroeroze  

Při této erozi dochází k uvolňování půdních částic a rostlinných živin z místních 

vyvýšenin a k jejich přemístění na malou vzdálenost. Projevuje se zejména nestejnorodostí 

sklizně. (HOLÝ, 1994) 

Zrychlená eroze 

Zrychlená eroze vzniká smýváním půdních částic v takovém rozsahu, že nemohou 

být nahrazeny půdotvorným procesem z půdního podkladu. Vzniká ostře modelovaný tvar 

povrchu území. (HOLÝ, 1994) Eroze je ovlivněná vznikem lidských činností a způsobem 

hospodaření. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) Zrychlená eroze 

půdy je vážným světovým problémem. Ztráta zemědělské půdy erozí se odhaduje na 3mil. 

ha. rok
-1

.
 
(JANEČEK a kol., 2008) 

2.2.3. Podle formy 

Podle formy se dělí na erozi plošnou, výmolnou a proudovou. 

Plošná vodní eroze 

Plošná eroze se projevuje po celé ploše rovnoměrným smyvem a rozrušováním 

půdních částic tak, že dochází k postupnému snižování mocnosti půdy a plošnému odtoku. 
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Projevuje se značnou přeměnou textury a obsahu živin v půdě, také se zhoršují 

její fyzikální a chemické vlastnosti. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 

2011) 

Pokud je plocha svahu rovnější, tak podmínky pro soustřeďování vody jsou nižší. 

Ovšem, že i dokonale urovnaný povrch by nemohl zabránit soustřeďování vody na svahu 

do rýžek a proto se plošná eroze těžko dá oddělit od výmolné eroze. První fází plošné 

eroze je eroze kapková, tou vznikají v půdě drobné jamky. Druhou fází je, že eroze probíhá 

při pohybu vody po nakloněné ploše půdního povrchu. Během nízké kinetické energie 

vody jsou vyplavovány nejjemnější půdní částice. Plošná eroze převažuje v humidních 

oblastech. (JANEČEK a kol., 2008) 

Základním znakem plošné eroze je, že půda je při ní erodovaná rovnoměrně 

po celé ploše pozemku nebo určité části svahu. Plošnou vodní erozi způsobují kapky 

a povrchový odtok. (ZACHAR, 1970) Plošná eroze je typická pro situace, kdy srážky 

nedosahují vysokých intenzit. (BUZEK, 2002) 

Povrchový odtok odnášející jemné půdní částice a na ně vázané chemické látky 

se nazývá selektivní eroze. Probíhá zvolna a nezanechává po sobě viditelné stopy. 

Selektivní erozi lze zjistit z jemného materiálu hromaděného v dolních částech svahu 

po přívalovém dešti. (HOLÝ, 1994) Přívalové deště mohou způsobit obrovské sociálně – 

ekonomické ztráty velkými povodněmi. (ZHOU, 2012) Jemným materiálem jsou zanášeny 

příkopy a komunikace. Výskyt selektivní eroze lze zjistit texturálním rozborem půdy 

a stanovením změny obsahu živin v průběhu svahu. Další plošnou vodní erozí je eroze 

vrstevná, která při větším působení kinetické energie povrchově stékající vody 

a neblahému tvoření půdního profilu dochází ke smyvu půdní hmoty ve vrstvách. Dochází 

při ní ke ztrátě orniční vrstvy. (HOLÝ, 1994) 

Povrchový odtok vznikne tehdy, kdy intenzita deště překročí vsakovací schopnost 

půdy. Povrchový odtok vzniká na svahu jako plošný odtok v tenké vrstvě, který se v dané 

vzdálenosti od rozvodí začíná soustřeďovat do nepravidelně se vytvářející sítě rýžek 

a větších odtokových drah, jejichž hustota a geometrický tvar jsou závislé 

na charakteristikách deště. (JANEČEK a kol., 2008) 
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Výmolná vodní eroze 

Přechod k výmolné erozi je v postupném koncentrování plošného odtoku 

a následujícím vytvářením mělkých zářezů, které se postupně prohlubují. Výmolná eroze 

vzniká na dlouhých svazích a v členitém terénu. Dělí se dle intenzity, kde se dále 

rozděluje na erozi rýžkovou a brázdovou, rýhovou, výmolnou a stržovou. (PŘÍRUČKA 

OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

Rozdíl mezi rýžkovou a brázdovou erozí je v zářezu v půdním povrchu. 

V rýžkové erozi vznikají drobné úzké zářezy, které vytvářejí na svahu hustou síť, 

kdež to brázdová má mělké širší zářezy a její hustota na svahu je menší. Z rýžek a brázd 

vznikají z povrchově stékající vody hlubší rýhy, které se směrem po svahu postupně 

spojují a prohlubují. Jsou výsledkem rýhové eroze. Výsledkem výmolné eroze jsou výmoly 

a strže, které zasahují do podzemních vodonosných horizontů, z nichž odvádějí vodu, 

tím snižují hladinu podzemní vody a vysušují okolní území. (HOLÝ, 1994) 

Největším zdroje ztráty půdy v aridních oblastech je eroze výmolná. Výmolná 

eroze je zdrojem materiálu větší zrnitosti a mohla by být z hlediska ukládání nánosů 

významnější jak eroze plošná.(JANEČEK a kol., 2008) 

Proudová vodní eroze 

Probíhá ve vodních tocích za působení vodního proudu. Pokud je rozrušováno 

jen dno, jedná se o erozi dnovou a pokud jsou rozrušovány břehy, jde o erozi břehovou. 

Eroze dna je formou podélné eroze, která probíhá směrem podélné osy toku, 

kdežto břehová eroze je formou eroze příčné, která probíhá kolmo na osu toku. (HOLÝ, 

1994) 

2.3. Vodní eroze 

V katastrálním území Dolní Domaslavice a Volovec je nejčastější výskyt vodní 

eroze, proto je bakalářská práce zaměřena obzvláště na tuto formu eroze. 

Vodní eroze je zásadním geomorfologickým procesem, který přispívá k vývoji 

reliéfu. Činnost člověka způsobila zrychlení vodní eroze, zejména až o 10krát více. 

Příčinou nárůstu vodní eroze je pěstování erozně nebezpečných plodin bez protierozní 

ochrany, ale také nevhodné zemědělské úpravy půdy. (CZUDEK, 2005) 
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Vodní eroze se dělí na povrchovou a podpovrchovou. 

Povrchová vodní eroze 

Povrchovou vodní erozi na zemědělské půdě je možné rozdělit na erozi plošnou 

a erozi výmolnou. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

Podpovrchová vodní eroze 

Podpovrchovou erozí se označuje přemísťování půdních částic a živin z vrchních 

půdních horizontů do nižších, působením infiltrující srážkové vody. V půdách, 

které podléhají destrukčním účinkům vody, zejména ve spraších, dochází k vymílací 

činnosti podzemních vod hromadící se v nepropustné vrstvě. Vznikají tunely, které snižují 

pevnost nadložních vrstev. Tunelovou erozí se označuje činnost vody, která vede ke vzniku 

tunelů. Tunelová eroze se zařazuje do eroze výmolné, jelikož dochází k proboření stropu 

tunelů, čímž vznikají hluboké výmoly. (HOLÝ, 1994) 

2.3.1. Důsledky vodní eroze 

Důsledky vodní eroze (viz obr. 1) se mohou rozdělit do následujících skupin. 

Ztráta půdy 

Ztráta půdy dle (JANENČEK a kol. 2008) je formulována jako maximální 

hodnota ztráty půdy tolerující trvale a ekonomicky dostupně udržovat úrodnost půdy. 

Pokud je půda erodovanější, tak je přípustná ztráta menší. 

Ztráta půdy zasahuje zejména zemědělství při erozních procesech. Při tomto ději 

se uvolňují půdní částice. Mnohokrát se stane, že během intenzivních srážek se smyje 

mělká půdní vrstva a odhalí se půdní podklad. Tento dlouhodobý proces tvorby nové půdy 

je pro zemědělskou i lesní výrobu velmi nepříznivý. Ztráta půdních částic snižuje úrodnost 

půdy. Během ztráty půdních částic záleží na druhu půdy a hloubce půdního profilu. 

Odnosem rostlinných živin je snižována úrodnost půdy. Ztráta rostlinných živin vede 

ke zhoršení kvality sklizně. (HOLÝ, 1994) 

Dovolená hodnota ztráty půdy erozí byla určena z hlediska dlouhodobého 

zachování funkcí půdy a také její úrodnosti. Hloubka půdy je typická mocností půdního 

profilu, kterou brání skalní podklad, rozpad půdy či značná skeletovitost. Stanovuje 

se terénním průzkumem v místech nejsvažitější části pozemku nebo podle bonitovaných 
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půdně - ekologických jednotek (dále BPEJ). Zdali ztráta půdy překročí hodnoty, které jsou 

určené jako přípustné, tak způsob užívání pozemku nezabezpečuje přijatelnou erozní 

ochranu. (JANEČEK a kol., 2007) 

Při působení vodní eroze ubývá část zemědělské půdy o ornici. Pěstované plodiny 

nemohou v erodované půdě najít množství živin, a proto celková úroda docílí nižších 

objemů (nižší klíčivost, zatopení níže ležících plodin smytými částicemi, vymílání sadby 

a kořenů, poškození plodin a mnoho dalších). Na silně erodovaných půdách se snižují 

hektarové výnosy o 75%. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

Česká republika leží v mírném pásu s příznivými ročními úhrny srážek, 

takže eroze půdy je minimální v přirozených rostlinných společenstvech a nepřevyšuje 

hranici 0,5t.ha
-1

 za rok. (PODHRAZSKÁ, 2005) 

Transport chemických látek 

V současné době se do půdy dostávají spousty chemických látek různého druhu 

či různého stupně toxicity. Chemické látky se dostávají do povrchových i podzemních vod 

a narušují využívání vodních zdrojů. Zdrojem látek bývají zpravidla průmyslová hnojiva 

a různé druhy pesticidů, které jsou využívány v zemědělské výrobě. Dále některé druhy 

zemědělských odpadů a průmyslových odpadů. Chemické látky jsou transportovány hlavně 

vodou a větrem. Stále častěji se objevují v povrchových i podzemních vodách chemické 

látky z půdního povrchu, které mají vliv na kvalitu vody. Značný obsah dusíku s fosforem 

způsobuje tzv. eutrofizaci vod, což snižuje rekreační a jiná využití nádrže. (HOLÝ, 1994) 

Do povrchových vod zemědělských půd se fosfor dostává erozí půdy. Nejvyšší 

hodnota fosforu je značná v letních měsících důsledkem přívalových srážek. Zdrojem 

fosforu je výluh listů z rostlin. Největší zásobárnou fosforu v nádržích jsou sedimenty. 

(JANEČEK a kol., 2008) Jedním z opatření ke snížení vstupu pesticidů do povrchových 

vod je prostřednictvím odtoku. (REICHENBERGER, 2007) 

V České republice je spotřeba chemických látek vysoká, jeví se výrazným 

ovlivněním kvality vody ve vodních nádržích. (HOLÝ, 1994) 

Sedimentace a transport půdních částic 

Půdní částice, které jsou uvolňovány z povrchově stékající vody, se ukládají 

na úpatí svahů, kdež to jemný materiál je transportován vodou do hydrografické sítě, 
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kde vytváří část splavenin. Splaveniny zanášejí přirozené i umělé vodní toky, stavby 

na tocích a vodní nádrže. Niveletu dna v tocích zvětšují splaveniny, což vzbuzuje 

nebezpečí vzniku nežádaných inundací a v přilehlém území zvýšení hladiny podzemní 

vody, natož způsobuje zamokření. Splaveniny narušují funkci a životnost staveb v tocích, 

obzvláště odběrných zařízení. Transportem splavenin jsou ohrožovány vodní toky 

a kanály. Na čištění toků a kanálů je potřeba velkých nákladů. (HOLÝ, 1994) 

Vodní erozí se uvolňují půdní částice z pozemků. Takto uvolněné částice 

se usazují v depresích a v místech se zmenšeným sklonem. Některé částice opouští 

pozemek a přecházejí do hydrografické sítě, kde se vytvářejí splaveniny. Splaveniny 

se usazují, pokud je jejich množství větší než transportní schopnost toku. Usazené 

splaveniny vytváří řadu problémů, jako je přísun chemických látek, zanášení nádrží. 

(JANEČEK a kol., 2012) 

Vlivem unášecí síly vody jsou přemisťovány půdní částice, které se ukládají 

v nižších oblastech půdního bloku nebo v povodí, kde mohou zapříčinit škody na majetku 

v intravilánech obcí nebo ve vodních útvarech zanášením koryt toků a nádrží. Zanášení 

toků a nádrží způsobuje zmenšení průtočnosti koryt toků a prostorů nádrží, zmenšení 

objemu nádrží a ovlivnění jejich hydraulické funkce, kde se zkracuje doba zdržení, zvyšuje 

se rychlost průtoku nádrží apod. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž. Drexlerová, 2013 

Obrázek 1: Důsledek vodní eroze: rýžková eroze na místní silnici 
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2.3.2. Příčiny vodní eroze 

Přímým působením přírodních a antropogenních faktorů vznikají erozní procesy, 

které je vyvolávají a ovlivňují. (HOLÝ, 1994)  

Mezi tyto činitele se řadí: 

Srážky 

Při erozních procesech se musí hodnotit ovzdušné srážky podle jejich účinku 

na půdní povrch a na odtok, který z nich vzniká. (HOLÝ, 1994) Za erozně nebezpečné 

srážky se považuje, když úhrn překračuje 12,5mm a intenzita 24mm.h
-1

. (PŘÍRUČKA 

OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

Morfologie území 

Povrchovým odtokem vody po skloněném území je podmíněna vodní eroze. 

Stékající voda díky zvětšování sklonu a délky svahu nabývá vyšší rychlost a tangenciální 

napětí či většího destrukčního účinku na půdním povrchu a schopnost transportovat 

uvolněné půdní částice. (HOLÝ, 1994) 

Sklon území 

Sklon je jedním z rozhodujících erozních činitelů. Ostatními činiteli může 

být zeslaben jeho vliv na vznik a průběh erozních procesů. Mezi tyto činitele se řadí 

zejména půdní vlastnosti, vegetační kryt půdy. (HOLÝ, 1994) Půdní ztráta narůstá 

se vzrůstajícím sklonem svahu. (JANEČEK a kol., 2008) 

Délka svahu 

S rostoucí délkou svahu se zvyšuje intenzita eroze. Délka svahu je formulována 

jako horizontální vzdálenost od místa vzniku povrchového odtoku k bodu, kde je sklon 

snížený tak, že dochází k umísťování erodovaného materiálu nebo se plošný odtok 

soustředí do odtokové dráhy. (JANEČEK a kol., 2008) 

Kombinace sklonu a délky svahu 

Na výskyt vodní eroze má nejvážnější vliv kombinace sklonu a délky svahu. 

(PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) Tato kombinace je také 

významná pro návrh a umístění protierozních opatření. (HOLÝ, 1994) 
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Tvar svahů 

Tvar svahu má vliv na průběh erozních procesů. Svahy se dělí na vypuklé, vyduté, 

přímé a kombinované. (HOLÝ, 1994) 

Vypuklý svah ve své svrchnější části má poměrně malý sklon a malou vzdálenost 

od rozvodí. Ve střední části svahu už sklon i délka vzrůstají. V dolní části svahu 

jsou nejvyšší hodnoty sklonu a délky svahu, kde dochází k nejvyšší intenzitě erozních 

procesů. Vydutý svah se také dělí na různé části. Část při rozvodí má malý sklon, který 

se postupem prudce zvětšuje a dosahuje nejvyšších hodnot. Ve střední části svahu je sklon 

zmírněn a délka sklonu je zvětšena. V dolní části svahu se sklon zase zmenšuje tak, 

že i přes délku svahu se zde ukládá materiál. Přímý svah má v celém průběhu téměř stejný 

sklon. Kombinovaný svah se vyskytuje v rozlišném uspořádání. (HOLÝ, 1994) 

Expozice svahu 

Expozice svahů je dána svým postavením ke světovým stranám. Na jižních 

a západních svazích je sluneční expozice příčinou rychlého tání sněhu při změnách denních 

a nočních teplot. Důsledkem bývá povrchový odtok ze sněhových vod, vymrzání vegetace 

a rozrušování půdního substrátu, které zvyšuje velikost eroze ve srovnání se svahy 

zastíněnými, ty jsou orientované k severu a západu. (HOLÝ, 1994) 

Geologické a půdní poměry 

Tyto poměry mají vliv na odolnost půdy vůči erozi a na intenzitu erozních 

procesů. Působení geologických poměrů na vznik a průběh eroze se uplatňuje odolností 

geologického podkladu, který je vystaven kontaktu s tekoucí vodou a ovzduším. (HOLÝ, 

1994) 

Půdní poměry jsou souhrn vlastností půdy, které se projevují vlivem na velikost 

infiltrace srážkové vody do půdy a její časový průběh a také vlivem na odolnost povrchu 

půdy vzhledem k destrukčním účinkům dešťových kapek, povrchově stékající vody 

a působením větru. Prostoupení srážkové vody do půdy je závislé na půdních vlastnostech. 

Jako je struktura a textura půdy, její vlhkost a zvrstvení. Obsah humusu a nasycenost 

sorpčního komplexu je rozhodující pro odolnost půdy vzhledem k vodní a větrné erozi. 

Půdní typy, které mohou být ukazatelem náchylnosti půd k erozi, jsou charakteristické 

texturou a strukturou půdy. Nejlépe erozi vzdorují černozemě, které mají drobtovitou 
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strukturu a značnou soudržnost, poté méně hnědozemě, které mají nedostatečně vyvinutou 

strukturu a malou soudržnost. Nejvíce erozi podléhají podzoly, které mají prašnou 

strukturu a nesoudržnost půdních částic. (HOLÝ, 1994) 

Vegetační kryt půdy 

Působení vegetace na intenzitu erozních procesů se projevuje ochranou půdního 

povrchu před dopadem dešťových kapek a před působením větru. Hustým kořenovým 

systémem se půda zpevní. Zastiňováním vegetace se zmenšuje výpar vody z půdy 

a zanechává vlhkost, která má vliv na stabilitu půdních agregátů. Travní porost 

s vyvinutým drnem má vlídný vliv na velikost a průběh povrchového odtoku a na ochranu 

povrchu. Při významu vegetace v protierozní ochraně je důležité zvážit zejména druh 

a stav vegetace v období nejvyššího ohrožení půd. (HOLÝ, 1994) 

Způsob využívání půdy 

Záleží na způsobu užívání a obhospodařování půdy, také na volbě a rozmístění 

kultur a na jejich zařazení do osevního postupu, dále na vykonání různých technických 

způsobů. Tohle jsou důležití činitelé, kteří mohou v jakémkoliv smyslu ovlivnit intenzitu 

erozních procesů. Eroze má největší sílu na půdách, kde byl narušen původní porost, jsou 

to zejména zemědělské půdy zbavené porostu z důvodu výstavby silnic, komunikací apod. 

Každý zásah do vegetačního krytu je důležité posoudit z hlediska možných následků, 

proto vždycky musí být navrhnuta účinná protierozní opatření. Pozemky umístěné delším 

rozměrem po vrstevnicích obvykle trpí na erozní procesy, kdežto obhospodařené pozemky, 

které jsou umístěné ve směru sklonu, trpí méně. Agrotechnickým opatřením lze zvýšit 

protierozní odolnost půdy. (HOLÝ, 1994) 

2.3.3. Opatření proti vodní erozi 

Ochranu půdy proti vodní erozi lze zajistit v aplikaci protierozních opatření, které 

se zakládají v ochraně půdy a to před účinky dopadajících kapek erozně účinného deště, 

převodem největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu nebo záchytem 

povrchově stékající vody na chráněném bloku a snížením rychlosti odtékající vody 

i zmenšení erodovatelnosti půdy. Z finančního ohledu je zásadní, aby postupování 

při návrhu protierozních opatření bylo vedeno od nejjednodušších opatření 
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a to organizačního a agrotechnického charakteru až k technickým opatřením. (PŘÍRUČKA 

OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI, 2011) 

2.3.3.1. Protierozní opatření organizačního charakteru 

Hlavním organizačním protierozním opatřením je umísťování pozemků delší 

stranou ve směru vrstevnic, vybrání vhodné velikosti a tvaru pozemku, dále vymezení 

parcel vhodných ke změně druhů pozemků. (JANEČEK a kol., 2008) 

Účinkem organizačního opatření je zakládání na různých půdoochranných funkcí 

pěstovaných plodin a kultur. Čím déle je na pozemku hustší porost, tím lépe chrání půdu 

před erozí a snižuje povrchový odtok. (HŮLA, 2003) Orná půda, která je středně ohrožená 

erozí se sklonem do 15% neboli 8,5°, je důležité, aby se nedostatečný protierozně ochranný 

účinek širokořádkových plodin zvýšil střídáním vrstevnicových pásů okopanin a víceletých 

pícnin. (PODHRAZSKÁ, 2005) 

Umístění kultur 

Delimitace kultury je vysvětlena dle (JANEČEK a kol. 2007) jako prostorová 

funkční optimalizace pozemku sloužící k pěstování jednotlivých kultur. 

Polohové umístění kultur má značný vliv na vznik povrchového odtoku. Kultury 

skýtají různé podmínky pro vsakování srážkové vody do půdy, zpevňují půdu podzemními 

orgány. Území, které je ohrožené erozí, musí mít polohové umístění kultur podle 

požadavků na protierozní ochranu. Používání kultur jako jsou pole, luky, pastviny apod. 

musí být podmíněno stanovištními poměry, zejména klimatem a vlastnostmi půd. 

Propustnost půdy ve svahu se směrem dolů snižuje a při větší ploše nastává povrchový 

odtok, který podmiňuje vznik erozních procesů. Dolní části svahu, které mají sklon 

do 21%, přecházejí do údolních poloh a jsou patřičné jako orná půda. Ta se však musí 

chránit agrotechnickými a technickými opatřeními proti vodní erozi. (HOLÝ, 1994) 

Ochranné zatravnění 

Ochranné zatravnění se užívá na pozemcích, které z ohledu na ztrátu půdy erozí 

nelze již dále užívat jako ornou půdu. (JANEČEK a kol., 2007) Na orné půdě s většími 

sklony se uplatňuje ochranné zatravnění. (PODHRAZSKÁ, 2005) 
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Půdy musí být zatravněny, pokud jsou ohrožené erozí a nelze je ekonomicky 

obhospodařovat. Trvale se mohou zatravňovat nepravidelné útvary v polích, které 

jsou ohroženy erozí nebo také pohyblivé písčité půdy, průmyslové výsypky či snad 

neplodné půdy apod. Protierozní opatření poskytuje kvalitní travní porost. (HOLÝ, 1994) 

Ochranné zalesnění 

Les je považován za spolehlivý ochranný prostředek proti erozi. (MRÁČEK, 

1975) Samozřejmě je nutné, aby byl lesní porost dobře založen a obhospodařován. Les, 

který může plnit protierozní ochranu, je pouze les s hustým, vertikálně zapojeným 

vegetačním krytem, s bohatým podrostem a půdou bohatou na humus, s krytím mocné 

vrstvy hrabanky. Zde značně vyhovují lesy smíšené s patrovým profilem. (HOLÝ, 1994) 

Nejvíce se uplatňuje plošné zalesnění nebo ochranné lesní pásy. (JANEČEK a kol., 2008) 

Protierozní rozmísťování plodin 

Mezi protierozní opatření rozmísťování plodin se řadí osevní postupy a pásové 

střídání kultur. (HOLÝ, 1994) 

Osevním postupem se rozumí umístění zemědělských kultur 

tak, aby se pravidelně určitý počet let střídaly. Obiloviny, pícniny a okopaniny a technické 

plodiny se musejí vyměňovat, aby byla uchována úrodnost půdy. Užívání vyhovujícího 

osevního postupu vede k ochraně půdy před erozí. Na půdách, které jsou ohroženy erozí 

je potřeba zakládat protierozní osevní postupy s nadvládou takových plodin, které mají 

několik let souvislý drn. Mezi ně patří obzvláště jetel a vojtěška. (HOLÝ, 1994) Proti 

vodní erozi zajišťují ochranu pěstování plodin zásadně okopaniny, kukuřice a ostatní 

širokořádkové plodiny na rovinných či mírně sklonitých pozemcích. (JANEČEK a kol., 

2008)  

Na mých vybraných pozemcích se pěstuje zejména ozimá pšenice, oves, 

jetelotráva, kukuřice, ječmen ozimý a ozimá řepka.  

Pro ozimou pšenici je nejvhodnější předplodinou řepka ozimá. Kdež to pšenice 

je vhodnou předplodinou pro okopaniny. Oves je považován jako méně náročný 

na předplodinu, proto se zařazuje po jedné či po dvou obilninách. Avšak nejlepšími 

předplodinami jsou jeteloviny a okopaniny. (KUCHTÍK, a kol. 1995). Pro výsevy jetelovin 

jsou nejvhodnější předplodinou jarní ječmen a ozimá pšenice. (KVĚCH, a kol. 1985) 
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Pro kukuřici je nejvhodnější předplodina obilovina. Pro ozimou pšenici 

je nejhodnější předplodina řepka ozimá. Kdež to pro ječmen ozimý jsou nejvhodnější 

předplodiny např. rané brambory, luskoviny, řepa, obiloviny a pícniny. Předplodiny ozimé 

řepky je možno rozdělit do více skupin, které se dělí na velmi vhodné, vhodné a nevhodné. 

Mezi velmi vhodné se zařazuje např. jetel, rané brambory, obiloviny a luskoviny. 

Do vhodných se řadí např. ozimá pšenice a ozimý ječmen a mezi nevhodné patří např. 

oves, jarní ječmen, kukuřice. (KUCHTÍK, a kol. 1995) 

Pásové střídání plodin se zakládá na střídání různě širokých pásů plodin erozně 

nebezpečných (kukuřice, brambory, slunečnice apod.) a plodin s vyšším protierozním 

účinkem (obilniny, pícniny, eventuálně travní porost). (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI 

VODNÍ EROZI, 2011) Šířka pásu závisí na sklonu a délce svahu, propustnosti půdy, 

její náchylnosti k erozi a na šířce záběrů strojů. Šířka pásu se doporučuje na 20 - 40m, 

záleží na sklonu pozemku. (JANEČEK a kol., 2007) Šířka pásu plodin pro půdu chránící 

před erozí se navrhuje podle protierozního účinku pěstování plodin a přitom se musí 

zohleduplnit velikost sklonu a typ svahu pozemku. Minimální šířka ochranné pásu by měla 

být 30m při délce pole s ohroženou plodinou 200m na svahu 2 - 5%, neboli 1 - 3°. 

(PODHRAZSKÁ, 2005) 

Velikost a tvar zemědělských pozemků 

Obdélníky či rovnoběžníky s vnitřními úhly 50 – 60°, s delší stranou ve směru 

obdělávaní jsou nejvhodnějšími tvary pozemků. V neohroženém území je nejpříznivější 

délka pozemku od 500 do 1000m. Půdy, které mají sklon větší jak 5% a jsou ohrožené 

erozí, musí mít delší stranu pozemku ve směru vrstevnic a stejným směrem se mají 

obdělávat. Vrstevnicové obdělávání podporuje vsakování srážkových vod do půdy 

a snižuje vznik erozně působícího povrchového odtoku. (HOLÝ, 1994) 

Z ohledu na protierozní ochranu je důležité, aby velikost pozemku orné půdy 

ve směru sklonu nepřevyšovala přípustnou délku, která je určena na základě vypočtené 

přípustné ztráty půdy. (JANEČEK a kol., 2007) 

2.3.3.2. Protierozní opatření agrotechnického charakteru 

Do agrotechnických protierozních opatření se řadí zejména ochranné obdělávání 

půdy, které zahrnuje spoustu technologických postupů, které se vyznačují ponecháním 
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alespoň 30% posklizňových zbytků na povrchu půdy např. výsev do hrubé brázdy, výsev 

do ochranné plodiny, důlkování apod. (HŮLA, 2003)  

Výhodou tohoto opatření je, že při správném zavádění nepotřebují velké náklady. 

(HOLÝ, 1994) Erozi nejvíce podléhá půda bez vegetačního pokryvu. (JANEČEK a kol., 

2007) Rozdělují se na opatření na orné půdě a na trvalé travní porosty. (HOLÝ, 1994) 

Díky agrotechnickým protierozním opatřením stoupá vsakovací schopnost půdy, 

snižuje se erodovatelnost půdy a ochraňují půdní povrch v době největšího výskytu 

přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy svým vzrůstem a svým zapojením 

širokořádkové plodiny nedostatečně kryjí půdu. (PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ 

EROZI, 2011) 

Na pozemcích s travními porosty dochází k erozním procesům při narušení zápoje 

travního porostu nadměrným spásáním či přeháněním stád skotu a ovcí. 

Aby se předcházelo vzniku erozních procesů, vytváří se pastva ve velkých oplůtcích, 

tím se získá nižší zatížení pastviny. (HOLÝ, 1994) 

Dle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálních 

opatření se zahrnují podopatření postupů šetrných k životnímu prostředí, které se dělí 

na ekologické zemědělství a integrovanou produkci. Druhým podopatřením je ošetřování 

travních porostů, které se dále dělí na druhově bohaté pastviny, pastviny, suché stepní 

trávníky a vřesoviště, ptačí lokality na travních porostech hnízdiště bahňáka nebo chřastala 

polního, louky, horské a suchomilné louky, mezofilní a vlhkomilné louky a také trvale 

podmáčené a rašelinové louky. 

Pokud požádáme o poskytnutí dotace agroenviromentálního opatření musí žadatel 

fondu poskytnout formulář do 15. května kalendářního roku za který bude poskytnuta 

dotace. (NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 242/2004 Sb.) 

Ochranné obdělávání půdy 

Ochranné obdělávání půdy je nazýváno jako obdělávání a pěstování plodin, 

které udržují nejméně 30% rostlinných zbytků na povrchu půdy a vedou ke snížení vodní 

či větrné erozi. Ochranné obdělávání půdy chrání povrch půdy před erozí porostem 

pěstovaných plodin či zanecháním posklizňových zbytků na jejím povrhu. Místo orby 

se půda kypří. Mulč se vytváří na povrchu půdy a stroje půdu drobí. Výhody zanechání 
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rostlinných zbytků se zakládají na zvýšení vlhkosti, snížení výparu, zlepšení infiltrace 

a omezení vzniku krusty neboli půdního škraloupu. Kdežto mezi nevýhody patří snížení 

teploty, zvýšení množství škůdců, zvýšení možnosti zaplavení, a rozšíření chorob rostlin. 

(JANEČEK a kol., 2008) Krusty mají někdy pozoruhodný pokles v infiltrační rychlosti 

kvůli plnění pórů ze sedimentů. (BRYAN, 1990) 

Protierozní technologie při pěstování kukuřice 

Širokořádkové plodiny, jako je např. kukuřice, nejméně chrání půdu před erozí, 

kde na erozně ohrožených pozemcích lze zajistit protierozní ochranu zasetím obilních pásů 

po vrstevnicích. Protierozní ochranou při pěstování kukuřice je zasetí obilních řádků 

do nakypřených stop traktoru, současně setých s kukuřicí. Dále také současné setí kukuřice 

do půdy s ochrannou podplodinou např. ozimým žitem v meziřadí. Setí kukuřice do mulče 

je považováno za nejvýznamnější protierozní opatření. (JANEČEK a kol., 2008) 

Protierozní technologie při pěstování řepky ozimé a obilnin 

Při přípravě půdy pod ozimou řepku (viz obr. 21 v příloze) dochází k erozním 

škodám, zejména při přívalových deštích. Setí ozimé řepky do mulče je jeden ze způsobu 

protierozní ochrany půdy. Zakládání porostů ozimých obilnin po řepce nebo obilninách 

a ozimé řepky po obilnině lze zvýšit protierozní účinek rozdrcením slámy předplodiny 

a jejím rovnoměrným rozptýlením po povrchu pozemku. (JANEČEK a kol., 2008) 

2.3.3.3. Protierozní opatření technického charakteru 

Mezi tato opatření se řadí terénní urovnávky, protierozní meze, terasy, protierozní 

příkopy a průlehy, také protierozní nádrže a hrázky. Funkce opatření záleží na snížení 

erozního účinku proudící vody zmenšením sklonu, či zkrácením délky povrchového 

odtoku po pozemku. (HŮLA, 2003) 

Terénní urovnávky 

Při terénním urovnávání jde o odstranění vertikálních nerovností přesunem 

zeminy ke snížení příčného sklonu jednotlivých částí pozemku a snížení soustřeďování 

povrchového odtoku. Terénní urovnávky lze uskutečnit jen na dostatečně hlubokých 

půdách. (JANEČEK a kol., 2008) 
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Protierozní meze 

Protierozní funkci mají meze ve směru vrstevnic. Takové meze (viz obr. 22 

v příloze) se utvoří orbou. Protierozní působení se zakládá na ovlivnění směru obdělávání 

pozemků po vrstevnici, ve schopnosti prosadit pásové střídání plodin v mírném sklonu 

svahu. Možnost mezí přerušit povrchový odtok je velmi malý, protože strmý stupeň 

nemůže tuto funkci zajistit. (JANEČEK a kol., 2008) Funkcí protierozních mezí je trvalá 

překážka povrchového odtoku, ale mohla by sloužit také jako migrační zóna pro drobnou 

zvěř, rostliny, hmyz apod. Meze se skládají ze tří částí. První částí tvoří zasakovací pás 

nad zemí, druhou částí jsou vlastní tělesa meze a třetí částí jsou odváděcí prvky. Výhodou 

těchto mezí je dlouhá doba životnosti. (PODHRAZSKÁ, 2005) 

Terasy 

Na pozemcích o sklonu vyšším než 20% na hlubokých až velmi hlubokých 

půdách je jedinou protierozní ochranou terasování (viz obr. 23 v příloze). Aby se umožnilo 

provedení teras, je základní podmínkou zpracování projektu. Terasy značně zasahují 

do geologie, pedologie, geomorfologie a mohou poškodit přirozené ekologické 

mechanismy. Pozemky, které mají velký sklon, není možné současnými formami 

zemědělské výroby efektivně využívat, ale díky terasování se mohou pozemky plně 

využívat. Důležité je realizovat terasy v nejnutnějším rozsahu, dále dbát na největší 

zachování částí přirozeného terénu. (JANEČEK a kol., 2008) 

Protierozní příkopy 

Příkopy se využívají k doplnění hydrografické sítě, která slouží k zachycení 

a odvádění povrchové vody a splavenin. Dělí se na záchytné, sběrné a svodné příkopy. 

Záchytné příkopy slouží k ochraně pozemků před přítokem zevních vod, obzvláště z lesů. 

Sběrné příkopy slouží pro zachycení interních vod, zejména ke zmírnění velkého 

povrchového odtoku po pozemku a svodné příkopy slouží pro zajištění neškodného odtoku 

do recipientů. Protierozní příkopy se navrhují na základě hydrologických a hydraulických 

výpočtů. (JANEČEK a kol., 2008) Cílem těchto příkopů je vyřešit neškodné odvedení 

vody při ochraně intravilánů. (PODHRAZSKÁ, 2005) 
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Protierozní průlehy 

Průlehy slouží k infiltraci, zachycování a odvádění krátkodobého povrchového 

odtoku, který je zapříčiněn přívalovými dešti nebo jarním táním. Průlehy jsou brány 

za jedno z nejúčinnějších protierozních opatření. Dělí se na záchytné, sběrné a svodné. 

Záchytné slouží k ochraně pozemků před tzv. cizí vodou. Sběrné průlehy se rozdělují 

na vsakovací a odváděcí. Vsakovací jsou příhodné pro propustné půdy. Odváděcí slouží 

k odvádění vody z pozemku do průlehů. Svodné průlehy jsou v podobě zatravněných drah 

soustředěného povrchového odtoku. Protierozní průlehy jsou navrhovány k zastavení velké 

dráhy povrchového odtoku. Průlehy jsou přijatelné pro svahy s hlubšími půdami do sklonu 

max. 15%. (JANEČEK a kol., 2008) 

Protierozní průlehy se zakládají v rozdělení dlouhého svahu příčnými průlehy 

na řadu menších. Na sklonu pozemku, hydrologické charakteristice půd, úhrnu a intenzitě 

přívalových srážek závisí vzdálenost mezi průlehy. (PODHRAZSKÁ, 2005) 

Protierozní hrázky 

Hrázky se vytvářejí na pozemku nebo na úpatí svahů zemědělských pozemků 

hlavně k ochraně důležitých objektů jako jsou obce, komunikace, před zatopením 

povrchovou vodou z přívalových srážek a zanesením produkty eroze. Hrázky se vytváří 

jako zemní, které jsou 1 - 1,5m vysoké a opevněné zatravněním s vodorovnou korunou 

hrázky. Hrázky musí být opatřeny vypouštěcím zařízením, které zaručí odtok poměrně 

čisté vody po usazení půdních částic před hrázkou. Protierozní hrázky jsou budovány 

na místo méně účinných vrstevnicových mezí a také tam, kde během důsledků malého 

podélného sklonu by docházelo k zanesení průlehů a příkopů. (JANEČEK a kol., 2008) 

Protierozní nádrže 

Nádrže jsou velmi působivým opatřením usměrňování odtoku vody z povodí 

a slouží k zadržení transportované splaveniny. Nádrže by měly být navrhovány pouze 

na místě, kde dochází k ohrožení intravilánu obcí a staveb. Výsadba protierozních nádrží 

je velmi nákladná záležitost. (JANEČEK a kol. 2008) Pro vytvoření nádrží, aby se zajistila 

maximální účinnost, jsou přijatelná pouze malá povodí. Z ohledu na kvalitu vody 

se využívají tzv. suché nádrže. Dno suchých nádrží je možno obhospodařovat jako louku. 

Plní se jen při zvýšených průtocích. (PODHRAZSKÁ, 2005) 
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2.4. Protierozní ochrana 

Zásadní možnosti ochrany půdy před erozí se zakládá v realizaci pozemkových 

úprav. Součástí protierozní ochrany je spolupráce zemědělců hospodařících na erozně 

ohrožených pozemcích a vhodné volbě pěstovaných plodin, dále v ochotě přijímat návrhy 

protierozního opatření agrotechnického a technického charakteru. (JANEČEK a kol., 2007) 

Protierozní ochrana půdy by měla být brána jako soubor opatření k zeslabení 

či zamezení účinku eroze na půdu, půdní vláhu, povrchovou vodu a pěstované plodiny. 

Protierozní ochrana chrání vodní zdroje, intravilány, důležité komunikace a stavby, 

chráněné přírodní útvary a mnoho dalších, touhle ochranou slouží převážně v zemědělství. 

Agrotechnická protierozní opatření mohou omezit vodní erozi za použití minimálních 

nákladů. Tím pádem je nutné, aby v ohroženém území byla používána speciální 

mechanizace a byla dodržena ochranná technologie pěstování plodin, nezůstával povrch 

půdy odkrytý, na to se využívají meziplodiny. Dále je důležité, aby byl osevní postup 

přizpůsoben daným podmínkám, jako jsou půdní a klimatické podmínky. Při sklonech 

terénu více než 12% se musí přejít k technickým opatřením. (BADALÍKOVÁ, 2009) 

Při uskutečnění protierozního opatření se přihlíží k základním přírodním 

faktorům, zejména ke sklonu a délce svahu. Při přesáhnutí tzv. kritické délky svahů 

se povrchový plošný odtok vody mění na soustředěný odtok, jehož následek je výmolová 

eroze. (BUZEK, 2002) Úkolem protierozní ochrany je chránit půdu a vodu tak, 

aby se zabránilo nežádoucím důsledkům, které by mohly poškodit zejména prostředí 

pro život člověka. (HOLÝ, 1994) Pěstováním erozně nebezpečných plodin (např. kukuřice, 

okopaniny, chmel či některé druhy zeleniny) a jejich nesprávné delimitace mohou 

na zemědělské půdě zvýšit erozi také nevhodné technické zásahy (např. směr orby, stavba 

polních cest po spádnici, atd.). (BUZEK, 2002) 

Pro půdu chráněnou před erozí je velmi důležité, aby v měsících nejčastějšího 

výskytu erozně nebezpečných dešťů byla chráněna. Během vodní eroze je zásadní, 

aby se snížilo působení kinetické energie dopadajících kapek deště na půdní povrch, zvýšil 

se vsak vody do půdy, omezila se unášecí síla vody a zajistilo se vhodného odvedeného 

povrchového odtoku. Orná půda je největším zdrojem erozního smyvu. (HŮLA, 2003) 
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2.5. Přípustná mez eroze 

Eroze by měla probíhat s intenzitou tak, aby vytvořená ztráta půdy byla nahrazena 

přirozenou tvorbou nové. Transport chemických látek, který probíhá vlivem erozních 

procesů, aby nezapříčinil znečišťování vodních zdrojů nad povolenou mez. Povolená mez 

je dána pro různé druhy použití vody směrnicemi. Nesmí docházet k zanášení nádrží, 

vodních toků či kanálů. (HOLÝ, 1994) 

Celosvětově kolísá hodnota nově vytvořené půdy od 0,01 do 7,7mm za rok 

(BUOL, 1973) 

Ke stanovení přípustné meze eroze musí být brána ekonomika zemědělské 

výroby, ochrana nádrží a hydrografických sítí před zanášením, požadavky na zachování 

kvality vodních zdrojů a zlepšením kvality životního prostředí. (HOLÝ, 1994) 

2.6. Stanovení ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí 

Dle rovnice (WISCHMEIER – SMITH, 1978) se stanovuje ztráta půdy vodní 

erozí: 

G = R . K . L . S . C . P 

G vyjadřuje průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy, jejíž jednotka je v t.ha
-1

.rok
-1

 

R = faktor erozní účinnosti deště, vyjádřený na kinetické energii 

K = faktor erodovatelnosti půdy 

L = faktor délky svahu 

S = faktor sklonu svahu 

C = faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

P = faktor účinnosti protierozních opatření (JANEČEK a kol., 2008) 

2.6.1. Faktor erozní účinnosti přívalového deště R 

Faktor R závisí na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě, kinetické energii 

a úhrnu. Během období mezi červnem a srpnem se vyskytuje až 80% erozně nebezpečných 

dešťů. Půdy v období těchto měsíců je důležité chránit hlavně vegetačním pokryvem. 
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Pro Českou republiku je průměrná hodnota R = 40 MJ.ha
-1

 cm.h
-1

 (JANEČEK a kol., 

2012) 

2.6.2. Faktor erodovatelnosti půdy K 

Faktor K je podle univerzální rovnice ztráty půd (dále USLE) definován jako 

ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t.ha
-1

 na jednotku faktoru erozní 

účinnosti deště R. Hodnota K faktoru pro půdní typ kambizem modální je 0,33 t.ha
-1

 

u luvizemě oglejené K = 0,56 t.ha
-1

. (JANEČEK a kol., 2012) 

2.6.3. Faktor délky svahu L 

Se zvyšující délkou svahu roste intenzita eroze. Délka svahu se definuje 

jako horizontální vzdálenost od místa, kde vzniká povrchový odtok k bodu, kde sklon 

svahu je snížen natolik, že dochází k ukládání erodovaného materiálu. Faktor délky svahu 

se stanovuje ze vztahu L = (l/22,13)
m

, kde 22,13 je délka standardního pozemku, 

l je vyjádřena jako horizontální projekce délky svahu, m je exponentem délky svahu, 

které vyjadřuje náchylnost svahu ke vzniku rýžkové eroze. (JANEČEK a kol., 2012) 

2.6.4. Faktor sklonu svahu S 

S rostoucím sklonem svahu se zvyšuje ztráta půdy. Hodnota faktoru sklonu svahu 

je určována ze vztahu: 

S = 10,8 sin θ + 0,03 pro s < 9% 

S = 16,8 sin θ – 0,50 pro s ≥ 9% 

kde θ vyjadřuje úhel sklonu svahu (rad). (JANEČEK a kol., 2012) 

2.6.5. Faktor ochranného vlivu vegetace C 

Faktor C se stanovuje pro strukturu pěstovaných plodin podle jejich střídání 

na pozemcích. Hodnota C faktoru, která je použitelná v USLE je průměrná hodnota 

C pro celý osevní postup pěstovaných plodin. (JANEČEK a kol., 2012) 

2.6.6. Faktor účinnosti protierozních opatření P 

Pokud u faktoru P nejsou zajištěna opatření nelze počítat s účinností opatření 

a tím bude vyjádřena hodnota faktoru P = 1. (JANEČEK a kol., 2012) 
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3. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI  

Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, která se zabývá studiem 

potenciálního erozního ohrožení půd v oblasti Dolní Domaslavice. Pozorovaná lokalita 

se nachází na území Moravskoslezského kraje, okres Frýdek–Místek (viz obr. 2). Ves má 

přibližně 1000 obyvatel a je typická svou rekreační oblastí v okolí Žermanické přehrady. 

 Obec Dolní Domaslavice náleží na pravém břehu řeky Lučiny, na které 

se nachází vodní nádrž Žermanické přehrady (viz obr. 3). Rozloha obce činí na 738ha 

v nadmořské výšce 345 m n. m. (BECK, 2004). Celé území náleží katastrálnímu území 

Dolní Domaslavice 628921 a Volovec 628930. 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

Obrázek 2: Mapový výřez oblasti Dolní Domaslavice 
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http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

Obrázek 3: Výřez topografické mapy Dolních Domaslavic 

Na obrázku č. 24 (viz příloha) je zobrazen krajinný pokryv Frýdecko-Místeckého 

kraje se zaměřením na oblast Dolní Domaslavice. Dle mapy lze vyčíst, že zájmová oblast 

je obohacena lesy, zejména jehličnatými a listnatými, dále přirozenými loukami 

a přechodnými lesokřovinami. Ze zemědělského areálu se vyskytují v oblasti areály 

s výrazným podílem přirozené vegetace a nezavlažovaná orná půda, pole, luky, trvalé 

kultury a dále ještě vodní plochy. 

3.1. Geomorfologické členění 

Zařazení zájmové oblasti do geomorfologického členění reliéfu ČR 

(WEISSMANNOVÁ, 2004). 

o Provincie – Západní Karpaty 

o Soustava – Vnější Západní Karpaty 

o Podsoustava – Západobeskydské podhůří 

o Celek – Podbeskydská pahorkatina 

o Podcelek – Těšínská pahorkatina (viz obr. 4) 

oOkrsek – Hornotěrlická pahorkatina  
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BÍNA, 2012 

Obrázek 4: Těšínská pahorkatina 

Mírně zvlněná krajina těšínské pahorkatiny se nachází mezi městy Havířov, 

Frýdek–Místek a Český Těšín. (BÍNA, 2012) Oblast horského a vrchovinného charakteru 

se značně pestrou morfologií. Střídají se zde hřbety, které jsou tvořené odolnějšími 

horninami, dále hřbítky, bohatě větvená a hluboce zaříznutá údolí. (CHAMRA, 2005) 

V Těšínské pahorkatině okolo větších toků vznikly údolné sedimenty a říční 

terasy. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

3.2. Geologické členění 

Dolní Domaslavice patří do flyšového pásma západních Karpat na Moravě. 

(WEISSMANNOVÁ, 2004) 

Skalní podloží je budováno flyšem, tj. soubor zpevněných usazených hornin 

s typickým střídáním struktur jemnozrnných např. jílovce a hrubozrnných např. pískovce 

až slepence. (BÍNA, 2012) Slepence a pískovce tvoří středně vhodné základové půdy. 

Jde o oblast s vysokým výskytem svahových deformací, s intenzivní svahovou erozí, 

s hlubokým zvětráváním a soliflukčními procesy. (CHAMRA, 2005) 

Karpaty jsou součástí alpínských pohoří a nacházejí se ve východní části České 

Republiky. V Západních Karpatech je nejvyšším bodem Lysá hora 1323,3m n. m. 

Ve Vnějších Západních Karpatech jsou pahorkatiny s měkkými tvary na flyšových 

horninách s četnými sesuvy. (DEMEK, 2006) Podbeskydská pahorkatina, je budována 
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křídovými a paleogenními flyšovými horninami s vyvřelinami těšínitů a kvartérními 

sedimenty. (DEMEK, 2006) V podbeskydské pahorkatině pokrývají většinu povrchu 

sedimenty, zejména glaciální, fluviální, eolické a svahové. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

V Těšínské pahorkatině, se vyskytují flyšové pískovce. Oblast má erozně 

denudační georeliéf, periglaciální tvary, sesuvy a říční terasy. Okrskem Těšínské 

pahorkatiny je Hornotěrlická pahorkatina, ve které se vyskytují vyvřelé horniny těšínitové 

asociace. (DEMEK, 2006) Vulkanity těšínitové asociace jsou zejména pyroxenické 

horniny s podílem analcinu, olivínu, a živce s faciemi amfibolitickými a biotickými. 

(MENČÍK, 1983) Vyskytují se zde sprašové hlíny a oblast je málo zalesněná smrkovými 

porosty s bukem. (DEMEK, 2006) 

Dolní Domaslavice se nachází v oblasti B1 (viz obr. 25 v příloze), což jsou 

horniny usazené, platformní jednotkou je křída (140 - 65mil. let) česká křídová pánev, 

mořské uloženiny, při bázi slepence, slínovce, pískovce, jílovce, vápenité jílovce a opuky. 

(CHAMRA, 2005) 

3.3. Půdní charakteristika 

Na obrázku č. 5 je zobrazena legenda k mapě půdních typů v oblasti Dolní 

Domaslavice. Zkoumaná oblast je zastoupena půdami kambizem modální a luvizem 

oglejená (viz obr. 6). 

 

http://mapy.geology.cz/pudy/?center=-456419,-1116030&scale=25000 

Obrázek 5: Legenda k patřičné mapě půd v oblasti Dolní Domaslavice 
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http://mapy.geology.cz/pudy/?center=-456419,-1116030&scale=25000 

Obrázek 6: Mapový výřez půdních typů v oblasti Dolní Domaslavice 

Luvizem – ilimerizované půdy 

Luvizem je půdním typem referenční třídy půd patřící do luvisolů. Luvisoly 

s diagnostickým horizontem luvickým a značným horizontem eluviace jílu. V eluviální 

části profilu může nastat silnější okyselení. Mezi typy luvisolů se řadí šedozem, hnědozem, 

luvizem. Subtypem luvizemí je luvizemě oglejená (NĚMEČEK a kol., 2001) 

Luvizemě jsou rozšířeny převážně v pahorkatinách a vrchovinách. Vznikají 

pod kyselými doubravami a bučinami a jsou zastoupeny sprašovými hlínami. Ilimerizace 

je hlavním procesem. (TOMÁŠEK, 2003) Dle (DEMEK, 1988) ilimerizace znamená 

translokaci koloidů bez podstatné destrukce, která většinou probíhá v neutrální či až slabě 
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kyselé reakci půdy. Oglejení v hlubších horizontech půdního profilu se projevuje 

přítomností tmavých povlaků sloučenin železa a manganu. (TOMÁŠEK, 2003) Oglejení 

neboli pochod souvisí s redukčními pochody v půdách, které se vyznačují vysokou 

hladinou podzemní vody. (DEMEK, 1988) Vzhledem k zrnitosti jsou to půdy středně těžké 

a těžší. Menší kvalita humusu. Fyzikální vlastnosti jsou nepříznivé, a to proto, že jsou málo 

provzdušněné. (TOMÁŠEK, 2003) 

Luvizemě mají značnou tendenci k erozi. Půdy jsou tvořeny převážně z prachovic, 

eolickým materiálem obohaceného substráty a polygenetickými hlínami. Jedná se o půdy 

se stratigrafií profilu: O - Ah (NĚMEČEK a kol., 2001) 

Luvizem oglejená 

V asociaci v rovinných územích převládají hnědozemě s luvizeměmi, 

v humidnějších oblastech dominují s luvizeměmi oglejenými. (KOZÁK a kol., 2009) 

Kambizem – hnědé půdy 

Kambizem je půdním typem referenční třídy půd patřící do kambisolů. Kambisoly 

s diagnostickým horizontem pelickým. Kambisoly mají rozsáhlou zrnitost, acidifikaci 

a také vyluhování. Příležitost výskytu mnoho druhů nadložního humusu (andický, 

umbrický, melanický) Mezi typy kambisolů se řadí kambizemě a pelozemě. Subtypem 

kambizemí je kambizemě modální. (NĚMEČEK a kol., 2001) 

Kambizemě se vytvářejí v pahorkatinách a vrchovinách. Vznikají pod listnatými 

lesy, zejména pod dubohabrovými a horskými bučinami. Matečným substrátem jsou např. 

žuly, ruly, svory, fylity, pískovce, břidlice atd. Vnitropůdní zvětrávání je hlavním 

procesem. Půdy mohou být lehké, což jsou pískovce a žuly, či středně těžké což mohou být 

ruly, nebo těžké, mezi které se řadí břidlice. Kvalita humusu u kambizemí je menší. 

(TOMÁŠEK, 2003) Listnaté a smíšené lesy těchto půd jsou původním společenstvem. 

Stratigrafie profilu: O – Ah (NĚMEČEK a kol., 2001) 

Kambizem modální 

Stupeň okyselení u kambizemě modální je vyluhovaný. Extrémní substrát bývá 

pelický. Svahoviny, silikátokarbonátových břidlic – střídání s bezkarbonatovými, střední 

až těžké (křída, flyš). (KOZÁK a kol., 2009) 
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Další charakteristika ohledně půd v oblasti Dolní Domaslavice (viz tab. 1): 

Tabulka 1: Orientační tabulka ohledně půd v oblasti Dolní Domaslavice 

Ztráta půdy v Dolních Domaslavicích 0 - 0,5 t/ha/rok 

Obsah humusu ve svrchních horizontech 1,6 - 2,0% 

Množství humusu v profilu půd 150 - 200 t/ha 

Kvalita humusu půd Středně kvalitní 

Hydromorfismus půd Střední povrchové periodické převlhčení 

Intenzita reliéfu 0 - 75m 

KOZÁK a kol., 2009 

3.4. Klimatické oblasti 

Dle klimatické regionalizace České republiky (QUITT, 1971) patří území 

do klimatické jednotky MT10 (viz obr. 26 v příloze). Podle E. Quitta je klimatická 

jednotka MT10 vysvětlena jako dlouhá, teplá, mírně suché léta, přechodné období krátké 

s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. (KVĚTOŇ, 2011) 

Zima krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Meze klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti má počet letních dnů mezi 40 – 50dny, 

počet mrazových dnů mezi 110 – 130dny, srážkový úhrn za vegetační období (duben 

až září) 400 – 450dní, srážkový úhrn v zimním období (říjen až březen) 200 – 250dní. 

(KVĚTOŇ, 2011) Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8°C a průměrné 

roční srážkové úhrny dosahují 700mm. (WEISSMANNOVÁ, 2004) 

3.5. Hydrologické podmínky 

Povrchový odtok převládá nad infiltrací ve flyšových regionech. Kolektory 

jsou tvořeny psamitickými sedimenty. Je zde propustnost puklinová, kdy se puklinové 

systémy uzavírají nebo jsou sevřené. Významnější jsou zejména struktury zlomového 

charakteru. Vzhledem k charakteru hornin se nalézají napjaté hladiny. (CHAMRA, 2005) 

3.6. Potenciální přirozená vegetace 

V zájmové oblasti převažují lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum). Lipové 

dubohabřiny s příměsí smrku obecného (Picea abies) a topolu osiky (Populus tremula) 
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ve stromovém, ale i v hustém keřovém patře. V bylinném patře se vyskytují zejména 

ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), lipnice hajní 

(Poa nemoralis), šťavel kyselý (Oxalis acetosela). (NEUHÄUSLOVÁ, 2001) 

Dále se v oblasti vyskytuje lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), 

dub letní (Quercus robur), topol osika (Populus tremula), buk lesní (Fagus sylvatica) 

a na některých místech bříza bělokorá (Betula pendula) i bříza pýřitá (Betula pubescens).  

(WEISSMANNOVÁ, 2004) 

Expanzivními a invazivními druhy v těchto oblastech jsou např. bez černý 

(Sambucus nigra), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), netýkavka málokvětá 

(Impatiens parviflora). (NEUHÄUSLOVÁ, 2001) 

V Podbeskydské pahorkatině je prokázán výskyt čolka horského (Triturus 

alpestris), skokana krátkonohého (Rana lessonae), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) 

a strakapouda prostředního (Dendrocopos medius). (WEISSMANNOVÁ, 2004) 
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4. MAPOVÁNÍ MÍST OHROŽENÝCH VODNÍ EROZÍ 

4.1. Bonitovaná půdně - ekologická jednotka 

Nejsourodější území účelově pospojovaných půdně - ekologických jednotek 

(BPEJ). Jde o základní mapovací a oceňovací jednotku bonitované soustavy, která se třídí 

na základě hodnocení genetických půdních vlastností, zrnitosti, půdotvorných substrátů, 

klimatu, svahovitosti, štěrkovitosti, hloubky půdy a expozice podle určitých kriterií. 

(DŽATKO, a kol. 1976) Hodnoty BPEJ u jednotlivých pozemků jsou čerpány dle Zákona 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

4.2. Režim ekologického zemědělství a přechodného období 

Během ohlášení zemědělské půdy do geografického informačního systému 

pro evidenci využití zemědělské půdy (dále LPIS) uživatelé musí ohlásit režim 

obhospodařování bloku (ekologické vs. konvenční hospodaření). Certifikační organizace 

kontroly ekologického zemědělství spol. s.r.o. (dále KEZ) je připojena on-line k LPIS 

a realizují audit správnosti zařazení farmářského bloku do přechodného období (dále PO) 

nebo certifikovaného ekologického zemědělství (dále EZ). Pakliže se v zařízení nalezne 

nesoulad, je navrženo přeřazení farmářského bloku do odlišného režimu. (LPIS Sitewell, 

2004) 

4.3. Půdní blok a díl půdního bloku 

Veškeří vlastníci půdního bloku (dále PB) nebo dílu půdního bloku (dále DPB), 

zdali mají zájem do zařazení evidence půdy, musí toto oznámit do 60 dnů od nabytí 

účinnosti. (ZÁKON č. 252/1997 Sb., o zemědělství) 

4.4. Osevní postup 

Osevní postup je charakterizován jako plán postupného střídání plodin 

na pozemcích. Dodržením zásad racionálního střídání plodin se daří zejména snižovat 

výskyt plevelů, chorob a škůdců. Dále pomocí předplodiny vytvářet optimální podmínky 

pro následnou plodinu, čímž se kladně projevuje na výnos a kvalitu pěstovaných plodin. 

Nebo dodržováním zásad se může příznivě ovlivnit úrodnost půdy a její jednotlivé 

fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Plodiny jsou rozdělovány na zhoršující 



Žaneta Drexlerová – Eroze půdy v oblasti Dolní Domaslavice 

2014   35 

 

a zlepšující plodiny. Zásadou je, aby se po zlepšující plodině pěstovala plodina zhoršující. 

Mělo by být bráno v úvahu to, aby se zhoršující plodiny nesadily po sobě. Ideální 

podmínkou je, aby se plodiny střídaly, samozřejmě to vždy není možné. 

4.5. Pozemek I. 

Pozemek č. 98/2 (viz obr. 7) se nachází na jihovýchodní straně Dolních 

Domaslavic. Severně od pozemku je směr vedoucí do vedlejší vesnice Soběšovice, jižně 

se nachází firma Tozos spol. s.r.o. Východně od pozemku vede dálnice E462 směřující 

do Českého Těšína. Západně od pozemku je umístěna Žermanická přehrada. 

 

Ž. Drexlerová 2014 

Obrázek 7: Foto oblasti pozemku č. 98/2 

Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 2): 

Tabulka 2: Základní údaje k pozemku č. 98/2 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Dolní Domaslavice 

GPS 49°42'07.77"N, 18°29'51.30"E 
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BPEJ 74911 

Cena BPEJ 3Kč/m
2
 

Délka pozemku 647,61m 

Šířka pozemku 352,69m 

Výměra pozemku 22,84ha 

Nadmořská výška 351,4m 

Průměrná sklonitost 4,3° 

Druh půdy Kambizem modální 

Kultura Orná půda 

Režim EZ/PO Konvenční hospodaření 

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012 

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 98/2 

Dle BPEJ 74911 se pozemek č. 98/2 řadí do klimatického regionu MT4 (kód 7); 

hnědá půda, oglejená půda, těžká až velmi těžká (kód 49). (MENDELOVA ZF), mírný 

svah, východní a západní expozice, slabě skeletovité půdy, středně hluboké (30 - 60cm) 

(kód 1). (DŽATKO, 1976) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která nepřesahuje 5° jsem předpokládala, 

že svah bude mírně ohrožen vodní erozí. Z důvodů nevhodných ročních podmínek klimatu 

jsem nemohla posoudit míru erozního ohrožení pozemku. 
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www.cuzk.cz 

Obrázek 8: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 

4.6. Pozemek II. 

Parcelní č. 2014/1 (viz obr. 9) se nachází západně od parcelního č. 98/2, tudíž má 

stejnou charakteristiku oblasti vzhledem ke světovým stranám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž., Drexlerová, 2014 

Obrázek 9: Foto oblasti pozemku č. 2014/1 
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Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 3): 

Tabulka 3: Základní údaje k pozemku č. 2014/1 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Dolní Domaslavice 

GPS 49°42'21.17"N, 18°30'21.72"E 

BPEJ 74410 

Cena BPEJ 4,86Kč/m
2
 

Délka pozemku 276,55m 

Šířka pozemku 664,44m 

Výměra pozemku 18,37ha 

Nadmořská výška 329,82m  

Průměrná sklonitost 2,6° 

Druh půdy Kambizem modální 

Kultura Orná půda 

Režim EZ/PO Konvenční hospodaření 

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012  

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 2014/1 

Dle BPEJ 74410 se pozemek č. 2014/1 řadí do klimatického regionu MT4 

(kód 7); oglejená půda, středně těžká, sprašová hlína, dočasně zamokřené (kód 44), rovina 

s možností projevu plošné vodní eroze, jižní expozice (kód 1), půda s příměsí skeletu 

s obsahem do 10%, hluboké půdy (60cm a víc) (kód 0). (MENDELOVA ZF) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která činí 2,6° jsem předpokládala, že svah 

nebude ohrožen erozí. Jelikož se pozemek nachází vedle pozemku I, tak k posouzení míry 

erozního ohrožení pozemku, z důvodu nevhodných ročních podmínek klimatu, 
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jsem nemohla posoudit. U pozemku I, II, III, IV usuzuji, že dochází k uplatňování 

špatných osevních postupů, jelikož nedochází ke správnému střídání zlepšujících a 

zhoršujících plodin. Na těchto pozemcích se uskutečňuje na prvním a druhém honu plodina 

zhoršující a poté na třetím a čtvrtém honu plodina zlepšující. 

 

www.cuzk.cz 

Obrázek 10: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 

4.7. Pozemek III.  

Pozemek č. 313/113 (viz obr. 11) se nachází uprostřed Dolních Domaslavic. 

Severně od pozemku je směr vedoucí do vedlejší vesnice Soběšovice, jižně se nachází 

sousední vesnice Horní Domaslavice, východně od pozemku vede směr do Havířova. 

Západně od pozemku je umístěna Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice. 
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Ž. Drexlerová, 2014 

Obrázek 11: Foto oblasti pozemku č. 313/113 

Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 4): 

Tabulka 4: Základní údaje k pozemku č. 313/113 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Volovec 

GPS 49°42'57.23"N, 18°29'23.47"E 

BPEJ 74310 

Cena BPEJ 5,73Kč/m
2
 

Délka pozemku 260,18m 

Šířka pozemku 106,53m 

Výměra pozemku 2,7ha 

Nadmořská výška 308,92m  

Průměrná sklonitost 3,8°  

Druh půdy Luvizem oglejená 

Kultura Orná půda 
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Režim EZ/PO Certifikované EZ 

Vhodné pro zatravnění 

Vhodné pro zatravnění u vodního útvaru 

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012  

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 313/113 

Dle BPEJ 74310 se pozemek č. 554/1 řadí do klimatického regionu MT4 (kód 7); 

hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy oglejené, středně těžké, sprašová hlína, dočasně 

zamokřené (kód 43), (MENDELOVA ZF) mírný svah, východní a západní expozice, půdy 

bezskeletovité a hluboké půdy (nad 60cm) (kód 0). (DŽATKO, 1976) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která činí 3,8° jsem předpokládala, že svah bude 

mírně ohrožen erozí. Pozemek dle mého názoru patří do mírně ohroženého vodní erozí, 

protože jsem na pozemku spatřila erozní výskyt. Na obrázku č. 11 jsou viditelné např. 

brázdy na pozemku. 

 

wwww.cuzk.cz 

Obrázek 12: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 
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4.8. Pozemek IV. 

Pozemek č. 313/9; 313/5 (viz obr. 13) se nachází uprostřed Dolních Domaslavic. 

Severně od pozemku je směr vedoucí do vedlejší vesnice Soběšovice, jižně se nachází 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, východně od pozemku je umístěn 

pozemek parcelního č. 313/113. Západně od pozemku leží Žermanická přehrada. 

 

Ž. Drexlerová, 2014 

Obrázek 13: Foto oblasti pozemků č. 313/9; 313/5 

Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 5): 

Tabulka 5: Základní údaje k pozemkům č. 313/9; 313/5 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Volovec 

GPS 49°42'54.75"N, 18°29'02.60"E 

BPEJ 74600 

Cena BPEJ 5,94Kč/m
2
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Délka pozemku 238,33m 

Šířka pozemku 185,99m 

Výměra pozemku 3,57ha 

Nadmořská výška 325,53m  

Průměrná sklonitost 2,6°  

Druh půdy Kambizem modální/Luvizem oglejená 

Kultura Orná půda 

Režim EZ/PO Konvenční hospodaření  

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012  

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 313/9; 313/5 

Dle BPEJ 74600 se pozemky č. 313/9; 313/5 řadí do klimatického regionu MT4 

(kód 7); hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy oglejené, půdy středně těžké, svahoviny 

s eolickou příměsí, dočasně zamokřené až středně skeletovité (kód 46), rovina, všesměrná 

expozice (kód 0), půdy bezskeletovité a hluboké půdy (nad 60cm) (kód 0). 

(MENDELOVA ZF) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která činí 2,6° jsem předpokládala, že by svah 

nemusel být ohrožen erozí. Dle mého názoru pozemek patří do mírně ohroženého vodní 

erozí, jelikož je na pozemku patrný smyv sazené plodiny (viz obr. 13). 
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Obrázek 14: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 

4.9. Pozemek V. 

Pozemek č. 555/2 (viz obr. 15) se nachází na severu Dolních Domaslavic. Severně 

od pozemku se nachází vesnice Soběšovice, jižně jsou umístěny celé Dolní Domaslavice. 

Východně od pozemku vede cesta směřující na Havířov. Západně se nachází směr vedoucí 

do vedlejší vesnice Soběšovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž. Drexlerová, 2013 

Obrázek 15: Foto oblasti pozemku č. 555/2 
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Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 6): 

Tabulka 6: Základní údaje k pozemku č. 555/2 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Volovec 

GPS 49°43'30.91"N, 18°29'20.62"E 

BPEJ 74310 

Cena BPEJ 5,73Kč/m
2
 

Délka pozemku 284,27m 

Šířka pozemku 177,63m 

Výměra pozemku 5,04ha 

Nadmořská výška 314,9m  

Průměrná sklonitost 1,5°  

Druh půdy Luvizem oglejená 

Kultura Orná půda 

Režim EZ/PO Konvenční hospodaření 

Vhodné pro zatravnění 

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012  

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 555/2 

Dle BPEJ 74310 se pozemek č. 555/2 řadí do klimatického regionu MT4 (kód 7); 

hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy oglejené, středně těžké, sprašová hlína, dočasně 

zamokřené (kód 43), rovina s možností projevu plošné vodní eroze, jižní expozice (kód 1), 

půdy bezskeletovité a hluboké půdy (nad 60cm) (kód 0). (MENDELOVA ZF) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která nepřesahuje 2° jsem se domnívala, 

že pozemek nebude ohrožen erozí. Dle mého názoru pozemek patří do mírně ohroženého 
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vodní erozí, jelikož je na pozemku patrný erozní výskyt. Na obrázku č. 15 je patrný výskyt 

brázd na pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cuzk.cz 

Obrázek 16: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 

4.10. Pozemek VI. 

Pozemky č. 187; 195; 229; 235; 262/2 (viz obr. 17) se nacházejí hned vedle sebe 

na východu Dolních Domaslavic. Severně od pozemku se nachází Newport Ranch, jižně 

je umístěna firma Tozos spol. s.r.o., východně od pozemku vede dálnice E462 směrem 

do Českého Těšína. Západně je umístěna Žermanická přehrada. 
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Ž., Drexlerová, 2014 

Obrázek 17: Foto oblasti pozemků č. 187;195;229;235;262/2 

Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 7): 

Tabulka 7: Základní údaje k pozemkům č. 187; 195; 229; 235; 262/2 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Dolní Domaslavice 

GPS 49°42'43.62"N, 18°30'35.61"E 

BPEJ 74300 

Cena BPEJ 6,77Kč/m
2
 

Délka pozemku 642m 

Šířka pozemku 293,47m 

Výměra pozemku 18,8ha 

Nadmořská výška 317,7m 

Průměrná sklonitost 1,4° 

Druh půdy Luvizem oglejená 

Kultura Orná půda 

Režim EZ/PO Konvenční hospodaření 
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PB/DPB 1. 7. 2012 

Vlastník Tozos spol. s.r.o. 

BPEJ parcelních č. 187; 195; 229; 235; 262/2 

Dle BPEJ 74300 se pozemky č. 187; 195; 229; 235; 262/2 řadí do klimatického 

regionu MT4 (kód 7); hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy oglejené, středně těžké, 

sprašová hlína, dočasně zamokřené (kód 43), rovina, expozice všesměrná (kód 0), půdy 

bezskeletovité a hluboké půdy (nad 60cm) (kód 0). (MENDELOVA ZF) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která nepřesahuje 2° jsem předpokládala, 

že svah nebude ohrožen erozí. Pozemek dle mého názoru patří do mírně ohroženého vodní 

erozí, protože je na obr. 17 patrný smyv řepky ozimé. 
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Obrázek 18: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 
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4.11. Pozemek VII 

Pozemek č. 554/1 (viz obr. 19) se nachází na severovýchodní straně Dolních 

Domaslavic. Severně od pozemku je umístěna vedlejší vesnice Soběšovice, jižně 

se nachází směr na vedlejší vesnici Třanovice, východně od pozemku náleží dálnice E462 

vedoucí do Českého Těšína. Západně od pozemku je umístěn Newport Ranch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Ž., Drexlerová, 2014 

Obrázek 19: Foto oblasti pozemku č. 554/1 

Následně jsou uvedeny základní údaje k pozemku (viz tab. 8): 

Tabulka 8: Základní údaje k pozemku č. 554/1 

Obec Dolní Domaslavice 

Katastrální území Volovec 

GPS 49°43'24.54"N, 18°29'41.62"E 

BPEJ 74310 

Cena BPEJ 5,73Kč/m
2
 

Délka pozemku 311,83m 

Šířka pozemku 149,19m 
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Výměra pozemku 4,65ha 

Nadmořská výška 301,07m  

Průměrná sklonitost 3,0°  

Druh půdy Luvizem oglejená 

Kultura Trvalý travní porost 

Režim EZ/PO Certifikované EZ  

PB/DPB Osevy od 1. 7. 2012  

Vlastník Soukromý 

BPEJ parcelního č. 554/1 

Dle BPEJ 74310 se pozemek č. 554/1 řadí do klimatického regionu MT4 (kód 7); 

hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy oglejené, středně těžké, sprašová hlína, dočasně 

zamokřené (kód 43), rovina s možností projevu plošné vodní eroze, jižní expozice (kód 1), 

půdy bezskeletovité a hluboké půdy (nad 60cm) (kód 0). (MENDELOVA ZF) 

Předpoklad pro výskyt eroze 

Díky průměrné sklonitosti svahu, která nepřesahuje 3° jsem se domnívala, 

že pozemek bude mírně ohrožen erozí. Dle mého názoru pozemek patří do mírně 

ohroženého vodní erozí, jelikož je na pozemku patrný výskyt průlehu (viz obr. 19). 
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Obrázek 20: Výřez ortofoto mapy s katastrální mapou 
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Osevní postupy parcelních čísel 

Na pozemcích parcelního č. 98/2; 2014/1; 313/113; 313/9; 313/5 se uplatňují 

stejné osevní postupy. Celková výměra všech majitelových pozemků činí 60ha, z čehož 

průměrná velikost jednoho honu je po 15ha. Dle trojčlenky lze vypočítat velikost jednoho 

honu v %. Po vypočtení vyšlo, že velikost jednoho honu je 25%. Na těchto pozemcích 

se uplatňuje 4honný osevní postup, kde na prvním honu se pěstuje ozimá pšenice 

(zhoršující plodina). Na druhém honu se pěstuje oves (zhoršující plodina), který je hnojen 

v dávce 25t/ha. Na třetím honu je pěstována jetelotráva na dva užitkové roky (zlepšující 

plodina). Na posledním čtvrtém honu je jetelotráva druhým rokem, která se následně zaorá. 

Po ní se následovně pěstuje ozimá pšenice. 

Osevní postupy parcelních čísel 

Na pozemcích parcelního č. 555/2; 187; 195; 229; 235; 262/2 se uplatňují stejné 

osevní postupy. Celková výměra pozemků společnosti Tozos spol. s.r.o. činí 1310ha, 

z čehož průměrná velikost jednoho honu je 327ha. Dle trojčlenky lze vypočítat velikost 

jednoho honu v %. Po vypočtení vyšlo, že velikost jednoho honu je 25%. 

Na těchto pozemích se realizuje 4honný osevní postup, kde na prvním honu se pěstuje 

kukuřice (zhoršující plodina). Na druhém honu se pěstuje ozimá pšenice (zhoršující 

plodina). Na třetím honu je pěstován ječmen ozimý (zhoršující plodina). Na posledním 

čtvrtém honu je pěstována řepka ozimá (zlepšující plodina). Následovně se pěstuje 

kukuřice a osevní postup se opakuje. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

V dnešní době se klade stále větší důraz na pozorování erozně ohrožených oblastí. 

Neustále přibývají erozně ohrožené plochy a to nejen na území České republiky. 

Při působení eroze dochází k narušování zemského povrchu vnějšími silami, mezi 

něž se řadí působení vody, větru, ledu a člověka. V případě zkoumané lokality Dolní 

Domaslavice je situace mírná. Pozorované území podléhá mírnému ohrožení oblasti vodní 

erozí a to zejména výskytem průlehu, brázd a smyvu sázených plodin. V rámci terénního 

šetření bylo potřeba dostatek času k prozkoumání jednotlivých zemědělských ploch. 

U jednotlivých zemědělských ploch jsou popsány patřičné osevní postupy. Ze srovnání 

jednotlivých zemědělských ploch plyne závěr, že využívání daných osevním postupů není 

zcela správné. Zásadou správných osevních postupů je pěstování zhoršujících plodin 

po nasazené zlepšující plodině, kdy zhoršující plodiny by neměly být sázeny po sobě. 

V mém případě v daných osevních postupech dochází k sázení po sobě jdoucích 

zhoršujících plodin (obilnin) a následným ukončením 4honného osevního postupu 

plodinou zlepšující (olejniny, pícniny). V případě zkoumání pozemků č. I, II, III, IV, 

které mají větší sklonitost než protější zkoumané plochy, jsem pozorovala mírnější 

působení vodní eroze. Kdežto v případě pozemků č. V a VI, které se vyznačují nízkou 

sklonitostí, jsem zpozorovala, že plodiny i zemědělské plochy jsou ohroženy vodní erozí 

více. 
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6. ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, která se zabývá studiem 

potenciálního erozního ohrožení půd v oblasti Dolní Domaslavice. Pozorovaná lokalita 

se nachází na území Moravskoslezského kraje, okres Frýdek–Místek, katastr Dolní 

Domaslavice a Volovec. 

Svou bakalářskou práci jsem si rozdělila na několik hlavních kapitol. V první části 

práce jsem uvedla úvod a následně popsala cíl práce. Cílem bakalářské práce byla literární 

rešerše zaměřená zejména na vodní erozi s popsáním dané lokality a následného mapování 

míst ohrožených vodní erozí. V druhé části bakalářské práce bylo představení 

problematiky eroze půdy a protierozní ochrany, v které jsou popsány různé druhy 

eroze a následné dělení erozí dle působícího činitele, dle intenzity či dle formy. Práce 

je zaměřena zejména na vodní erozi, proto byla v následující kapitole podrobněji 

rozebrána. Ke konci druhé části jsem se věnovala stanovení ohroženosti zemědělských půd 

vodní erozí, v které jsou popsány jednotlivé faktory. V třetí části práce, byla uvedena 

charakteristika zájmové oblasti a rozbor současného stavu využití území z ohledu 

jeho ohrožení vodní erozí. V závěrečné části práce bylo zobrazeno mapování míst 

ohrožených vodní erozí v oblasti Dolní Domaslavice. 

Na území Dolních Domaslavic jsem si vybrala celkově 7 pozemků. U každého 

pozemku jsem vytvořila tabulku se základními hodnotami pozemku, kde uvádím 

např. GPS, BPEJ, výměru pozemku, druh půdy, kulturu apod. Každý pozemek je opatřen 

charakteristikou místa svého výskytu a následně opatřen patřičnou fotkou k pozemku. 

Následně je rozepsán osevní postup, který byl zejména 4honný a podrobné vysvětlení 

BPEJ daného pozemku. Dle uvedených fotek u pozemků, lze pozorovat, že pozemky 

v oblasti Dolní Domaslavice jsou mírně ohrožené vodní erozí. Pro snížení výskytu vodní 

eroze bych doporučovala propagovat správné osevní postupy. 

Ke konci své práce mohu jen doufat, že svou prací přispěji ke zlepšení stavu 

zemědělských ploch a následným správným zvolením osevních postupů.  

Ráda bych se k tomuto tématu vrátila a rozpracovala jej podrobněji v diplomové 

práci. Chtěla bych se podrobněji zaměřit na výskyt vodní eroze dané lokality. 
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Obrázek 21: Porost řepky ozimé 
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Obrázek 22: Protierozní mez 
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Obrázek 25: Výřez zjednodušené geologické mapy 
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Weissmannová, 2004 

Obrázek 26: Klimatické oblasti 
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Obrázek 27: Výřez katastrální mapy pozemku č. 98/2 
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Obrázek 28: Výřez katastrální mapy pozemku č. 2014/1 
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Obrázek 29: Výřez katastrální mapy pozemku č. 313/113 

 

Ž. Drexlerová, 2013 

Obrázek 30: Foto oblasti pozemků č. 313/9; 313/5 po orbě 
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Obrázek 31: Výřez katastrální mapy pozemků č. 313/9; 313/5 
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Obrázek 32: Výřez katastrální mapy pozemku č. 555/2 
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Obrázek 33: Výřez katastrální mapy pozemků č. 187;195;229;235;262/2 
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Obrázek 34: Výřez katastrální mapy pozemku č. 554/1 
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Následné charakteristiky zájmové oblasti jsou znázorněny v tabulkách. 

Tabulka 9: Průměrné teploty v oblasti Dolní Domaslavice 

Průměrná teplota vzduchu 8 °C 

Průměrný roční úhrn srážek 800 mm 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 80 % 

Průměrná roční rychlost větru 3,0 m.s
-1 

TOLASZ a kol., 2007 

Tabulka 10: Průměrný roční počet srážkových dnů v oblasti Dolní Domaslavice 

Průměrný roční počet 

srážkových dnů s úhrnem 

≥ 0,1mm 150 – 170dní 

Průměrný roční počet 

srážkových dnů s úhrnem 

≥ 1,0mm 120dní 

Průměrný roční počet 

srážkových dnů s úhrnem 

≥ 5,0mm 50dní 

Průměrný roční počet 

srážkových dnů s úhrnem 

≥ 10,0mm 24dní 

TOLASZ a kol., 2007 

Tabulka 11: Průměrný počet dní sněhu v oblasti Dolní Domaslavice 

Průměrný sezonní počet dní se sněžením 60dní 

Průměrný sezonní počet dní s výškou nového 

sněhu ≥ 5cm 

5-10dní 

Průměrný sezonní počet dní s výškou nového 

sněhu ≥10cm 

2dny 

TOLASZ a kol., 2007 


