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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá posouzením a hodnocením účinnosti prvků společných 

zařízení realizovaných v území po provedených pozemkových úpravách. Práce je 

zaměřena na realizaci polních cest, protipovodňového valu a výsadbu interakčních prvků v 

katastrálním území Lhotka u Přerova, a to jak z hlediska samotné realizace, tak z hlediska 

funkčního. Posuzuje vliv realizovaných prvků na ekologickou stabilitu a estetiku 

zemědělské krajiny. Práce se dotýká i problematiky vodní eroze v řešeném území, 

hodnocení území z hlediska ochrany půdy před vodní erozí a návrhem vhodných 

protierozních opatření v krajině.  

 

Klíčová slova: pozemkové úpravy, realizace, polní cesty, protipovodňová opatření, eroze 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Thesis mainly pays attention to evaluation of the effectiveness of the Elements of 

Common Facilities built in a territory after Land Consolidation. The work is focused on the 

implementation of country roads, flood-protecting wall and accompanying in the cadastral 

area of Lhotka u Přerova - both in terms of actual implementation, and in terms of 

functionality. Thesis evaluates the impact of built elements on the ecological stability and 

aesthetics of the agricultural landscape.The work also deals with the issue of water erosion 

in the territory - evaluation of the area in terms of soil protection against water erosion and 

proposing an appropriate erosion control measures in the agricultural landscape. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  bonitovaná půdně – ekologická jednotka 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

GAEC  Good Agriculturaland Environmental Conditions 

IP  interakční prvek 

JPÚ  jednoduchá pozemková úprava 

KoPÚ  komplexní pozemková úprava 

k. ú.   katastrální území 

LPIS  Land Parcel Identification System 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

PSZ  plán společných zařízení 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO  stavební objekt 

STG  skupina typů geobiocenů 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

USLE  Universal Soil Los Euguation 

ZABAGED základní báze geografických dat 

ZPF  zemědělský půdní fond  
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1. ÚVOD A STANOVENÍ CÍLE 

Kulturní zemědělská krajina, ve které žijeme, byla a je silně ovlivňována činností 

člověka. Vlastnické vztahy k zemědělské půdě a jejich evidence se formovaly od 

středověku do současné moderní podoby. Po změně politických a ekonomických poměrů 

v roce 1989 v ČR vyvstala potřeba vytvořit podmínky pro hospodaření vlastníků půdy na 

svých pozemcích. Tento cíl je prioritou novodobých pozemkových úprav, které probíhají 

od počátku devadesátých let 20. století. Současně však pozemkové úpravy významným 

způsobem napomáhají prosazovat opatření pro ochranu životního prostředí a ochranu a 

tvorbu zemědělské krajiny. 

Od začátku procesu pozemkových úprav byla řada projektů dokončena a navržená 

opatření v krajině vybudována či založena. V podstatě nesporný je pozitivní přínos 

protierozní ochrany a realizace dalších opatření pozemkových úprav prosazovaných 

v kontextu Společné zemědělské politiky a podporovaných prostředky Programu rozvoje 

venkova. 

Ve své diplomové práci se zabývám posouzením a hodnocením účinnosti 

společných zařízení realizovaných v pozemkových úpravách. Posouzení jejich vlivu na 

ekologickou stabilitu, průchodnost a estetiku zemědělské krajiny. 

Tato práce je soustředěna na realizaci polních cest a protipovodňového valu 

v katastrálním území Lhotka u Přerova. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit a posoudit vliv realizovaných prvků 

v krajině. Dílčím cílem je problematika vodní eroze, výpočet a hodnocení přípustné ztráty 

půdy v závislosti na pěstované plodině, erozním faktoru deště, svažitosti terénu, hloubce 

půdy atd. Pro snížení vysokých hodnot ztráty půdy navrhnout vhodná protierozní opatření 

v krajině. 
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2. VYMEZENÍ A DEFINICE POJMŮ 

2.1 Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Mají 

nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje a napomáhají rozvoji podnikání. Při 

provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků 

všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 

pozemků v terénu. Zároveň se pomocí pozemkových úprav vytvářejí podmínky pro 

zlepšení životního prostředí, zúrodnění a ochranu půdního fondu, funkční vodní 

hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též 

obnovuje katastr nemovitostí. (JONÁŠ a kol., 1990). 

Vlastní proces v pozemkových úpravách je upraven 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. Tento zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního 

pozemkového úřadu při tomto řízení. 

Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších prostředků postupného zvyšování 

rozmanitosti a kultury krajiny. Jejich prostřednictvím lze též vytvořit vlastnické 

předpoklady pro realizaci všech krajinotvorných opatření pro území řešeného katastru 

(SKLENIČKA, 2003). 

 

Formy pozemkových úprav:  - jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 

 - komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) 

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) představují řešení zpravidla jen části 

jednoho katastrálního území, respektive pouze v něm vybraného problému. Slouží 

především jako nástroj rekonstrukce přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta 

republiky, kde z historických důvodů nebylo dokončeno přídělové řízení, nebo se 

dokumentace přídělového řízení nedochovala, byla poškozena nebo evidence katastru 

nemovitostí neumožňuje identifikaci původních přídělů či určení výměr pozemků. 

Jednoduchou pozemkovou úpravou lze též provést upřesnění přídělů, jejich projednání 

s vlastníky, vytyčení a převod ze zjednodušené evidence do evidence katastru nemovitostí 
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s jednoznačně identifikovatelnými hranicemi pozemků a to formou geometrického plánu 

nebo digitální katastrální mapy. 

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) představují komplexní řešení zpravidla 

celého katastrálního území (mimo zastavěné území) včetně zpřístupnění pozemků, 

protierozní ochrany, vodohospodářských opatření a ekologické stability území. Celý proces 

KoPÚ je velmi náročný, jak po finanční stránce, tak i rozsahem prací, délkou trvání 

a spolupracováním s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků. Jejich rozsah 

musí splňovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 139/2002 Sb., vyhláškou Mze ČR 

č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav a podporou legislativních nástrojů je Metodický návod k provádění 

pozemkových úprav (DOLEŽAL a kol., 2010). 

Cílem pozemkových úprav je: 

- obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině, 

- vytvořit podmínky pro racionální hospodaření, 

- rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství, 

- důsledná ochrana zemědělské půdy jako výrobního prostředku, 

- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod, 

- zvýšení ekologické stability, podpora biodiverzity krajiny, 

- zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, minimalizace 

škod způsobených vodní a větrnou erozí. 

Výsledkem pozemkových úprav je: 

- obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimalizovaným uspořádáním půdní 

držby a jasně definované práva k jednotlivým pozemkům, 

- schválený plán společných zařízení zahrnující technická a jiná opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření a protierozní, opatření k ochraně ŽP, 

- řešení zemědělského dopravního systému, zvýšení prostupnosti krajiny, 

- nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy 

(DUMBROVSKÝ, 2004). 
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Postup a průběh KoPÚ 

Postup jednotlivých kroků, průběh a náležitosti KoPÚ jsou dány zákonem 

č. 139/2002 Sb., vyhláškou č. 545/2002 Sb. a metodikou (DOLEŽAL, 2010). 

Vzhledem k tomu, že pozemkové úřady jsou nástrojem k obnově zaniklých cest, 

přirozených liniových prvků a dalších přírodních krajinotvorných elementů, musí se 

zpracovatelé návrhů pozemkových úprav i pozemkové úřady řídit i řadou zákonů, vyhlášek 

a předpisů z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřičství, zemědělského půdního fondu, 

ochrany životního prostředí, vod, územního plánování a stavebního řádu, pozemních 

komunikací, oceňování majetku, Správním řádem atd. (DUMBROVSKÝ a kol., 2004). 

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 oceňování 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 

11. Vytyčení pozemků 

  Po dokončení pozemkových úprav dochází k postupné realizaci některých 

společných zařízení. Návrh 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 pozemkové úpravy vytvářejí podmínky k racionálnímu 

hospodaření a zabezpečení ochrany přírodních zdrojů (HLADÍK, BURIAN a kol. 2011). 

Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. Například prvky ÚSES 

a dopravní sítě plní současně funkci protierozní, krajinotvornou (DUMBROVSKÝ, 2004). 
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2.2 ÚSES – Územní systém ekologické stability 

ÚSES je dle § 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), 

regionální a nadregionální územní systém ekologické stability. Dle § 4 odst. 1 zák. 

č. 114/1992 Sb. je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků 

a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém 

se podílejí vlastníci pozemků, obec i stát (BUČEK, LACINA, 1995). Parcelní vymezení 

skladebných částí ÚSES v rámci komplexních pozemkových úprav zajišťuje jejich územní 

ochranu a umožňuje přikročit k plánovité realizaci ÚSES (PETROVÁ, POLÁKOVÁ, 

2011). 

 Hlavním smyslem ÚSES je posílení ekologické stability krajiny zachováním nebo 

obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem ÚSES je především: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, zajištění příznivého působení na 

okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení, 

- uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, 

- zachování či podpora rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(VOREL a kol., 2006). 

2.2.1 Skladebné prvky ÚSES 

Biocentrum je biotop nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a 

velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či  pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému (SKLENIČKA, 2003). 

Biokoridor je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. území, které neumožňuje rozhodující 

části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi 

biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich 

prostorové parametry (délka a šířka), struktura a druhové složení biocenóz.  V lese může 

být biokoridorem např. širší cesta nebo průsek, v polích a na loukách mají obdobnou 

funkci křovinné meze, živé ploty, větrolamy (LÖW a kol. 1995, ZÍMOVÁ a kol., 2002). 
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Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává 

pozitivní působení ekologicky stabilnějších krajinných prvků (biocenter a biokoridorů) na 

okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Oproti biocentrům a biokoridorům 

neplatí nutně podmínka propojení v systému s ostatními elementy. Nejčastěji se jako 

interakční prvky uplatňují liniové krajinné elementy typu mez, dřevinný doprovod cesty, 

vodního toku apod. Charakteristickým znakem interakčních prvků je jejich ekotonální 

charakter. Často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší 

prostorové nároky (SKLENIČKA, 2003). 

Při navrhování biocenter a biokoridorů se přihlíží k daným minimálním velikostem 

biocenter, maximální šířky biokoridorů a jejich přerušení. Minimální velikost biocenter 

lokálního významu pro lesní společenstva je 3 ha, pro mokřady 1 ha, pro luční 

společenstva 3 ha, pro společenstva stepních lad 1 ha, pro společenstva skal 0,5 ha a pro 

kombinovaná společenstva 3 ha. 

Maximální délky biokoridorů lokálního významu a jejich přípustné přerušení jsou pro: 

- lesní společenstva 2000 m, přerušení maximálně 15 m,  

- mokřadní společenstva 2000 m, přerušení je možné maximálně na 50 m při přerušení 

zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách,   

- společenstva kombinovaná 2000 m, přerušení 50 m pro zastavěnou plochu, 80 m pro 

přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách. 

Minimální šířky biokoridorů lokálního významu pro lesní společenstva je 15 m, pro 

společenstva mokřadů 20 m, pro luční společenstva 20 m, pro společenstva stepních lad 

10 m (DUMBROVSKÝ a kol., 1995). 

Navrhovaná biocentra a biokoridory mají plnit v krajině především funkci 

ekologickou, dále pak funkci protierozní, vodohospodářskou (zpomalení povrchového 

odtoku, zvýšení vsaku srážkových vod) a v neposlední řadě funkci estetickou. Interakční 

prvky se navrhují nejčastěji do míst velkých půdních celků, na nepřerušených svazích, 

návětrných plošinách, podél cestní sítě a vodních toků a všude tam, kde mohou působit 

esteticky, rekreačně. 

Pro zakládání skladebných prvků ÚSES není stanoven jednoznačně definovaný 

způsob jejich realizace. Ten se odvíjí ze základních teoretických principů jejich tvorby a 

současně z výchozího stavu územních podmínek (ŠAMÁNKOVÁ, LENGÁL, 1998).  



Hana Sieglová: Realizace polních cest a protipovodňového valu s výsadbou interakčních 

prvků v k. ú. Lhotka u Přerova 

 

2015  7 

 

2.3 Polní cesta 

 Polní cesta je druh účelové komunikace, která slouží zejména zemědělské dopravě 

a může plnit i jinou dopravní funkci, jako cyklistická stezka nebo stezka pro pěší, 

a charakterizuje ji jako směrově nerozdělenou komunikaci. Nazývají se tak nejen cesty 

mezi poli, ale i jinde ve volné krajině (nejde-li o lesní cestu). Obvykle se jako polní cesta 

označují zpevněné i nezpevněné komunikace v krajině, které nejsou evidovány jako silnice 

ani jako místní komunikace a umožňují provoz motorových vozidel; pokud neumožňují, 

označují se jako stezka nebo pěšina.    

Polní cesty slouží ke zpřístupnění staveb a pozemků vzdálených od silnic či 

místních komunikací vlastníkům pro účely dopravy a zemědělské výroby a jejich napojení 

na síť silnic, místních komunikací, lesních cest nebo jiných účelových komunikací a ke 

zpřístupnění krajiny a propojení důležitých bodů ve volné krajině s ohledem na vedení 

turistických tras (pěších, cyklistických, jezdeckých, lyžařských). Účelem polní cesty může 

být i vyloučení účelové zemědělské dopravy ze silnice (DUMBROVSKÝ a kol., 2004). 

Polní cesty a vegetace kolem nich dotváří ráz krajiny a zvyšují její biodiverzitu, 

trvalým a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální území. Polní cesty mohou 

mít význam v protierozní ochraně půdy a vodohospodářství (PODHRÁZSKÁ, 2009). 

Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky i pěšiny mimo zastavěné území 

podléhají podle Zákona o ochraně přírody a krajiny povinné evidenci u obecních úřadů 

a nesmějí být rušeny ani zřizovány bez souhlasu pověřeného obecního úřadu 

(JONÁŠ, 1990). 

Polní cesty se podle funkce mohu rozdělovat na: 

- cesty spojovací, které spojují zemědělské farmy (usedlosti), sklady nebo samostatné 

výrobní objekty v jedné obci nebo ve více obcích,  

- cesty příjezdové, které spojují zemědělské farmy se silnicemi nebo místními 

komunikacemi. 
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Podle intenzity dopravy a hierarchie na tyto druhy: 

- polní cesty hlavní - (P), které soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších a jsou 

napojeny na místní komunikace nebo silnice III. třídy, výjimečně na silnice II. třídy, 

nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků k zemědělské usedlosti. Zajišťují 

celoroční provoz a jsou proto vždy zpevněné, s odvodněním, aby zachovaly charakter 

polních cest. Měly by být pouze jednopruhové s výhybnami, ale v odůvodněných 

případech jsou dvoupruhové. 

- polní cesty vedlejší (přístupové) - (Pv), které podchycují dopravu z přilehlých 

pozemků, jsou napojeny na cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, 

silnice III. třídy. Jejich zpevnění závisí na únosnosti a propustnosti podloží. Většinou 

se jedná o kombinaci zpevněných a nezpevněných úseků. Jsou vždy jednopruhové, 

převážně jednosměrné. Rozlišení mezi hlavní a vedlejší polní cestou je v členitém typu 

krajiny problematické. Hierarchie polních cest však není podstatná, rozhoduje účel.  

- polní cesty doplňkové (dočasné) – (Pd) – zajišťují sezónní komunikační propojení 

v rámci půdních celků vlastníka (nájemce) nebo mohou tvořit hranici mezi pozemky 

několika vlastníků. Jsou jednopruhové, nezpevněné nebo jen místně zpevněné 

v místech se sníženou únosností podloží nebo zamokřením. Většinou jsou situovány 

v luční trati. 

- potenciální cesty (hlavní, vedlejší, dočasné) jsou pozemky vytvořené jako reservy pro 

případnou potřebu výstavby cesty pro zpřístupnění vlastnických pozemků. V případě 

dočasných cest postačí k dopravě pouze samotný pozemek (MAZÍN, 1998). 

Návrh sítě polních cest je povinnou a důležitou součástí plánu společných zařízení 

pozemkových úprav. V případě jejich optimálního trasování a po doplnění odvodňovacími 

prvky mohou polní cesty mít funkci protierozní a protipovodňovou. Optimálně situované 

polní cesty s doprovodnými odvodňovacími zařízeními slouží zejména jako záchytné a 

svodné prvky, přerušující délku svahu, kdy jejich doprovodné liniové odvodňovací prvky 

slouží k zachycení a neškodnému odvedení povrchového odtoku z navazujících sběrných 

ploch. Návrh polních cest musí respektovat kritéria dopravní, geotechnická, ekologická, 

půdoochranná, vodohospodářská, estetická i ekonomická (DUMBROVSKÝ a spol., 2004). 
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Návrh cestní sítě musí umožnit: 

- propojení sousedních obcí, 

- přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní jednotku, 

- propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou, 

- zpřístupnění krajiny a propustnost zemědělského území, vedení značených turistických 

cest, cyklistických stezek, příp. běžeckých tratí, 

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, 

půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou, 

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení hranice 

pozemků nebo nové hranice k.ú., 

- zajistit návaznost na stávající polní cesty, 

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, lokalitám s těžbou nerostných surovin, 

ke skládkám tuhého odpadu,  

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či ohrožení 

jakosti vod (HLADÍK, BURIAN a kol., 2011). 

Při návrhu cestní sítě z pohledu plánu společného zařízení (PSZ) je vhodné 

vycházet z tvaru území, konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř 

katastrálního území. V rovinatém terénu lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných 

tvarů, naopak v členitém terénu je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní 

požadavky a většinou centrálně umístěnou obec (DOLEŽAL a kol., 2010). 

Navrhované prvky polních cest jsou podrobně popsány v ČSN 73 6109 - 

Projektování polních cest. Návrhové parametry se uvádějí písmenem P a údajem o 

návrhové šířce a za lomítkem návrhové rychlosti. V roce 2013 došlo k novému vydání 

ČSN 73 6109. Ke změnám v rozdělení polních cest podle významu (hlavní, vedlejší a 

doplňkové) nedošlo. Změna nastala u navrhovaných kategorií polních cest, doporučených 

normou, což je patrné z následujících tabulek č. 1 a č. 2. 
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Tabulka 1: Navrhované kategorie polních cest, odpovídající normě ČSN 73 6109  

          (od dubna 2004 do února 2013) 

Polní cesty 

Hlavní Vedlejší Doplňkové 

 

Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové Jednopruhové 

P 7,0/50 P 5, 0/30 P 4,5 /30 P 3,5/30 

P 6,5/50 P 4,5/30 P 4,0/30 P 3,0/30 

P 6,0/40 P 4,0/30 P 3,5/30 ------ 

 

 

Tabulka 2: Navrhované kategorie polních cest, odpovídající normě ČSN 73 6109 

          (od 1. 3. 2013)  

Polní cesty 

Hlavní Vedlejší 

Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové 

P 6,0/30 P 4,5/30 P 4,0/20 

 P 4,0/30 P 3,3/20 

 

 V platné ČSN 73 6109 – Projektování polních cest již nová tabulka navrhovaných 

kategorií nezahrnuje doplňkové polní cesty. Ty se již nově nedefinují návrhovou kategorií, 

ale navrhují se podle místních podmínek v šířce 3,0 m event. 3,5 m přiměřeně podle 

ustanovené normy). Pro hlavní a vedlejší polní cesty je počet uvedených doporučených 

kategorií omezen téměř na polovinu. 

Nejzásadnější změnou je skutečnost, že doporučená hodnota návrhové rychlosti 

byla u hlavních polních cest snížena na 30 km/h (v původní ČSN pro dvoupruhové cesty 

byly rychlosti 40 km/h, ale i 50 km/h) u vedlejších polních cest byla snížena rychlost 

z 30 km/h na 20 km/h. 

V souladu s dnešním trendem ekologického projektování a stavby norma také klade 

důraz na projektování krajinářských úprav polních cest a to zejména vysazování polních 

cest a další. 
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2.4  Vodohospodářská opatření a retence vody v krajině 

Vodohospodářská problematika je v rámci krajiny a tím i pozemkových úprav zcela 

zásadní. Výsledkem dobře uspořádané a fungující krajiny by mělo vždy být omezení 

odtoku vody po povrchu půdy, snížení eroze a i kvalitní voda ve studnách, pramenech 

a potůčcích v daném zájmovém území (HLADÍK a BURIAN, 2011). 

Existuje mnoho druhů opatření, jejichž primárními funkcemi jsou ochrana před 

povodněmi, protierozní ochrana či retence vody v krajině.  

Navrhovaná opatření lze rozdělit do následujících skupin: 

- opatření ke zlepšení vodních poměrů, 

- opatření k odvádění povrchových vod z území, 

- opatření k ochraně před povodněmi, 

- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod, 

- opatření k ochraně vodních zdrojů, 

- opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích,  

- opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. 

K opatřením navrženým ke zlepšení vodních poměrů patří opatření, jejichž cílem je 

zvýšení retenční schopnosti krajiny, zpomalení povrchového odtoku, ale také zlepšení 

půdních vlastností na zamokřených pozemcích (JUST, 2005). 

Mezi opatření k odvádění povrchových vod z území můžeme zahrnout svodné 

příkopy nebo průlehy. Dále sem patří např. příkopy podél cest ale hlavně nově navrhovaná 

zařízení plošného povrchového odvodnění pozemků (otevřené odvodňovací příkopy a 

kanály, soustavy odvodňovacích příkopů, včetně objektů). Jedná se o patření, která 

zajišťují převedení povrchových vod do stávajících recipientů. 

U opatření k ochraně území před povodněmi je třeba rozlišit, o jaké povodně z 

pohledu příčin se jedná. Pokud se jedná o povodně regionální (jde o povodně, které 

zasahují velké území a povodí několika vodních toků; vyznačují se dlouhou dobou trvání, 

pomalejším průběhem a menším rozkolísáním „běžných“ a povodňových kulminačních 

průtoků), připadá v úvahu v rámci procesu pozemkových úprav pouze návrh ochranných 

hrází, zkapacitnění toku, případně návrh retenčních nádrží na těchto tocích. 
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 V případě lokálních povodí (jde o povodně, které zasáhnou malá povodí, menší 

vodní tok; vyznačují se rychlým průběhem, krátkou dobou trvání, extrémní přívalové 

srážky v kombinaci s morfologií, příp. nasycením povodí apod.) se jedná o opatření 

technická.  Zde přichází v úvahu opatření na vodních tocích (zejména drobných vodních 

tocích) nebo v povodí těchto toků bezprostředně nad ohrožovanou zástavbou. 

Povodňové vlny mohou vznikat nejčastěji ve dvou obdobích, a to zejména při 

období silných přívalových dešťů a dále pak na jaře při tání sněhu. Přívalové 

srážky vznikají z oblaku zvaného Cumulonimbus, který se vytváří nad místy silného 

ohřevu zemského povrchu nebo při rychlém postupu studené fronty. Jsou charakterizovány 

deštěm o intenzitě 23 – 58 mm.hod-1 (KEMEL, 1996). 

Ochranné nádrže se procesu KoPÚ navrhují jako protierozní a protipovodňová 

opatření k akumulaci, retenci, retardaci a infiltraci povrchového odtoku a k usazování 

splavenin. Navrhují se nejčastěji ve formě závěrečných prvků protierozní a protipovodňové 

ochrany v systému společných zařízení jako: 

- suché ochranné protierozní nádrže (poldry), které slouží ke krátkodobému zachycení 

povrchového odtoku a k zachycení splavenin, 

- ochranné nádrže s vodním obsahem a vymezeným sedimentačním a retenčním 

prostorem. 

Při projektování je nutné, aby jejich záchytný prostor byl tak velký, aby byl 

schopen zadržet objem vody odtékající z přívalových dešťů nebo jarního tání. Při 

navrhování, výstavbě, rekonstrukci a provozu je třeba postupovat v souladu s ČSN 75 2410 

- Malé vodní nádrže (DUMBROVSKÝ a kol., 2004). 

Suché ochranné nádrže se obvykle budují sypanými hrázemi jako zemní 

konstrukce, které je potřeba v projektu patřičně dimenzovat. Podle nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, musí být každá 

stavba navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která budou na ni působit, 

neměla za následek zřícení celé stavby anebo její části. Příslušná opatření pro tento účel, 

týkající se sypaných zemních hrází malých vodních nádrží, tedy i hrází ochranných, 

obsahuje  ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže (DUMBROVSKÝ a kol, 2004).  
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Zemní val slouží pro usměrnění povrchové vody z okolní lokality v kombinaci se 

sypanou hrází. Slouží pro dočasné zadržení nárazových přívalů dešťové vody 

akumulačním prostorem a regulačním objektem pro regulaci a usměrnění odtoku 

povrchové vody (DOLEŽAL, 2010). 

Suché nádrže jsou účinným ochranným vodohospodářským opatřením v povodí. 

V dané lokalitě působí jako významný biotechnický prvek, který je nutno vhodně 

zakomponovat do přírodního rázu a estetiky krajiny. Ochranné nádrže plní řadu jiných 

funkcí, než jenom akumulaci a zadržení vody. Mají funkci krajinotvornou i vysoce 

estetickou. Způsob zapojení do krajiny je velmi individuální a to podle typu krajiny, v níž 

je nádrž situována a podle druhu ochranné nádrže. Jinak bude zapojena retenční nádrž 

v horské nebo podhorské oblast, jinak např. poldr v nivě velké řeky, jinak v akumulační 

poloze v horní části povodí menšího toku. Základními spojovacími články s okolní 

krajinnou jsou břehové porosty, liniové prvky s vysokou zelení a trvalé travní porosty 

hráze i dna. Při návrhu nádrže je vhodné provést v rámci KoPÚ delimitaci mezi 

zemědělským a lesním půdním fondem (DOLEŽAL, 2010). 

Nádrž a především vlastní vodní tok (pokud nejde o umístění nádrže v dráze 

soustředěného odtoku) je obvykle biokoridorem nebo biocentrem ÚSES. Nádrže tohoto 

typu by měly být budovány především v horních a středních částech toku (HLADÍK, 

BURIAN a kol., 2011). 

 

2.5 Eroze 

Půda je v našich klimatických podmínkách rozrušována především vodou a větrem. 

Tento proces se nazývá eroze. Eroze je jedním z nejvýznamnějších přirozených činitelů, 

který vede ke změnám krajiny. Současně představuje eroze nenahraditelnou ztrátu zeminy, 

humusu a minerálních živin, které následně znečišťují vodní zdroje. Vodní eroze je proces, 

při kterém dochází k rozrušování povrchu půdy působením vody jako následek 

intenzivních srážek nebo během rychlého tání sněhu, kdy voda stéká po povrchu a odnáší 

svrchní vrstvu půdy. 

K větrné erozi dochází převážně v krajinách, v nichž chybí přirozené svislé 

překážky (např. lesy) a v nichž může vítr volně působit na polích po celý rok. Větrná eroze 
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je účinná zvláště na jaře, kdy jsou pole ještě málo chráněna vegetací. Vznik a průběh 

erozních procesů je ve většině případů vyvolán jarním táním sněhu a přívalovými 

srážkami, které se vyznačují vysokou intenzitou a malou zasaženou plochou 

(PODHRÁZSKÁ, 2008). 

Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu svrchní, nejúrodnější části půdy 

(ornice), čímž se zhoršují její vlastnosti, a v jejím ukládání na jiných místech. Důsledkem 

eroze jsou škody na majetku, zanášení a znečištění vodních toků a nádrží, často spojené s 

přísunem nadměrného množství živin z hnojiv a dalších chemikálií do vodního prostředí, 

kde mohou způsobit eutofizaci a úhyn živočichů. Působením větrné eroze dochází k 

poškozování klíčících rostlin, škodám způsobeným navátím ornice apod. 

(JANEČEK a kol., 2012). 

Intenzita erozní činnosti je závislá i na způsobu obdělávání a využívání půdního 

fondu. Při velkoplošném obdělávání zemědělského půdního fondu, způsobeném do velké 

míry předcházejícími hospodářsko-technickými úpravami, dochází k větší 

pravděpodobnosti vzniku erozní ohroženosti (MORGAN, 2005). Došlo k rozorání polních 

cest a luk a jejich převodu do orné půdy. Rovnováha mezi geomorfologickým uspořádáním 

terénu, vegetačním pokryvem a terénními překážkami, které byly dříve tvořeny mezemi 

s trvalou vysokou a střední zelení, byla silně narušena likvidací těchto přirozených 

protierozních zábran, které kompenzovaly spád terénu a jeho svahů. 

K dalším příčinám vzniku eroze patří také pěstování monokultur, které odkrývají 

povrch půdy na velkých plochách ve stejném časovém úseku. To vše přispívá ke snižování 

obsahu organických látek v půdách a ke zhoršení jejich fyzikálních vlastností, zejména 

jejich schopnosti infiltrace vody do půdy. Srážková voda proto v současnosti vyvolává 

erozní činnost i na mírných svazích, které dříve erozně ohroženy nebyly. V současné době 

je v ČR zhruba polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí a desetina větrnou erozí 

(JANEČEK a kol., 2012). 
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Tabulka 3: Typy vodní eroze (Novotný a kol., 2014) 

Plošná eroze: vrstevná (odnos celé vrstvy, hloubka v mm až cm) 

 rýžková  (hustá síť drobných úzkých rýžek, hloubka v mm až cm) 

Není-li u plošné eroze překročena přípustná ztráta ornice (viz tabulka č. 4) je možno ji 

tolerovat, nedochází-li k nadměrnému zanášení recipientu sedimenty. 

  

Výmolová eroze: brázdová (mělké širší zářezy s menší hustotou výskytu) 

 rýhová (rýhy široké a hluboké  10 – 30 cm) 

 výmolová (výmoly hluboké a široké 30 - 100 cm) 

 stržová (strže hluboké a široké více než 1 m, často delší než 1 km) 

Tuto formu vodní eroze již nelze tolerovat s ohledem na zanášení recipientu, degradace 

orné půdy, náklady spojené s obděláváním takové lokality a ztrát na plodinách. 

 

Důsledkem vodní eroze dochází k transportu nejmenších frakcí půdního profilu do 

níže položených partií reliéfu jednotlivých honů a při přívalových deštích do zastavěného 

území, kde způsobuje značné škody. Dochází k transportu splavenin a plavenin na delší 

vzdálenosti prostřednictvím recipientů, k zanášení recipientů sedimenty, zvýšené ztrátě 

ornice, ke škodám v intravilánu obce. 

           Vodní eroze je kvantifikována pomocí vztahu Universal Soil Loss Equation (USLE) 

od Wischmeiera a Smithe, která byla uveřejněna v roce 1978. 

Výpočtem se stanoví hmotnostní množství erozního smyvu za 1 rok na 1 ha 

zemědělské půdy. Posouzení výsledků spočívá ve srovnání výsledků rovnice s přípustnými 

hodnotami. Erozně ohrožený pozemek je takový, je-li vypočtený průměrný smyv půdy 

vyšší, než přípustný. Zde je nutné realizovat protierozní opatření (DUMBROVSKÝ a kol., 

2004). Cílem ochrany půdy před vodní erozí je udržení ztráty půdy pod hranicí danou 

následující tabulkou č. 4:  

 

 



Hana Sieglová: Realizace polních cest a protipovodňového valu s výsadbou interakčních 

prvků v k. ú. Lhotka u Přerova 

 

2015  16 

 

Tabulka 4: Přípustné ztráty půdy (Janeček a kol., 2012) 

U mělkých půd do 30 cm Doporučeno zatravnění nebo 

zalesnění 

U středně hlubokých půd s hloubkou od 30 cm do 60 cm do 4 t ha-1.rok-1 

U hlubokých půd s hloubkou nad 60 cm do 4 t ha-1. rok-1 

 

Snížení půdního smyvu lze dosáhnout protierozními opatřeními, 

organizačními, agrotechnickými a technickými. Organizační opatření zahrnují např. návrh 

vhodného umístění pěstovaných plodin, návrh pásového pěstování plodin, návrh 

optimálního tvaru a velikosti pozemku, návrh vegetačních pásů mezi pozemky, návrh 

záchytných travních pásů. Mezi agrotechnická a vegetační opatření patří mimo jiné: 

půdoochranné obdělávání, protierozní orba, protierozní setí kukuřice, protierozní ochrana 

brambor, hrázkování a důlkování půdy v meziřadí. Technická opatření se navrhují 

zpravidla až po vyčerpání možností řešení protierozní ochrany organizačními a 

agrotechnickými opatřeními, neboť jsou finančně i realizačně náročnější. Pokud se potřeba 

protierozních opatření týká většího rozsahu zemědělských pozemků v jednom katastrálním 

území, řeší se ochrana půd obvykle v rámci komplexních pozemkových úprav. Technická 

opatření zahrnují: terénní urovnávky, protierozní meze, protierozní příkopy, průlehy,terasy,

ochranné hrázky, protierozní nádrže, polní cesty s protierozní funkcí cesty, zatravněné 

dráhy soustředěného odtoku a další (JANEČEK a kol, 2007).
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3. CHARAKTERISTIKA  K. Ú. LHOTKA U PŘEROVA 

3.1 Popis území 

Obec Lhotka u Přerova se nachází 7 km severně od města Přerova. Sousedí 

s katastrálním územím Nelešovice, Penčičky, Čekyně, Žeravice, Kokory. Nadmořská 

výška středu obce je 250 m n.m, což je nejnižší místo. Nejvyšším bodem v řešeném 

území je prostor nad obcí u trigonometrického bodu č. 77, jehož výška je 285,5 m n.m. 

V blízkosti tohoto trigonometrického bodu stojí kříž, který je významným prvkem krajiny. 

Katastrální území Lhotky u Přerova zaujímá 190,47 ha a tvoří ho několik lokalit: Bařina, 

Ořechová, Čtvrtka, Nivka, Za humny, Nad lesem, V kruzích, Pod křížem a další. 

 

 

Obrázek 1: Přehledná situace k.ú. Lhotka u Přerova (Mapový podklad ZM 10, mapové listy 25 13 01, 

 25-13-02, 25-13-06. 25-13-07 © ČÚZK) 
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Historický vývoj:  

Příznivá poloha okrajů pahorkatin, příznivě orientovaných mírných svahů, pahorků 

s dobrým přehledem na rozlehlé údolí Moravské brány s tokem Bečvy, v okraji úrodné 

Hané, daly už v době kamenné vzniknout sídlištím pravěkého člověka, lovců mamutů, 

na místě dnešního Předmostí a okolí. Později bylo na skalnatém pahorku založeno 

slovanské sídliště, na ochranu jantarové stezky, které prochází Moravskou bránou. Přerov 

náleží k nejstarším osadám Moravy, z čehož plyne, že oblast Lhotky, která leží v blízkosti 

města Přerova, byla osídlena již v 11. století našeho letopočtu (LÁPAČEK, PASSINGER, 

2005). 

Památková zóna: 

Lhotka byla prohlášena za území jako památková zóna a to Vyhláškou Ministerstva 

kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., 

o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Jedná se tedy 

o území vysoké historické a urbanisticky-architektonické hodnoty. Dominantním prvkem 

v krajině je nově zrekonstruovaný kříž, který stojí v polích nad obcí, což je nejvyšší místo 

v okolí obce. Odtud je výhled na severozápad k Oderským vrchům a na sv. Kopeček nad 

Olomoucí (www.lhotka.unas.cz, 2013). 

 

Přírodní památka - naleziště vzácných nerostů:  

Na katastrálním území Lhotka se nachází přírodní památka o rozloze 5,6 ha, která 

je od roku 1951 chráněna jako naleziště významných teplomilných druhů.  Nadmořská 

výška památky je 240 až 270 m.n.m. (Kol. autorů, 1996). V současné době je chráněna 

pouze jihovýchodní část památky o rozloze 3 ha. V západní části vznikla kolonie 

rekreačních objektů, což zapříčinilo zničení teplomilných vrstev. Podloží chráněného 

území je tvořeno kulmskými horninami, především drobou a břidlicí, z půd jsou zde 

zastoupeny především spraše. Podložní hornina zde byla dříve těžena, čímž vznikla 

odhalená stěna, prudce se svažující na jih k říčce Olešnici. Kombinace těchto podmínek 

umožnila vytvoření teplomilných a suchomilných společenstev. Z teplomilných druhů jsou 

zde zastoupeny např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianus), máčka ladní 

(Eryngium campestre) nebo česnec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže galská 

(Rosa gallica) a další. Kromě vyšších rostlin se na odhalené hornině vyskytuje řada druhů 
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a játrovek, bryologický průzkum potvrdil 41 druhů. Lokalita je také významným 

hnízdištěm ptáků. Bylo tu zjištěno 42 druhů, např. lejsek šedý (Muscicapa striata), skřivan 

polní (Alauda arvensis), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), zvláště chráněný krutihlav 

obecný (Jynx torquila) a další (ŠAFÁŘ, 2003). 

 

 

 

 

Obrázek 2: Přírodní památka v k.ú. Lhotka (Sieglová 2014) 

 

 

 

Dopravní systém: 

Katastrálním územím neprochází významné dopravní trasy. Obec Lhotka je 

obsluhována silnicí č. III/4362, Lhotka – spojovací, která je v jižní části zájmového území 

napojena na silnici III/4361 Čekyně – Žeravice – Kokory. Železniční doprava ani žádná 

jiná doprava není vedena (www.lhotka u nás.cz., 2013). 

 
  

http://www.lhotka/
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3.2 Biografické členění 

Katastrální území Lhotka u Přerova se dle Biogeografického členění ČR nachází při 

severozápadním okraji karpatské podprovincie biogeografické provincie středoevropských 

listnatých lesů, v netypické západní části Hranického bioregionu. Regionálně 

fytogeografická členění ČSR (Botanický ústav, 1987) řadí území do fytogeografického 

obvodu karpatské mezofytikum, zastoupeného západní částí fytogeografického okresu 

Moravská brána (podokres Tršická pahorkatina). Z fytogeografických vegetačních stupňů 

je zastoupen stupeň pahorkatinný, s přechodem do stupně kopcovitého. Původní vegetaci 

tvořily zejména dubohabrové háje, ve svazích údolí Olešnice se střídají s acidofilními 

doubravami. V nivě Olešnice se nacházely Olšiny (CULEK, 1995). 

3.3 Struktura krajiny 

Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje mírně zvlněný reliéf 

především převažující zemědělské využití s rozsáhlými hony orné půdy. Obec je 

situovaná v údolí. Přírodní podmínky regionu jsou pro zemědělství vhodné. Zemědělská 

půda se nachází na 66,9% území, lesní pozemky tvoří 23,9%, vodní plocha pouze 1% 

z celkové rozlohy. Další plochy zeleně, jako sady, zahrady jsou zde zastoupeny 

v malém rozsahu (viz tabulka č. 5). Trvalé travní porosty obklopují údolí obce. 

 

Tabulka 5: Struktura půdního fondu – využití území (ČUZK, 2015) 

DRUH POZEMKŮ 
Výměra (m2) Podíl ploch v % 

 

 Zemědělská půda 
1271539 66,9 

 z toho - orná půda 
1089390 57,3 

              zahrada 
76982 4 

              ovocný sad 
3070 0,2 

              trvalý travní porost 
102097 5,4 

 Lesní pozemky 
454949 23,9 

 Vodní plocha, vodní tok-přírodní 
19232 1 

 Zastavěná plocha 
20696 1,1 

 Ostatní plocha 
134651 7,1 
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Jedná se tedy o zemědělsky využívané území. Největším uživatelem půdy je 

Zemědělské družstvo Kokory se sídlem v Kokorách. Činnost družstva je zaměřena na 

živočišnou i rostlinnou výrobu. V řešeném území je pouze rostlinná výroba, zejména 

pěstování obilovin. Do osevního postupu jsou zařazeny pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka 

ozimá, cukrovka, vojtěška a kukuřice. Zastoupení speciálních plodin jako jsou chmelnice, 

vinice, sady a zelinářství v řešené oblasti není. 

Lesní porosty se nachází v jihozápadní a ve východní okrajové části katastrálního 

území, v oblasti mimo KoPÚ. Lesy se člení dle § 6 zákona č. 289 /1995 Sb. podle 

převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. Všechny plochy lesů v řešeném území jsou zařazeny do kategorie lesů 

hospodářských (dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb.). Lesy ochranné ani zvláštního určení 

v území zastoupené nejsou. 

V řešeném území se nenachází žádný areál či provozovna průmyslové výroby. 

Tělovýchovná zařízení v obci nejsou. Řešené území se nachází mimo oblasti cestovního 

ruchu. 

 

3.4 Geologicko - litologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je katastrální území Lhotka u Přerova součástí 

neogenní karpatské čelní hlubiny. Z orografického hlediska leží při západním ukončení 

tektonicky založené sníženiny Moravské brány. Její výplň je tvořena mořskými 

neogenními sedimenty, reprezentovanými vápnitými jíly a písčitými vápnitými jíly 

s poprašky i s výraznějšími vložkami jemnozrnných slídových písků. Území zasahuje 

tršickým stupněm jižní podhůří nízkého Jeseníku. Skalní geologický podklad je 

reprezentován neogenními bazálními štěrky a písky zpevněnými vápenným tmelem na 

slepence a pískovce snadno zvětrávající a rozpadané. Spočívají na vápencích a spodně 

karbonských břidlicích a drobách Moravských vrstev okraje Českého masivu 

(DEMEK, 2006). 
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3.5 Hydrologické poměry 

Lhotka u Přerova přísluší do povodí Moravy. Reliéf má charakter ploché 

pahorkatiny s rozsáhlými plošinami, široce rozevřenými rozvodními hřbety a rozevřenými 

údolími. Mimo obvod KoPÚ jihovýchodním okrajem k. ú. protéká vodoteč Olešnice, která 

leží v horní části povodí. Olešnice je levostranný přítok Morávky a je jediným stálým 

tokem katastru. Má poměrně neupravené koryto, které meandruje v údolní nivě. Přívalové 

vody z pravé strany údolí obce jsou podél údolnicové komunikace svedeny rigoly do 

místní vodoteče. Vodní plochy v k. ú. Lhotka u Přerova jsou ve správě Povodí 

Moravy a Dyje, Pracoviště Olomouc, číslo hydrologického pořadí 4-10-03-129 

(www.hydrometeorologický ústav.cz, 2014).  

 Do k.ú. Lhotky nezasahuje záplavové území. Návrh vodohospodářského řešení 

v územním plánu obce v sobě zahrnuje i návrh na zvyšování retenční schopnosti krajiny – 

hájené území pro vodní nádrž Žeravice na toku Olešnice s celkovou maximálně zatopenou 

plochou 159 ha, část plochy pro vodní nádrž Zábeštní Lhota na toku Říka se zatopenou 

plochou 52 ha. Uvedené lokality vymezují plochy a koridory územních rezerv s 

předpokládanou realizací v dlouhodobém horizontu jako území speciálních zájmů, jejichž 

využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil požadované 

budoucí využití (Územní plán obce Lhotka, 2010). 

 

3.6 Klimatické poměry 

Dle fyzicko-geografického rozdělení - Quittovy klasifikace spadá zájmová lokalita 

do klimatické oblasti T3, pro kterou je charakteristické dlouhé léto, které je teplé a suché, 

velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, suchou až 

velmi suchou zimou, mírně teplou, krátkou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota vzduchu je 7 až 9 ºC, v závislosti od nadmořské výšky. Roční 

úměrný úhrn srážek je od 500 mm do 600 mm, opět v závislosti od výšky území 

(TOLASZ, 2007). 

 

 

http://www.hydrometeorologický/
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Tabulka 6: Klimatické charakteristiky teplých oblastí dle Quittovy klasifikace 

 

PARAMETR 

 

Klimatická oblast -T2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s prům. teplotou 10 ºC a více 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu (ºC) -2- -3 

Průměrná teplota v červenci (ºC) 18-19 

Průměrná teplota v dubnu (ºC) 8-9 

Průměrná teplota v říjnu (ºC) 7-9 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet dnů zamračených 120-140 

Počet dnů jasných 40-50 

 

 

 Podrobné klimatické údaje byly zjištěny z podkladů ČHMÚ  a na základě Atlasu 

podnebí Česka (TOLASZ, 2007). 

 

Základní údaje:  

- průměrná roční teplota   8,5°C 

- minimální průměrná měsíční teplota – leden – 2,5°C 

- maximální průměrná měsíční teplota – červenec - 18,5°C 

- roční průměr srážek 654 mm 

- maximální úhrn srážek červen- červenec (88 mm) 

- minimální úhrn srážek únor - březen (67 mm) 

- počet dnů se sněhovou pokrývkou v roce 35-40 
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Srážkové poměry: 

- roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru kolem 654 mm 

- průměrný úhrn srážek za vegetační období (IV – IX) je 428 mm 

- průměrný počet dnů s bouřkou je 30 

 

Tabulka 7: Průměrné roční rozdělení srážek (měsíce, mm) : 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úhrn 

(mm) 
32 31 36 48 79 88 81 77 53 41 47 41 

 
 

Teplotní poměry: 

Průměrná roční teplota vzduchu je 8,5°C 

Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období (IV-IX) je 14,8 °C 

 

Tabulka 8: Průměrné rozdělení teplot vzduchu (měsíc, úhrn C): 

Měsí

c 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úhrn 

C 
-2,5 -1 3 7 15 17 18,5 17,5 14 9,5 3 -1 

 

 

Převládající směry větrů jsou ovlivněny morfologii terénu. Liší se údaje pro různé 

časové období. Podle údajů Hydrometeorologického ústavu, pracoviště Ostrava převládají 

jižní věty, méně severozápadní a severovýchodní a jihovýchodní. Výskyt bezvětří (calm) je 

poměrně vysoký (21%) a nepříznivě ovlivňuje vznik inverzí. 

 

Nejbližší stanice ČHMÚ : 

- klimatologická stanice – Přerov (vzdál. 7 km, nadm. v. 203 m.n.m.) 

Tabulka 9: Měsíční úhrn srážek v Přerově v r. 2013 (údaje z ČHMÚ) 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úhrn 

(mm) 
29 27 35 18 80 146 12 96 73 41 36 8 
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3.7 Pedologické poměry 

Nejhojnějším půdním typem v zájmovém území jsou hnědozemě, ilimerizované 

půdy a hnědozemě ilimerizované, včetně slabě oglejených forem na spraších a 

svahovinách, středně těžké s těžkým podložím a příznivými vláhovými poměry. Téměř 

celé území je charakterizováno hlubokými půdami (nad 60 cm), pouze malá část je pokryta 

středně hlubokými půdami (30 – 60 cm). 

   Podrobněji je zemědělská půda charakterizovaná bonitovanými půdně ekologickými 

jednotkami (tzv. BPEJ), které jsou základní mapovací a oceňovací jednotkou. Data BPEJ 

slouží jako podklad při oceňování zemědělské půdy a při řešení racionálního uspořádání, 

zúrodňování, ochrany a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho 

produkčním potenciálem a ekonomickou efektností. Při řešení pozemkových úprav jsou 

důležitým zdrojem pro získávání kvantitativních i kvalitativních informací o 

morfogenetických vlastnostech půd, reliéfu terénu a klimatu (VOPRAVIL a kol., 2010).  

Bonitace poskytuje komplexní systém hodnocení půdy a používá se především: 

- pro určování půdní úrodnosti zemědělské půdy, 

- při určení úřední ceny zemědělské půdy, 

- pro kategorizaci zemědělského území, 

- při ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Soustava BPEJ zobrazuje všechny charakteristické kombinace základních a 

poměrně stabilních vlastností určitých úseků zemědělského území, které jsou vzájemně 

odlišné a poskytují i rozdílné produkční a ekonomické efekty (HLADÍK, BURIAN a kol. 

2011). Vlastnosti BPEJ v bonitačních mapách a databázi jsou vyjádřeny pětimístným 

číselným kódem. První číslice udává klimatický region, druhá a třetí číslice znamená 

zařazení do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy, čtvrtá číslice znázorňuje 

kombinaci stupně sklonitosti a expozice ke světovým stranám a pátá číslice stanovuje 

vzájemnou kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu (JONAŠ a kol., 1990). 

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

jednotlivé kódy je uvedena v Příloze č. 4 k Vyhlášce Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 
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V tabulce č. 10  jsou uvedeny kódy, třídy ochrany a ceny  BPEJ, které se nacházejí 

v k.ú. Lhotka u Přerova. Přehled BPEJ v zájmovém území znázorňuje obrázek 3. 

 

Tabulka 10: BPEJ v k. ú. Lhotka u Přerova 

BPEJ Třída ochrany Cena Kč/m2 

3.08.10 III. 12,38 

3.08.50 IV. 9,67 

3.10.00 I. 17,92 

3.10.10 II. 16,52 

3.14.00 II. 15,60 

3.14.10 III. 14,34 

3.41.68 V. 1,24 

3.41.77 V. 1,25 

3.58.00 II. 13,29 

 

 

 

Obrázek 3: Přehled BPEJ - upraveno z ortofotomapy © ČÚZK 2012, BPEJ ©  VÚMOP 
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První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu. Celé území 

spadá do klimatického regionu 3 (symbol T3).  Jedná se o region teplý, mírně vlhký, s 

průměrnou roční teplotou 8-9°C, průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 650 mm, 10 -

 20 % suchých vegetačních období (IV. - IX.).  

Druhá a třetí číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ), což je účelové 

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi charakterizovanými 

morfologickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých 

HPJ výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 

hydromorfizmu (JONAŠ a kol., 1990). 

Tabulka 11: HPJ v k.ú. Lhotka u Přerova 

HPJ Charakteristika HPJ 

08 černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy erodované, převážně na spraších, ve vyšší 

svažitosti, středně těžké 

10 hnědozemě, včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžkým podložím, 

s příznivým vodním režimem 

14 ilimerizované půdy a hnědozemě ilimerizované, včetně slabě oglejených forem na 

spraších nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně 

těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry 

41 svažité půdy na všech horninách, středně těžké a těžké s různou štěrkovitostí a 

kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popř. s podložím teras, středně těžké nebo 

středně těžké lehčí, slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 

odvodnění příznivé 

Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci stupně sklonitost a expozice ke světovým stranám. 

Tabulka 12: Sklonitost a expozice 

Kód Sklonitost Expozice 

0 1 – rovina (0°- 3°) 0 - všesměrná 

1 2 – mírný svah (3°- 7°) 1 – jih (JZ-JV) 

5 3 - střední svah mírně až středně ohrožený erozí (7°- 12°) 3 – sever ( SZ-SV) 

6 4 – výrazný svah středně ohrožený erozí (12°- 17°) 1 – jih (JZ- JV) 

7 4 – výrazný svah středně ohrožený erozí (12°- 17°) 3 – sever (SZ- SV) 
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Pátá číslice stanovuje vzájemnou kombinaci skeletovitosti půdního profilu a hloubku půdy, 

přičemž hloubka půdního profilu je omezena pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. 

Tabulka 13: Skeletovitost a hloubka půdního profilu 

Kód Skeletovitost Hloubka 

0 0 - bezskeletovitá 0 – hluboká ( ≥ 60 cm) 

7 0 - 1 – bez až slabě skeletovitá 0 – 1 - hluboká až středně hluboká (30-60cm) 

8  2 - 3 - středně až silně skeletovitá 0 - 2 - hluboká až mělká (≤ 30 cm) 

 

Třídy ochrany dle BPEJ (stanoví vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb.) 

I. třída ochrany - bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je 

možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 

ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II. třída ochrany - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 

regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce 

chráněné, jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 

podmínečně zastavitelné. 

III. třída ochrany – půdy v klimatických regionech s průměrnou produkční 

schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro eventuální výstavbu. 

IV. třída ochrany - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 

příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V. třída ochrany - 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. U těchto půd lze 

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.  
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4. METODIKA A SBĚR DAT 
 

Diplomová práce hodnotí pozemkové úpravy a účinnost prvků plánu společných 

zařízení. Konkrétně je zaměřena na realizaci polních cest, protierozních 

a protipovodňových opatření a prvků územního systému ekologické stability v katastrálním 

území Lhotka u Přerova, a to jak z hlediska samotné realizace, tak z hlediska funkčního.  

Práce se dotýká i problematiky vodní eroze v řešeném území a hodnocení území z hlediska 

ochrany půdy před vodní erozí. 

4.1  Metodika přípravné fáze 
 

Přípravná fáze je založena na sběru dat. Podklady pro tuto práci vychází z různých 

publikací, odborných knih a metodik, které se zabývají pozemkovými úpravami a také 

z poznatků čerpaných ze seminářů k problematice pozemkových úprav a jejich realizací, 

kterých se účastním v rámci zaměstnání. K řešené lokalitě byly použity tyto podklady: 

Územní plán obce Lhotka (2010), mapy a data ČÚZK, data ČHMÚ a internetové mapové 

portály, údaje z evidence půdy LPIS, data poskytnutá Státním pozemkovým úřadem 

v Přerově, Obcí Lhotka a jiné. 

Další materiály byly získány z podrobného terénního průzkumu. Terénní průzkum 

probíhal od roku 2012 a dále dle termínů kontrolních dnů v rámci samotné  realizace 

v k.ú. Lhotka u Přerova. Toto mi bylo umožněno, jako součást plnění pracovní náplně 

zaměstnance pozemkového úřadu. 

V rámci průzkumu byly sledovány odtokové poměry v řešeném území, akumulace 

vody v krajině, projevy eroze, pěstování zemědělských plodin. Následně byla hodnocena 

účinnost realizovaných prvků v řešeném území se zaměřením na protierozní a 

protipovodňovou ochranu, včetně zjištění stavu a péče o vysazené dřeviny. 

K pořízení fotografií byl použit fotografický přístroj NIKON D200.  
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4.2 Metodika výpočtu průměrné roční hodnoty ztráty půdy 

 Průměrné roční hodnoty ztráty půdy [t·ha-1rok-1] byly řešeny pomocí tzv. 

univerzální rovnice USLE (Universal Soil Los Equation) dle WISCHMEIERA a SMITHE 

(1978). Výchozím metodickým materiálem byla metodika „Ochrana zemědělské půdy před 

erozí“ (JANEČEK a kol., 2007, 2012). 

Pro výpočet ohroženosti půdy byly vybrány 4 linie (spádnice) různých délek a 

sklonů v lokalitách, které byly součástí pozemkové úpravy a realizace v k.ú. Lhotka u 

Přerova. 

V prostředí GIS (software PROLAND – verze 11) byla vytvořena vrstva 4 linií 

umístěním lomových bodů nad vrstvou výškopisu ZABAGED (vrstevnice po 2 m). Délka 

linií byla určena pomocí nástroje „statistika linií“. Software měří vzdálenost mezi 

zakreslenými lomovými body v metrech v souřadnicích S-JTSK- systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (viz tabulka č. 29). Pro každou linii byl vypočítán 

průměrný sklon svahu z jednotlivých daných úseků (viz kapitola 6.4.1). Dosazením 6-ti 

faktorů (R, L, S C, P), které nejvíce ovlivňují erozi, do rovnice USLE byl vypočten 

dlouhodobý průměrný smyv půdy (G) v závislosti na pěstované plodině a následně 

porovnán s limitními hodnotami přípustné ztráty půdy dle platné metodiky. 

Dále bylo provedeno porovnání výsledku eroze při použití faktoru erozní účinnosti 

deště R = 40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

(nová průměrná hodnota pro ČR od r. 2012) s původně 

používanou hodnotou R = 20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

. Výpočty a porovnání byly provedeny podle 

JANEČKA (2007, 2012). 

4.3  Metodika tvorby map 

V textu použité mapové výstupy byly zpracovány vytvořením nové vrstvy (bodů, 

linií, ploch) nad podkladovými daty v prostředí GIS (software PROLAND – veze 11): 

- mapa - Přehledná situace k.ú. Lhotka u Přerova ( viz obr. 1) – zde byla jako podklad 

použita rastrová základní mapa ČR (ZM10 – ZABAGED), byla vytvořena vlastní 

vrstva, kde byla zvýrazněna hranice katastrálního území pomocí nástroje 

„výplň plochy“. 
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- mapa - Přehled BPEJ (viz obr. 3) – zde byla použita podkladová digitální vrstva 

(výkres) BPEJ (©VÚMOP), byla vytvořena vlastní vrstva, kde byly vybarveny plochy 

nástrojem „výplň plochy“, následně byla vytvořena legenda a přes tiskový výstup 

(export do PDF) bylo přidáno grafické měřítko a směrová růžice.  

 

- mapa – Realizace v k.ú. Lhotka u Přerova - prvky PSZ (viz obr. 4) – zde byla použita 

jako podkladová vrstva digitální katastrální mapa (1:1000), byla vytvořena vlastní 

vrstva - výplň plochy parcely, doplněn text a přidáno grafické měřítko a směrová 

růžice. 

 

- mapa – Odtokové linie (viz obr. 16) – zde byly použity podkladové vrstvy – 

Ortofotomapa ČÚZK, 2012 a výškopis ZABAGED. Byla vytvořena vlastní vrstva 4 

linií a přidáno grafické měřítko a směrová růžice. 
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5. ZHODNOCENÍ REALIZACE POLNÍCH CEST A   
PROTIPOVODŇOVÉHO VALU S INTERAKČNÍMI PRVKY 

 

O realizaci návrhu polních cest, protipovodňového ochranného valu a interakčních 

prvků z komplexní pozemkové úpravy bylo rozhodnuto na základě požadavku obce 

a sboru zástupců z roku 2008, jako o prioritním opatření, které umožní zlepšení přístupu 

k zemědělským pozemkům a zajistí ochranu obce před opakujícími přívalovými srážkami, 

se kterými má obec dlouhodobé problémy. 

Stavba řeší návrh polních cest a interakčních prvků v extravilánu v blízkosti obce 

Lhotka, včetně zlepšení odtokových poměrů, vybudování protipovodňového ochranného 

valu a výsadby místních dřevin. 

Jako výchozí podklad pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení, byla dokumentace akce „Návrh komplexní pozemkové úpravy v území 

s nedokončeným scelovacím řízením“, vypracovaný společností GEOKAM Přerov s.r.o., 

kde byly již v rámci společných zařízení v k.ú. Lhotka u Přerova navrženy polní cesty a 

interakční prvky. 

Realizace byla prováděna ve dvou etapách. V první etapě v roce 2011 byly 

vybudovány polní cesty Pv3 a Pd1. Zhotovitelem byla akciová společnost Pražské silniční 

a vodohospodářské stavby. Ve druhé etapě v roce 2012 byly vybudovány polní cesty Pv13, 

Pv12, Pd4 a ochranný val s výsadbou. Zhotovitelem druhé etapy byla akciová společnost 

EUROVIA CS, závod Zlín. V průběhu stavebních prací probíhal archeologický výzkum, 

který neprokázal výskyt pozitivních archeologických situací v prostoru budovaných 

stavebních objektů.  

 

Dílo je členěno na následující stavební objekty (SO): 

 

SO 101 - Pv3 - vedlejší polní cesta   SO 105 - Pd4 - doplňková polní cesta 

SO 102 - Pv13 - vedlejší polní cesta   SO 301 – Protipovodňový ochranný val 

SO 103 - Pv12 - vedlejší polní cesta   SO 302 – Odvodnění polních cest  

SO 104 - Pd1 - doplňková polní cesta  SO 801 – Sadové úpravy 
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Obrázek 4:  Znázornění realizace polních cest, valu a IP v k. ú. Lhotka – upraveno z ortofoto © ČUZK, 2012 

 

 

5.1 Vedlejší polní cesta Pv3 -  SO 101 

Vedlejší polní cesta Pv3 zajišťuje přístup k lokalitám Ořechová a Bařina. Trasa Pv3 

začíná na křižovatce polních cest Pv1, Pv15 a Pv9 a vede západním směrem až ke 

katastrální hranici s k.ú. Nelešovice. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava 

směrových, výškových a šířkových parametrů polní cesty, sanace podloží (zvýšení 

únosnosti) a vybudování nových konstrukčních vrstev cesty. V km 0,000 00 až 0,175 00 

došlo k prořezání větví u stávajícího pravostranného stromořadí. 
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Tabulka 14: Základní parametry vedlejší polní cesty  Pv3 

Kategorie P 3,5/30, jednopruhová, obousměrná 

Volná šířka vozovky 3,5 m 

Šířka vozovky 3,5 m 

Krajnice Bez krajnic 

Příčný sklon 4,0% - jednostranný 

Délka úpravy 450,86 m 

Povrchová voda z vozovky je svedena podélným a příčným spádem do volného 

terénu. V km 0,006 00 vybudován nový trubní propustek DN600. Propustek tvoří trouby 

hrdlové DN 600, uložené na podkladním betonu tl. 150 mm. Na vtoku je opatřen horskou 

vpustí s usazovacím prostorem. Výtok propustku je opatřen betonovým čelem. Horské 

vpusti na vtoku jsou betonové konstrukce uložené na podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm, 

shora osazena kovovou mříží do rámu. Před vpustí na vtoku je rozšířen příkop a opevněn 

pomocí dlažby z lomového kamene, vtok do vpusti je opatřen kamenným záhozem. Čelo 

propustku tl. 600 mm je provedeno betonové s římsou. Obnažená plocha čela je obložena 

kamenným obkladem tl. 40 cm do lepidla. V temeni čela je osazeno dvoumadlové zábradlí. 

 

 

Obrázek 5: Propustek na vedlejší polní cestě Pv3 (Sieglová, 2014) 
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5.2 Vedlejší polní cesta Pv13 – SO 102 

Vedlejší polní cesta Pv13 zajišťuje přístup do západní části extravilánu, místní trati 

Nivky, Čtvrtka a U kříže. Trasa začíná napojením na silnici III/4362 (hranice obvodu 

KoPÚ) a je ukončena napojením na polní cestu Pv9. V rámci rekonstrukce byla provedena 

úprava směrových, výškových a šířkových parametrů polní cesty, sanace podloží (zvýšení 

únosnosti) a vybudování nových konstrukčních vrstev cesty. V km 0,013 50 až 0,215 00 

provedeno levostranné odvodnění polní cesty do odvodňovacích rigolů a následně do 

vpustí. V některých místech byly prořezány, popř. odstraněny stávající dřeviny, které 

zasahovaly do trasy Pv13 z přilehlého IP 4/35. Pod částí polní cesty Pv13 bylo provedeno 

odvodňovací trubní vedení. 

Tabulka 15: Základní parametry vedlejší polní cesty  Pv13 

Kategorie P 3,5/20, jednopruhová, obousměrná 

Volná šířka vozovky 3,5 m 

Šířka vozovky 3,5 m 

Krajnice 0,50 m - oboustranné 

Příčný sklon cesty 3,0% - jednostranný, pro asfaltový povrch 

4,0% - jednostranný, pro štěrkový povrch 

ve směrovém oblouku dochází k překlopení na 

jednostranný 5,0% ve smyslu pravostranného oblouku 

Příčný skon nezpevněné krajnice 8,0% 

Délka úpravy 280 m 

 

 

Povrchová voda z asfaltové vozovky je svedena podélným a příčným 

jednostranným spádem do odvodňovacích rigolů a následně do uličních vpustí zaústěných 

do odvodňovacího trubního vedení. Uliční vpusti jsou betonové, osazeny litinovou mříží 

pro zatížení DN 400. Vpusti jsou opatřeny dnem s kalovou prohlubní a jsou zaústěny do 

odvodňovacího trubního vedení (SO 302). 
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Obrázek 6: Vedlejší polní cesta Pv13  (Sieglová, 2014) 

 

 

 

5.3 Vedlejší polní cesta Pv12 – SO 103 

Vedlejší polní cesta Pv12 zajišťuje přístup k lokalitě Za humny. Trasa začíná 

napojením na polní cestu Pv13, dále se stáčí úvozem doprava a pak pokračuje podél 

zahrad, kde končí. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava směrových, výškových a 

šířkových parametrů polní cesty, sanace podloží (zvýšení únosnosti) a vybudování nových 

konstrukčních vrstev cesty. Vzhledem k různým povrchům je cesta členěna na dva úseky, 

na asfaltový a štěrkový. 

 V km 0,000 00 až 0,080 00 provedeno levostranné odvodnění polní cesty do 

odvodňovacích rigolů a následně do vpustí, pod částí polní cesty Pv12 provedeno 

odvodňovací trubní vedení (SO 302). 
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Tabulka 16: Základní parametry vedlejší polní cesty  Pv12 

Kategorie P 3,5/20, jednopruhová, obousměrná 

Volná šířka vozovky 4,5 m 

Šířka vozovky 3,5 m 

Krajnice 0,50 m - oboustranné 

Příčný sklon cesty 3,0% - jednostranný, pro asfaltový povrch 

4,0% - jednostranný, pro štěrkový povrch 

ve směrovém oblouku dochází k překlopení na 

jednostranný 5,0% ve smyslu pravostranného oblouku 

Příčný skon nezpevněné krajnice 8,0% 

Délka úpravy 280 m 

Povrchová voda z asfaltové vozovky je svedena podélným a příčným 

jednostranným spádem do odvodňovacích rigolů a následně do uličních vpustí zaústěných 

do odvodňovacího trubního vedení (SO 302). Povrchová voda ze štěrkové vozovky je 

svedena podélným a příčným jednostranným spádem do volného terénu. V místě stykové 

křižovatky mezi Pv13 a Pv12 je v km 0,01150 osazena liniová vpust pro zachycení 

povrchových vod, stékajících nadměrným podélným spádem polní cesty.  

 

 

Obrázek 7: Vedlejší polní cesta Pv12  (Sieglová, 2014) 
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5.4 Doplňková polní cesta Pd1 – SO 104 

Doplňková polní cesta Pd1 umožňuje přístup na pozemky v lokalitě Nového dvora. 

Trasa Pd1 začíná napojením na Pv3 a končí před usedlostí. Došlo k úpravě směrových, 

výškových a šířkových parametrů polní cesty, k sanaci podloží (zvýšení únosnosti) 

a k vybudování nových konstrukčních vrstev cesty. Povrchová voda z vozovky je svedena 

podélným a příčným jednostranným spádem do volného terénu. 

Tabulka 17: Základní parametry doplňkové polní cesty Pd1 

Kategorie P 3,0/30, jednopruhová, obousměrná 

Volná šířka vozovky 3,0 m 

Šířka vozovky 3,0 m 

Krajnice Bez krajnic 

Příčný sklon 4,0% - jednostranný 

Délka úpravy 88,34 m 

 

 

 

Obrázek 8: Doplňková polní cesta Pd1  (Sieglová, 2014)   
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5.5 Doplňková polní cesta Pd4 -  SO 105 

Doplňková polní cesta Pd4 zajišťuje přístup k lokalitě Čtvrtka i z východní strany 

za zahradami. Trasa začíná napojením na polní cestu Pv13, dále je vedena za zahradami až 

k lesním pozemkům v lokalitě Na široké. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava 

směrových, výškových a šířkových parametrů polní cesty, sanace podloží (zvýšení 

únosnosti) a vybudování nových konstrukčních vrstev cesty. V km 0,040 00 až 0,155 00 

došlo k provedení protierozní meze a provedení trubního propustku DN 400 

v km 0,095 50, zaústěného do již zrealizovaného kanalizačního potrubí na přilehlém 

pozemku. 

Tabulka 18: Základní parametry doplňkové polní cest Pd4 

Kategorie P 3,0/30, jednopruhová, obousměrná 

Volná šířka vozovky 3,0 m 

Šířka vozovky 3,0 m 

Krajnice Bez krajnic 

Příčný sklon 4,0% - jednostranný 

Délka úpravy 395,42 m 

 

 

Obrázek 9: Doplňková cesta Pd4 (Sieglová, 2014) 
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Povrchová voda z vozovky je svedena podélným a příčným jednostranným spádem 

do volného terénu. Nově vybudovaná protierozní mez tvoří lichoběžníkový příkop, 

svedený do místa trubního propustku, kterým jsou povrchové dešťové vody odvedeny 

napříč polní cesty Pd4. Propustek tvoří trouby hrdlové DN 400, uložené na podkladním 

betonu tl. 150 mm. Na vtoku je opatřen horskou vpustí s usazovacím prostorem. Výtok 

propustku je opatřen horskou vpustí, která je dále zatrubněna do šachty na pozemku 

p.č. 8/1, kde je  proveden odpad DN 200. Horské vpusti jsou betonové konstrukce uložené 

na podkladu ze štěrkodrti tl. 150 mm, shora osazena kovovou mříží do rámu. Před vpustí 

na vtoku je rozšířen příkop a opevněn pomocí dlažby z lomového kamene, vtok do této 

vpusti je opatřen kamenným záhozem; revizní šachta prefabrikovaná se vstupním komínem 

vyskládaným z betonových skruží DN 1000, prefabrikovaným dnem a uzavřená litinovým 

poklopem. Vstup do šachty je umožněn po zabudovaných vidlicových stupadlech, na 

přechodové skruži osazeno litinové kapsové stupadlo.  

 

 

 

Obrázek 10: Opevněný příkop a vtok vpusti na Pd4 (Sieglová, 2014) 
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5.6 Ochranný zemní val - SO 301 

Jedná se o zemní val pro usměrnění povrchové vody z okolní lokality v kombinaci 

se sypanou hrází pro dočasné zadržení nárazových přívalů dešťové vody akumulačním 

prostorem s regulačním objektem pro regulaci a usměrnění odtoku povrchové vody 

do odvodňovacího systému. Celý objekt má staničení od km 0,000 00 až km 0,151 00.  

Stavebně jde o homogenní zemní val a zemní hráz lichoběžníkového tvaru 

s proměnnou výškou dle morfologie území. Zemní val je na obou koncích zavázán do 

rostlého terénu, zemní hráz je zavázána do podloží pomocí těsnícího protismykového 

zářezu. V rámci stavebního objektu SO 302 – odvodnění polních cest, bylo provedeno 

osazení chráničky na stávající plynovod STL, umístěný pod sypanou hrází. 

V přípravné fázi byly odstraněny vzrostlé dřeviny, drn a byly provedeny terénní 

úpravy (zářez) do stávajícího břehu v remízu. Terénní úpravy vytvořily novou vhodnou 

konfiguraci terénu pro dočasnou akumulaci povrchových vod. Zemina odebraná z výkopu 

v terénu byla použita pro budování zemního valu a sypané hráze. Před započetím prací 

bylo provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí jednotlivými správci. 

Tabulka 19: Hlavní parametry objektu 

Val + hráz Délka koruny l= 151,00m 

 

Val 

Maximální výška valu h = 0,50 m 

šířka koruny valu š  = 1,00 m 

 

Hráz 

výška hráze max.  h = proměnlivá hodnota dle pod.profilu 

převýšení hráze nad max. hladinu Δh = 0,30 m 

šířka koruny hráze š  = 2,65 m 

šířka těsnění hráze š  = 2,50 m 

zátopová plocha max P  = 280 m
2
  =  0,03 ha 

retenční objem ovladatelný  W  = 120 m
3
 

výška vody max. hv  = 1,25 m 

výška vody ovladatelná ho = 1,00 m 

maximální přítok Q15 = 101,60 l/s = 91,5 m
3
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Trasa zemního valu má dva úseky a kopíruje stávající hranu břehů podél polních cest 

Pv13 a Pv12. Násypový materiál pro val je ze zeminy jílovitopísčité. Navážení tělesa valu 

probíhalo po vrstvách mocnosti 0,30 m. Materiál hutněn vibračním válcem na 95% Proctor 

Standard. Koruna byla valu navržena na výšku 0,5 m nad stávajícím terénem, šířky 1,0 m 

se sklonem 3,0 % směrem k návodnímu svahu valu.  

Trasa sypané hráze vyplňuje prostor mezi dvěma úseky usměrňovacího zemního 

valu, kopírujícího stávající hranu břehů podél polních cest Pv13 a Pv12. Násypový 

materiál pro val byl navržen ze zeminy jílovitopísčité. Koruna hráze byla navržena na 

proměnlivou výšku nad stávajícím terénem (dle podélného profilu), šířky 2,65 m se 

sklonem 3,0 % směrem k návodnímu svahu valu. Povrchová úprava koruny valu 

navržena ohumusováním v tl. 150 mm a zatravněním. Ve staničení hráze km 0,061 00 až 

0,077 00 (po bezpečnostní přeliv) je povrch koruny hráze štěrkový ze 

štěrkodrti tl. 150 mm. Pojízditelná strana hráze má nájezdovou plochu, která umožní 

nájezd údržbové techniky z polní cesty Pv13 na korunu hráze. Návodní líc a vzdušný líc 

navrženy ve sklonu 1 : 2,0. Dno nádrže bylo vyspárováno k regulačnímu objektu a 

zatravněno. Zemní práce probíhaly v souladu s ČSN 73 6850 – Sypané přehradní hráze. 

 

 

Obrázek 11: Ochranný zemní val (Sieglová, 2014) 
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Regulační objekt – jedná se o betonový objekt umístěný do nejnižšího místa zdrže, 

sloužící k regulaci odtoku vody mimo jiné i při průtoku Q100 = 266 l/s. Regulace odtoku 

je prováděna stavidlovým uzávěrem DN 200. Terén před vtokem je opevněn dlažbou 

z lomového kamene do štěrkového lože. Na objekt navazuje odpadní potrubí 

z železobetonové trouby hrdlové DN 300 vyústěné na vzdušném líci hráze do propustku 

a do vsakovacího příkopu. Betonáž provedena do nenasákavého velkoplošného bednění.  

Bezpečnostní přeliv- přeliv lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 2,00 m 

a sklonem boků 1:2. Přeliv je situován do rostlého terénu v horní části hráze na kótě 

274,25 m n. m. Dno a boky přelivu jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene do 

štěrkového lože tl. 200 mm. Kapacita bezpečnostního přelivu při maximální hladině 

274, 50 m n.m. 

Qkap = 0,314 m
3
 s

-1
>  Q100 = 0,266 m

3
 s

-1 

 

Horská vpust- lapač splavenin -  jedná se o betonovou vpust vnitřních rozměrů 

1,00 x 1,00 m, s horní vtokovou mříží a sedimentačním prostorem ve dně. Dno vpusti 

opevněno dlažbou ze žulových kostek 100/100 mm do betonového lože 100 mm. Do vpusti 

je sváděna povrchová voda z regulačního objektu a odváděna dále do jímky, která je 

součástí odvodňovacího trubního vedení SO 302. 

 

 
Obrázek 12: Horská vpust -ochranného zemního valu (Sieglová, 2014)  
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5.7 Odvodnění polních cest – SO 302 

V rámci stavebního objektu SO 302 bylo provedeno trubní odvodnění polních cest 

pod asfaltovými úseky cest Pv13 a Pv12. Účelem je odvádění povrchové vody 

z navržených zpevněných ploch a z přilehlého terénu. Celé trubní vedení je následně 

zaústěno do stávající kanalizace. 

Předmětem tohoto objektu byla výstavba trubního vedení větve A, DN 300 

v celkové délce 118,00 m včetně 3 ks revizních šachet, dále provedení větve B, DN 300 

v celkové délce 68,00 m včetně 2 ks revizních šachet a provedení větve C, DN 500 

a DN 600 v celkové délce 78,00 m včetně 3 ks revizních šachet. 

Povrchové vody zpevněných vozovek polních cest jsou svedeny podélným a příčným 

jednostranným spádem do volného terénu, nebo do podélně vedených odvodňovacích 

rigolů a následně do uličních vpustí. U nezpevněných vozovek polních cest jsou povrchové 

vody svedeny do volného terénu. 

V řešeném území jsou osazeny nové horské a uliční vpusti pro zlepšení odtoku vody 

z povrchu v lokalitě Nivky. Do uličních vpustí ústí především odvodňovací rigoly podél 

polních cest Pv13 a Pv12. Uliční vpusti jsou zaústěny do navrženého odvodňovacího 

trubního vedení. V místě stykové křižovatky mezi Pv13 a Pv12 jsou v tomto prostoru na 

každé z těchto komunikací osazeny liniové vpusti pro zachycení povrchových vod, 

stékajících nadměrným podélným spádem obou polních cest. 

Stávající šachty byly výškově upraveny. Zrušené stávající vpusti byly vybourány i 

s přípojkami a následně zaústěny do stávající kanalizace. Část stávající kanalizace podél 

cesty Pv13 byla vybourána a nahrazena novým trubním vedením. Pod novými 

konstrukcemi polních cest v místě existence navrženého odvodňovacího trubního vedení 

byly provedeny trativody pro odvodnění zemní pláně. Trativody byly zaústěny do vpustí. 

Provoz a údržbu trubního vedení řeší "Provozní a manipulační řád kanalizace" 

ON 73 6710, ve vazbě na provozní řád kanalizace zpracovaný dle TNV 75 6911. 

 Stávající stav způsoboval nedostatečné odvodnění polních cest Pv13 a Pv12, jež 

navazují na intravilán obce, čímž často docházelo ke splachům povrchových vod do obce 

Lhotka po těchto komunikacích. Navržené trubní vedení usměrní dešťové povrchové vody 

z polních cest a zredukuje (zabrání) tak splachu těchto vod do intravilánu obce. 
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Obrázek 13: Odvodnění polních cest (Sieglová, 2014) 

 

 

5.8 Sadové úpravy – SO 801 

Stavební objekt SO 801 zahrnuje výsadbu dřevin podél polních cest a interakčních 

prvků především v prostoru zemního valu. Jedná se o výsadbu, mimo jiné i náhradu za 

kácení a mýcení stávajících dřevin. Výsadba zeleně podél polních cest a interakčních 

prvků byla zpracována jako nedílná součást KoPÚ Lhotka u Přerova. Projektantem 

sadových úprav je ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice. 

 

IP 4/35 a IP6/35 

 Interakční prvky IP 4/35 a IP 6 /35 byly realizovány na parcele č. 403, podél polní 

cesty PV 13 v lokalitě Lhotka u Přerova – Nivky, na sever od zastavěné části katastrálního 

území Lhotka u Přerova a v prostoru zemního valu a záchytné nádrže.  Parcela má druh 

pozemku ostatní plocha a způsob využití zeleň. Jde o břeh chránící obec před přívalovými 

dešti, porostlý dřevinami různého stáří a druhu.  
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Záměrem bylo vytvoření plnohodnotného funkčního interakčního prvku, zachování 

břehu, doplnění zeleně a společně s vodohospodářskými opatřeními vybudovaní kvalitního 

vegetačního ochranného prvku obce. Vzhledem k nutné terénní úpravě v prostoru 

stávajícího remízu pro vytvoření terénní konfigurace k možné dočasné akumulaci a 

zadržení povrchových vod z okolních ploch a vytvoření ochrany obce Lhotka před 

nárazovými splachy těchto povrchových vod do intravilánu obce došlo k částečnému 

pokácení stávající zeleně. Kácení bylo součástí dokumentace pro výstavbu 

protipovodňového ochranného valu. Pokácené dřeviny byly nahrazeny novými.  

Tabulka 20: Stávající orientační druhové složení 

Stromy Keře 

Dub letní (Quercus robur L.) Bez černý (Sambucus nigra L.) 

Habr obecný (Carpinus betulus L.) Brslen evropský (Euonymus europaeus L.) 

Javor mléč (Acer platanoides L.) Hloh obecný (Crataegus laevigata) 

Ořešák královský (Juglans regia L.) Líska obecná (Corylus avellana L.) 

Ovocné dřeviny Růže šípková (Rosa canina L.) 

Topol osika (Populus tremula L.) Svída obecná ( Cornus sanguinea L.) 

 

Podkladem pro výběr vhodných druhů dřevin byla skupina typů geobiocénů (STG) 

vymezená v rámci biogeografického členění ČR a také vlastní terénní průzkum. Zájmové 

území odpovídá biochoře 3BE. Základním východiskem pro výběr dřevin bylo stanovení 

příslušných  STG, kterými jsou: 

3B3 Querci-fagetatypica – typické dubové bučiny 

3BD3 Querci-fagetatiliae – lipové dubové bučiny 

3BC3 Querci-fagetaaceris – javorové dubové bučiny 

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu lokality, stanovištním a prostorovým limitům a 

stavu okolních porostů byla provedena volba následujících druhů stanovištně původních 

druhů dřevin (tabulka 21). Pro výsadbu byl použit materiál výhradně z výpěstků místní 

provenience, dřevinný materiál z místních okrasných školek. Pro založení liniové zeleně 

byly využity lesnické odrostky do 180 cm a prostokořenné keře. 
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Tabulka 21: Druhové složení IP 4/35 a IP6/35 

Stromy Keře 

Jeřáb břek (Sorbus torminalis) Svída obecná (Cornus sanguinea) 

Lípa malolistá (Tilia cordata) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

Dub letní (Quercus robur) Brslen evropský (Euonymus europaeus) 

Habr obecný (Carpinus betulus) Líska obecná (Corylus avellana) 

Javor babyka (Acer campestre)  

 
  

Realizace výsadeb je členěna na dva úseky. První úsek vede kolem navržené 

záchytné nádrže a zemního valu v délce cca 100 metrů a doplňuje tak stávající zeleň. 

Druhý úsek vede podél cesty Pv13 v délce cca 60 m a doplňuje tak zeleň podél cesty. 

Celková plocha výsadby činí 1405 m
2
 a je druhově velmi pestrá. Výsadba stromů a keřů 

obepíná záchytnou nádrž a zemní val a zpevňuje celý svah. Z tohoto důvodu byly vybrány 

spíše nižší keře. Stromy jsou vysazeny 3 metry od sebe podél parcelní hranice, keře jsou 

vysázeny 1 metr od stromů ve sponu 1x1 metr a to ve skupinkách po dvou řadách. 

Jednotlivé skupiny keřů jsou od sebe vzdáleny nejméně 2 metry. Keře vedoucí podél polní 

cesty PV 13 tvoří linii. Vzdálenost jednotlivých keřů je 1 m. 

 

 

Obrázek 14: IP 4/35  (Sieglová, 2014) 
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IP 52/24/35 

 Interakční prvek byl realizován na parcele č. 479 a č. 469 a to podél polní cesty 

vedlejší Pv3 a dále polní cesty vedlejší doplňkové Pd4 podél navrženého příkopu O-6. 

Jedná se o lokalitu Lhotka u Přerova – Ořechová a Čtvrtka, na SZ a Z od zastavěné části 

katastrálního území Lhotka u Přerova. Parcela má druh pozemku ostatní plocha a způsob 

využití ostatní komunikace.  

Cílem záměru bylo vytvoření plnohodnotného funkčního interakčního prvku a 

doprovodné zeleně podél cesty Pd4, která je součástí navrženého příkopu a snaha doplnit 

zeleň a vybudovat kvalitní vegetační prvek obce. Vzhledem k terénní úpravě nedošlo 

k žádnému pokácení stávající zeleně. Realizaci výsadeb předcházela příprava území. 

Podkladem pro výběr vhodných druhů dřevin byla skupina typů geobiocénů 

vymezená v rámci biogeografického členění ČR a terénní průzkum. Zájmové území 

odpovídá biochoře 3BE. Základním východiskem pro výběr dřevin bylo stanovení 

příslušných  STG, kterými jsou: 

3B3 Querci-fagetatypica – typické dubové bučiny 

3BD3 Querci-fagetatiliae – lipové dubové bučiny 

3BC3 Querci-fagetaaceris – javorové dubové bučiny 

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu lokality, stanovištním a prostorovým limitům a 

stavu okolních porostů byla provedena volba následujících druhů stanovištně původních 

druhů dřevin uvedených v tabulce 22. 

 
Tabulka 22: Druhové složení výsady IP 51/24/35 

Stromy Keře 

Lípa malolistá (Tilia cordata) Svída obecná (Cornus sanguinea) 

Habr obecný (Carpinus betulus) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

Javor babyka (Acer campestre)  
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Realizace výsadeb - je členěna na dva úseky. První vede kolem polní cesty Pv3 

v délce cca 150 metrů a tvoří interakční prvek. Druhý úsek vede podél cesty Pd4 v délce 

cca 14 m a vede podél navrhovaného příkopu. Celková plocha výsadby činí 624 m
2
 a je 

druhově pestrá. Výsadba stromů je situována podél cesty Pv3. Z důvodu zastínění 

z protější strany byly vybrány patřičné druhy stromů. Výsadba keřů lemuje navrženou 

cestu Pd4 a navržený příkop a zpevňuje celý svah. Byly vybrány spíše nižší keře. 

Stromy byly vysazovány 3 metry od sebe podél parcelní hranice, keře 1 metr od 

sebe v jedné řadě a tvoří tak linii podél cesty. V důsledku nedostatku místa byly keře 

umístěny 0,5 m od hranice parcely. Z důvodu existencí sítí byly výsadby uzpůsobeny tak, 

aby výsadby nezasahovaly do ochranných pásem.  

 

 

 

 
 

Obrázek 15: IP 51/24/35 – podél vedlejší cesty Pv3 (Sieglová, 2014)
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6. HODNOCENÍ VLIVU REALIZOVANÝCH PRVKŮ 

O realizaci návrhu polních cest, protipovodňového ochranného valu a interakčních 

prvků z komplexní pozemkové úpravy bylo rozhodnuto na základě požadavku obce 

a sboru zástupců z roku 2008, jako o prioritním opatření, které umožní zlepšení přístupu 

k zemědělským pozemkům a zajistí ochranu obce před opakujícími přívalovými srážkami 

a zároveň zlepší odtokové poměry. 

Obec Lhotka má dlouhodobě problémy s opakujícími se přívaly srážkových vod. 

Terénní konfigurace vytváří poměrně výrazné soustředění srážkových vod zejména 

v lokalitách Nivky, tj. polních cest Pv12 a Pv13 a interakčních prvků IP4/35 a IP6/35 a 

v lokalitě Čtvrtka (zahrady navazující na obytné domy). Za účelem zabránění splachu 

ornice do intravilánu obce byla rozšířena stávající zeleň podél polních cest společně 

s úpravou terénu a vybudováním zemního ochranného valu s doprovodnou vegetací. 

Společně s úpravou terénu bylo také provedeno napojení na kanalizaci obce pro odvedení 

vody, která se zachytí za ochranným valem. Realizace byla prováděna ve dvou etapách. 

V první etapě v roce 2011 byly vybudovány polní cesty Pv3 a Pd1. Ve druhé etapě v roce 

2012 byly vybudovány polní cesty Pv13, Pv12 a Pd4 a ochranný val s výsadbou. 

Realizací plánu společných zařízení v prezentovaném rozsahu došlo k výraznému 

zkvalitnění sítě polních komunikací, zadržení a zbrzdění přívalu vody a odnosu zeminy 

z polí do zahrad a zastavěné části obce Lhotka v období intenzívních srážek. 

 

6.1 Vedlejší a doplňkové cesty 

Stavby přispěly především k zajištění dopravní přístupnosti části území. Vedlejší 

polní cesta Pv13 zajišťuje přístup do západní části extravilánu, místní trati Nivky, Čvrtka 

a U Kříže. Ostatní polní cesty zajišťují přístup k dalším místním k lokalitám a zpřístupňují 

tak pozemky nejen hospodařícím zemědělcům, ale umožňují obyvatelům obce a další 

veřejnosti jejich využití za účelem rekreace a turistiky. 
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Polní účelové komunikace mají polyfunkční funkci. Kromě své prioritní úlohy, což 

je zpřístupnění zemědělských pozemků jednotlivých vlastníků, mají současně díky osázení 

zelení i krajinářskou funkci. Dřeviny zvolené k osázení jsou autochtonní a podporují 

krajinný ráz území, její členění, strukturu a výrazně přispívají k průchodnosti krajiny a její 

členitosti.  

Vodohospodářská funkce je rovněž zřejmá. Bylo vyřešeno odvádění povrchové 

vody ze zpevněných ploch a z přilehlého terénu. Stávající stav způsoboval nedostatečné 

odvodnění polních cest Pv13 a Pv12, jež navazují na intravilán obce, čímž často docházelo 

ke splachům povrchových vod do obce Lhotka po těchto komunikacích. Provedením 

trubního odvodnění polních cest pod asfaltovými úseky a zaústěním do stávající kanalizace 

došlo k usměrnění dešťové povrchové vody a zabránění splachu do intravilánu obce. 

V rámci rekonstrukce doplňkové cesty Pd4, která zajišťuje přístup do lokality 

Čtvrtka, bylo provedeno výškové vyrovnání cesty do úrovně původní cesty.  Došlo 

k vybudování protierozní meze a provedení trubního propustku zaústěného do již 

zrealizovaného kanalizačního potrubí na přilehlém pozemku. 

Z důvodu akumulace vod při přívalových deštích a vniku do zahrad 

v intravilánu byla v této lokalitě v rámci plánu společných zařízení navržena organizační 

protierozní opatření. tzn. doporučeno pěstování vojtěšky, jetelotrávy, případně 

úzkořádkových plodin. Bohužel tato doporučení zemědělci nedodržují, což bylo zjištěno 

při terénním průzkumu a potvrzeno starostou obce Lhotka. V případě nedodržení vhodných 

osevních postupů se toto řešení omezení přívalového deště v této lokalitě jeví jako 

nedostačující a dochází tak při přívalových deštích ke splachům do obce a nežádoucím 

projevům eroze. 

 

6.2 Ochranný zemní val 
 

Vybudování ochranného zemního valu s doprovodnou vegetací zajistilo usměrnění 

povrchové vody z okolní lokality a zabránilo tak splachu vod do intravilánu obce. V 

kombinaci se sypanou hrází slouží val pro dočasné zadržení nárazových přívalů dešťové 

vody, pro dočasnou akumulaci povrchových vod a usměrnění odtoku povrchové vody do 

odvodňovacího systému.  
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6.3 IP 4/35 a IP 6/35, IP 52/24/35 

Interakční prvky podpořily výskyt zeleně v území, oživily monotónnost 

intenzivního využití zemědělské krajiny a přispěly ke zvýšení ekostabilizačních a 

estetických hodnoty území a také zlepšili potravní a úkrytové podmínky pro biotu. 

Vegetační úpravy a druhové složení nových výsadeb je velmi pestré. Vznikla pestrá 

skladba společenstev tvořených skupinami stromů a keřů, které vytvořili liniové 

společenstvo, které v budoucnu bude sloužit i jako zdroj šíření dřevin do okolí. To se 

projeví zvýšením kvality životního prostředí a vytvořením genetické zásobárny doposud 

chybějících stanovištně původních druhů dřevin pro jejich přirozené šíření v intenzivně 

obhospodařované polní krajině. 

Okraje krajinných segmentů (ekotony) nepředstavují jen to, co krajinu utváří, ale 

jsou významnými stanovišti rostlin a živočichů. Mají tak nenahraditelný význam pro 

udržení ekologické stability krajiny, jsou významným prvkem biodiverzity 

(PODHRÁZSKÁ a kol., 2006). 

 Velmi důležitá je následná tříletá péče o výsadby, která již dva roky probíhá a 

zajišťuje ji Obec Lhotka.  Po výsadbě je nutno zabezpečit případnou likvidaci 

prorůstajících plevelu, zajistit zálivku, dojde-li k většímu výpadku ve výsadbách, je nutné 

provést doplnění sazenic, důležité je také zabezpečit ochranu stromů proti okusu nátěrem 

či individuálními chrániči. Následně bude možno ponechat dřevinná společenstva 

přirozenému vývoji s příležitostnou prořezávkou či doplněním podle aktuálního stavu a 

potřeb. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že následná péče probíhá řádně dle 

doporučení. 
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6.4 Hodnocení území z hlediska ochrany půdy před vodní erozí 
 

K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti 

navrhovaných protierozních opatření se podobně jako v jiných zemích používá v České 

republice tzv. Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí – USLE dle 

WISCHMEIERA a SMITHE (1978). Vychází z principu přípustné ztráty půdy na 

jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou definovány a odvozeny z rozměrů 

standardních elementárních odtokových ploch o délce 22 m a sklonu 9 %, jejichž povrch je 

po každém přívalovém dešti mechanicky udržován ve směru sklonu svahu jako úhor. 

Hodnota přípustné ztráty půdy slouží ke stanovení míry erozního ohrožení pozemku a je 

definována jako maximální velikost eroze půdy, která dovoluje trvale a ekonomicky 

dostupně udržovat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy (JANEČEK a kol., 2012). 

 

6.4.1 Výpočet průměrné roční ztráty půdy 
 

Analýza území z hlediska hodnocení erozního smyvu se provádí pomocí 

univerzální rovnice Wischmeier – Smith, která má tvar: 

G = R . K . L . S . C . P   (t/ha/rok) 

 

G ztráta půdy v t/ha/rok 

R faktor erozní účinnosti deště 

K faktor náchylnosti půdy k erozi 

L faktor délky svahu 

S faktor sklonu svahu 

C faktor ochranného vlivu vegetace 

P faktor účinnosti protierozních opatření 

 

Faktor R  

- podle nové směrnice „Ochrana zemědělské půdy před erozí„ (JANEČEK a kol., 2012) 

odpovídá přívalovým dešťům s periodicitou 1, hodnota R =  40 MJ.ha
1
.cm.h

1 
  

(průměrná hodnota ČR), namísto původně používané hodnoty R = 20 MJ.ha
-1

.cm.h
1 

(JANEČEK a kol., 2007).  Ke změně faktoru R bylo přikročeno s ohledem na využití 

novějších údajů z klimatologických stanic, týkajících se srážkových situací. 
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Faktor K 

- představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat rozrušujícímu 

účinku deště a transportu povrchového odtoku (ms.vumop.cz, 2011). K-faktor 

určujeme z ekologicko – půdních (BPEJ) map 1 : 5000, pomocí hlavních půdních 

jednotek HPJ, tedy 2. a 3. místa kódu BPEJ 

 

Tabulka 23: Kategorie půd podle náchylnosti k erozi 

 Kategorie náchylnost k vodní erozi  Hodnoty K faktor 

půdy nenáchylné do 0,2 

půdy slabě náchylné 0,2 - 0,3 

půdy středně náchylné 0,3 - 0,4 

půdy silně náchylné 0,4 - 0,5 

půdy nejnáchylnější nad 0,5 

 

 

 

Tabulka 24: Hodnoty K faktoru dle HPJ (Janeček a kol, 2012) v řešeném území 

HPJ K- faktor Náchylnost 

08 0,49 středně náchylné 

10 0,53 nejnáchylnější 

14 0,59 nejnáchylnější 

41 0,33 středně náchylné 

58 0,42 silně náchylné 

 

 

Faktor L 

- faktor délky svahu vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikosti ztráty půdy 

erozí. Vypočítáme ho ze vzorce: 

L = ( d / 22,13)
p
 

d  -  nepřerušená délka svahu (m) 

      p -  je exponent sklonu svahu - při sklonech 3 – 5% je roven hodnotě p = 0,4 

   - při sklonech větších jak 5% roven hodnotě p = 0,5
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Faktor S 

- faktor sklonu svahu vyjadřuje vliv sklonu svahu na velikosti ztráty půdy erozí. 

Pro svahy s pravidelným sklonem vycházíme ze vzorce: 

 S = (0,43 + 0,3 . s + 0,043 . s .s) / 6,613 

S - průměrná hodnota faktoru pro celý svah 

s -  sklon svahu (%)  

 

výpočet sklonu svahu s (%) vypočítáme ze vzorce s =  h /l *100 % 

h – převýšení (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nadmořskou výškou) 

l – délka svahu 

 

Metoda pro svahy s nepravidelným sklonem využívá rozložení svahu na 10 úseků, již je 

přiřazena určitá hodnota, kterou se následně násobí dílčím sklonem každého úseku: 

 

Tabulka 25: Hodnoty pro výpočet S faktoru s nepravidelným sklonem 

Pořadí dílu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Hodnota 0,03 0,06 0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

 

neboli:S = 0,03 . s1 + 0,06. s2 + 0,07 . s3 + 0,09 . s4 + 0,10 . s5 + 0,11 . s6 + 0,12 . s7 + 

0,13 . s8 + 0,14 . s9 + 0,15 . s10 

 

si= hodnota S faktoru pro příslušné sklony deseti úseků stejné délky. 

Může být stanovena dle vzorce nebo dle tabulky S faktoru 

 

Tabulka 26: Přiřazení S faktoru podle sklonu svahu 

s (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S faktor 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,7 0,84 1,0 1,17 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1,35 1,55 1,75 1,97 2,21 2,46 2,72 2,99 3,27 3,57 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3,89 4,21 4,55 4,90 5,26 5,64 6,03 6,43 6,85 7,28 
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Faktor C 

- faktor ochranného vlivu vegetace charakterizuje vliv pěstovaných plodin před působením 

dešťových srážek. Největší protierozní ochrannou funkci mají travní porosty, naproti tomu 

širokořádkové plodiny chrání půdu nejméně. Hodnoty C faktoru se určí tabulkově dle 

pěstovaných plodin a způsobu obdělávání (JANEČEK a kol., 2012). 

 

Tabulka 27: Průměrné hodnoty C faktoru pro jednotlivé plodiny 

   (Janeček a kol., 2012) 

Plodina C faktor Plodina C faktor 

pšenice ozimá 0,12 chmelnice 0,8 

žito ozimé 0,17 řepka 0,22 

ječmen jarní 0,15 slunečnice 0,6 

ječmen ozimý 017 mák 0,5 

oves 0,1 ostatní olejniny 0,22 

kukuřice na zrno 0,61 kukuřice na siláž 0,72 

luštěniny 0,05 ostatní pícniny jednoleté 0,02 

brambory rané 0,6 ostatní pícniny víceleté 0,01 

brambory pozdní 0,44 zelenina  0,45 

louky 0,005 sady 0,45 

 

V případě víceletého osevního postupu se C faktor určí průměrem všech C faktorů 

používaných plodin. 

 

Příklad osevního postupu 

1. Pšenice ozimá   0,12   

2. Řepka ozimá   0,22 

3. Ječmen ozimý   0,17 

4. Ječmen jarní   0,15 

5. Vojtěška    0,02 

6. Kukuřice    0,72 

Průměr   0,23 
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Faktor P 

 - faktor vlivu protierozních opatření charakterizuje realizovaná protierozní opatření, jako 

jsou průlehy, záchytné příkopy, terasy, meze a organizační opatření. Pokud nelze žádné 

opatření brát na zřetel uvažuje se hodnota P faktoru = 1 (JANEČEK a kol., 2012). 

Jednotlivé faktory rovnice vycházejí z přírodních poměrů a opatření, která smyv 

ovlivňují. Výpočtem se stanoví hmotnostní množství erozního smyvu za 1 rok na 1 ha 

zemědělské půdy. Posouzení výsledků spočívá ve srovnání výsledků rovnice  Wischmeier  

- Smith s přípustnými hodnotami ztráty půdy. 

Tabulka 28: Přípustné ztráty půdy (Janeček a kol., 2012) 

U mělkých půd do 30 cm 
Doporučeno zatravnění nebo 

zalesnění 

U středně hlubokých půd s hloubkou od 30 cm do 60 cm    do 4 t ha-1.rok-1 

U hlubokých půd s hloubkou nad 60 cm    do 4 t ha-1. rok-1 

 

Starší návrhy pozemkových úprav se opírají o limity hloubky půdy podle metodiky 

Janečka a kol. z roku 2007. Původní limit pro hluboké půdy byl 10 t.ha
-1

.rok
-1

. 

Aktualizovaná metodika z roku 2012 doporučuje používat průměrnou roční hodnotu 

faktoru erozní účinnosti deště R = 40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

, namísto původně používané hodnoty 

 R = 20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

. 
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6.4.2 Výsledky a návrhy opatření 

 

Pro výpočet ohroženosti půdy byly vybrány 4 linie různých délek a sklonů 

v lokalitách, které byly součástí (předmětem) pozemkové úpravy a realizace v k.ú. Lhotka 

u Přerova. Na obrázku č. 16 jsou znázorněny vybrané linie. 

 

 

Obrázek 16: Odtokové linie v k.ú. Lhotka u Přerova, vrstevnice – ZABAGED (po 2 m), 

upraveno z ortofoto © ČÚZK, 2012 

 

 

Linie č. 1 – lokalita Čtvrtka – v této lokalitě v rámci plánu společných zařízení byla 

provedena rekonstrukce doplňkové cesty Pd4, včetně výškového vyrovnání, 

byla vybudována protierozní mez a provedení trubního propustku 

 

Linie č. 2 – lokalita Nivky - zde se nachází bývalý zemědělský objekt, jízdárny, stáje 

a ohrady pro koně. Po pozemkové úpravě byl změněn druh pozemku z orné půdy na trvalý 

travní porost.  
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Linie č. 3  -   lokalita Nivky a Za humny  - V těchto lokalitách v rámci plánu společných 

zařízení byl vybudován zemní val, který kopíruje hranu břehů podél polních cest Pv13 

a Pv12. 

Linie č. 4 – lokalita Za humny - v této lokalitě v rámci plánu společných zařízení byla 

provedena rekonstrukce polní cesty Pv12, včetně výškového vyrovnání. Lokalita je 

významná pro širší teplomilné vegetace na střední Moravě.  

Délka vybraných linií byla zaměřena graficky v prostředí GIS (v programu PROLAND). 

Pro každou linii byl vypočítán průměrný sklon svahu z jednotlivých daných úseků. 

 

 

Tabulka 29: Vymezení délek jednotlivých linií 

 

Číslo linie 
1 2 3 4 

počáteční nadmořská výška (m n.m.) 283 285 286 286 

konečná nadmořská výška (m n.m.) 273 279,5 277 277 

d – délka svahu (m) 139,31 83,85 106,57 151,23 

h – převýšení (m) 10 5,5 9 9 

s – sklon svahu (%) 7,2 6,4 8,4 5,9 

 

 

Faktor K byl přiřazen podle kódu BPEJ. U linie číslo 1, 3 a 4 byl faktor K vypočítán 

pomocí váženého průměru, neboť linie probíhají ve dvou různých BPEJ.  

 

 

 

Tabulka 30: Přiřazení K faktoru 

 Číslo lokality (linie) 1 2 3 4 

BPEJ 

31400 

30800 

31400 31400 

30800 

31400 

30800 

HPJ 14, 08 14 14, 08 14, 08 

K 0,56 0,59 0,51 0,55 
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Výpočty byly provedeny dle Metodiky „Ochrana zemědělské půdy před erozí“, 

autorů Miloslava Janečka a kol., která byla aktualizována v roce 2012. Aktualizovaná 

metodika z roku 2012 doporučuje používat průměrnou roční hodnotu faktoru erozní 

účinnosti deště R = 40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

 a limit přípustné ztráty půdy 4 t.ha
-1

.rok
-1

 pro 

hluboké půdy. Pro zobrazení největších rozdílů v odnosu půdy bylo počítáno s C faktorem 

pro kukuřici na siláž, louky, pícniny jednoleté, řepku a pšenici ozimou. Dále byl zvolen 

výpočet pro průměr všech C faktorů používaných plodin, který se používá při víceletém 

osevním postupu.  

 

Tabulka 31: Výpočet erozního smyvu v závislosti na pěstované plodině dle 

           Janečka a kol., 2012 

 

Číslo lokality 1 2 3 4 

R – faktor erozní účinnosti deště 40 40 40 40 

K -  faktor  náchylnosti půdy k erozi 0,56 0,59 0,51 0,55 

L – faktor délky svahu 2,51 1,92 2,39 3,4 

S – faktor sklonu svahu 0,71 0,63 0,92 0,56 

C1 – kukuřice na siláž 0,72 0,72 0,72 0,72 

C2 – průměr pěstovaných plodin 0,23 0,23 0,23 0,23 

C3 - louky 0,005 0,005 0,005 0,005 

C4 – pícniny jednoleté 0,02 0,02 0,02 0,02 

C 5 - řepka 0,22 0,22 0,22 0,22 

C 6 – pšenice ozimá 0,12 0,12 0,12 0,12 

P –faktor účinnosti protierozních opatření 1 1 1 1 

G 1- kukuřice na siláž - ztráta půdy (t/ha/rok) 28,74 20,55 32,30 30,16 

G 2- průměr  - ztráta půdy (t/ha/rok) 9,18 6,57 10,32 9,63 

G 3- louky - ztráta půdy (t/ha/rok) 0,20 0,14 0,22 0,21 

G 4- pícniny jednoleté -  ztráta půdy (t/ha/rok) 0,80 0,57 0,90 0,84 

G 1- řepka - ztráta půdy (t/ha/rok) 8,78 6,28 9,87 9,22 

G 6- pšenice ozimá - ztráta půdy (t/ha/rok) 4,79 3,43 5,38 5,03 

G – přípustná ztráta půdy (t/ha/rok) 4 4 4 4 

 

 

 

 



Hana Sieglová: Realizace polních cest a protipovodňového valu s výsadbou interakčních 

prvků v k. ú. Lhotka u Přerova 

 

2015  61 

 

U červeně vyznačených hodnot G (hodnot erozního smyvu) byl překročen 

přípustný limit průměrné roční ztráty půdy (t.ha
-1

rok
-1

). Z uvedených výpočtů je patrné, že 

největší vliv na erozní smyv mají praktikované osevní postupy. Změnou C faktoru a 

následného výpočtu  G -  ztráty půdy, došlo k výraznému zvýšení (snížení) erozní 

ohroženosti. Na pozemcích, kde jsou vysazovány širokořádkové a erozně nebezpečné 

plodiny jako je kukuřice, erozní smyv přesahuje hodnoty 30t.ha
-1.

rok
-1

, což mnohonásobně 

přesahuje maximální přípustnou hodnotu 4 t.ha
-1

rok
-1

. Pro porovnání jsou výsledné 

hodnoty přehledně zobrazeny v grafu č. 1.  

V tomto případě je nutné aplikovat především protierozní osevní postup. V případě 

nedostatečné ochrany půdy před vodní erozí uplatnit další opatření, jako jsou zasakovací 

pásy, zatravněné údolnice, popř. ochranné zatravnění včetně možností celého zatravnění 

půdního bloku. 

 

Graf č. 1: Závislosti G [t·ha-1.rok-1] na pěstované plodině dle Janečka a kol., 2012 
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 Jelikož se starší návrhy pozemkových úprav (před rokem 2012), tedy i KoPÚ 

v k. ú. Lhotka u Přerova, opírají o limity hloubky půdy podle metodiky 

Janečka a kol. z roku 2007:  

- mělká půda – 1 t.ha
-1

.rok
-1

 

- středně hluboká půda – 4 t.ha
-1

.rok
-1

 

- hluboká půda – 10 t.ha
-1

.rok
-1

 

 a faktor erozní účinnosti deště R byl používán v hodnotě 20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

, byly 

provedeny výpočty erozního smyvu a následné hodnocení účinnosti protierozních opatření 

i dle metodiky Janečka a kol. z roku 2007. 

 

Tabulka 32: Výpočet erozního smyvu v závislosti na pěstované plodině dle 

          Janečka a kol., 2007 

 

Číslo lokality 1 2 3 4 

R – faktor erozní účinnosti deště 20 20 20 20 

K -  faktor  náchylnosti půdy k erozi 0,56 0,59 0,51 0,55 

L – faktor délky svahu 2,51 1,92 2,39 3,4 

S – faktor sklonu svahu 0,71 0,63 0,92 0,56 

C1 – kukuřice na siláž 0,72 0,72 0,72 0,72 

C2 – průměr pěstovaných plodin 0,23 0,23 0,23 0,23 

C3 - louky 0,005 0,005 0,005 0,005 

C4 – pícniny jednoleté 0,02 0,02 0,02 0,02 

C 5 - řepka 0,22 0,22 0,22 0,22 

C 6 – pšenice ozimá 0,12 0,12 0,12 0,12 

P –faktor účinnosti protierozních opatření 1 1 1 1 

G 1- kukuřice na siláž - ztráta půdy (t/ha/rok) 14,37 10,28 16,15 15,08 

G 2- průměr  - ztráta půdy (t/ha/rok) 4,59 3,28 5,16 4,82 

G 3- louky - ztráta půdy (t/ha/rok) 0,10 0,07 0,11 0,10 

G 4- pícniny jednoleté - ztráta půdy (t/ha/rok) 0,40 0,29 0,45 0,42 

G 1- řepka - ztráta půdy (t/ha/rok) 4,39 3,14 4,93 4,61 

G 6- pšenice ozimá - ztráta půdy (t/ha/rok) 2,40 1,71 2,69 2,51 

G – přípustná ztráta půdy (t/ha/rok) 10 10 10 10 
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 V řešených lokalitách se vyskytují hluboké půdy, což znamená, že dosahují 

hloubky větší než 60 cm. Výsledná ztráta půdy přesahuje maximální přípustnou hodnotu 

10 t ha
-1

.rok
-1  

v případě, že se na vybraných lokalitách pěstovala kukuřice na siláž. Pro 

porovnání jsou výsledné hodnoty přehledně zobrazeny v grafu č. 2. Sklon svahu na 

vybraných lokalitách dosahuje více jak 5%, je nutné tedy dodržovat správný osevní postup 

a nepěstovat monokulturní plodiny náchylné k tvorbě eroze. Erozní podmínky se zlepší 

návrhem protierozního opatření i návrhem umístění vlastnických pozemků. 

 

Graf č. 2: Závislosti G [t·ha-1.rok-1] na pěstované plodině dle Janečka a kol., 2007 

 

 

 

 Při řešení erozního smyvu a návrhu ochranného opatření pomocí dvou metodik 

byly získány dva typy rozdílných výsledných hodnot (viz tabulka č. 29 a 30) a jejich vliv 

na řešené území. Podle Podhrázské a Dufkové (2005) protierozní uspořádání pozemků 

a plodin v osevních postupech využívá především protierozně ochranných účinků plodin. 

Pozemky erozně ohrožené je třeba vyčlenit do samostatného osevního postupu, zabezpečit 

rostlinný kryt po většinu roku a ochranu půdy i v zimním období. 
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 Porovnáním obou postupů lze dojít k závěru, že změnou hodnoty R faktoru 

z 20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1 

na 40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

 dochází k daleko vyšším nárokům na ochranu 

půdy před vodní erozí. Ta může být řešena buď záborem orné půdy nebo i vhodně 

zvolenými osevními postupy a půdoochrannými agrotechnickými opatřeními. Tím lze 

podpořit i vyšší ochranu kvality vody, zvýšit retenci vody v krajině, zvýšit biodiverzitu a 

celkovou ekologickou stabilitu území, která jsou intenzivně obhospodařována. 

 Zvolená opatření by měla být navrhována s ohledem na funkčnost i na snahu 

minimalizovat finanční nákladnost jejich realizace. Základním protierozním opatřením je 

vhodně zvolený (navržený) protierozní osevní postup. Dalšími opatřeními jsou např. 

zatravněné údolnice a pásy i ochranné zatravnění částí nebo celých půdních bloků na 

prudkých svazích. Za požadovanou účinnost protierozního opatření se považuje snížení 

průměrné dlouhodobé ztráty půdy v řešené lokalitě (erozně uzavřeném celku, bloku) pod 

přípustný limit podle hloubky půdy. 

6.5 Ochrana území ohrožených vodní erozí 

 Základním principem při ochraně půdy přerušení neúměrné délky svahu po 

spádnici a zajištění co nejdelšího období, po které je půda kryta vegetací, popřípadě 

posklizňovými zbytky na co největší ploše pozemku. Pro ochranu pozemku před erozí 

prostřednictvím vegetačního krytu je nejúčinnější trvalé zatravnění (popř. zalesnění). 

Při pěstování sezonních plodin mají nejvyšší ochranný účinek pícniny, dále úzkořádkové 

plodiny (obiloviny). Nejmenší ochranu půdy před působením eroze mají širokořádkové 

plodiny. Při pěstování širokořádkových plodin a jarních plodin je nutné zařazení 

meziplodin a používání agrotechniky s využitím posklizňových zbytků. Optimalizace tvaru 

a velikosti pozemků, využívána v pozemkových úpravách slouží k úpravě polohy pozemků 

ve smyslu situování delší strany ve směru vrstevnic. Svažité a dlouhé bloky mohou být 

rozděleny vhodnými technickými opatřeními (průlehy, příkopy, cesty s protierozní funkcí, 

protierozní hrázky a meze, prvky ÚSES s protierozní funkcí). Hospodařící zemědělci jsou 

tímto navíc usměrňováni k obdělávání pozemků ve směru vrstevnic a tím k omezení 

vzniku preferenčních odtokových cest, meziřadí a vzniku povrchového odtoku 

(PODHRÁZSKÁ, KARÁSEK, 2014). 
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6.6 Protierozní ochrana půdy a legislativa 

Ochranu zemědělského půdního fondu zajišťuje Zákon České národní rady 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

který je v gesci Ministerstva životního prostředí. Cílem zákona je ochrana zemědělského 

půdního fondu, jako nenahraditelného výrobního prostředku a složky životního prostředí. 

Protierozní ochrana zemědělské půdy je v současné době zákonem o ochraně 

půdního fondu řešena velmi nedostatečně a návazný předpis, který by tuto problematiku 

řešil, neexistuje. Pro řešení škod způsobovaných erozí stávající právní úprava v zákoně 

neobsahuje vůbec samostatná ustanovení, která by tuto problematiku řešila. 

Eroze je vzhledem k přírodním podmínkám a organizaci půdního fondu v ČR 

hlavní degradační faktor poškozující půdu. Příčinou jsou dlouhodobě vysoká míra zornění 

půdy (71%) nepřiměřené velké půdní bloky a vysoký podíl pěstování širokořádkových 

plodin, zejména kukuřice (PODHRAZSKÁ a kol., 2010). Zmírnění projevů eroze se 

očekávalo o působení standardů GAEC (Good Agriculturaland Environmental Conditions), 

které mají zajistit zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou 

součástí Kontroly podmíněnosti (Crosscompliance). Na ochranu půdy před erozí jsou 

zaměřeny standardy GAEC 1 a GAEC 2. Dodržování standardů se vztahuje pouze na 

příjemce zemědělských podpor a na vybrané erozně ohrožené oblasti. Omezení nemají 

obecnou platnost, ale jsou odstupňována podle intenzity erozního ohrožení na vybraných 

pozemcích. V důsledku plošně nedostatečně vymezené půdy ohrožení erozí v evidenci 

půdy (LPIS), zejména půdy silně erozně ohrožené, je účinnost opatření nedostatečná. 

Významným nástrojem v boji s erozí půdy by se měla stát nová „protierozní“ 

vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem novely zákona a tedy i 

nové vyhlášky je posílit ochranu zemědělského půdního fondu před poškozováním půdní 

úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, přesněji vymezit povinnosti 

vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy, stanovit povinnosti z důvodu zajištění 

protierozní ochrany. Pro ověření účinnosti výpočtu erozní ohroženosti v praxi bude sloužit 

i monitoring hlášení eroze. Data vkládaná do programu LPIS, na základě budoucí 

vyhlášky, vyžadují pro implementaci 6 měsíců (CHMELÍK, 2014).  

http://www.mzp.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-pudy/zakon-o-ochrane-zemedelskeho-pudniho/
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7. DISKUSE 

Pozemkové úpravy poskytují dostatek nástrojů k návrhu protierozních a 

protipovodňových opatření a to v případě ochrany povodní při přívalových a také do určité 

míry pro ochranu před povodněmi vzniklých v důsledku extrémních úhrnů srážek. 

V pozemkových úpravách spadají protipovodňová, protierozní a vodohospodářská zařízení 

pod společná zařízení a navrhují se s ohledem na charakter území, její typické prvky a 

potřeby zvýšení ekologické stability. Při návrhu je velmi důležitá schopnost projektanta 

domluvit se s účastníky pozemkové úpravy, tedy vlastníky pozemků. Pokud se tak nestane, 

musí hledat odpovídající kompromis a jeho situace je následně zkomplikována. 

V rámci plánu společných zařízení, který je klíčovým dokumentem při realizaci 

pozemkových úprav, je možné navrhovat a realizovat celou řadu protierozních a 

protipovodňových opatření, která mají polyfunkční charakter. Opatření mají chránit území 

před nepříznivými účinky přívalových dešťů, zajistit bezpečné odvedení vody v krajině, 

zvýšit retenci krajiny, přispět ke snížení erozního smyvu a další. 

Nedílnou součástí protierozní ochrany je ovšem aktivní spolupráce zemědělců 

hospodařících na erozí ohrožených pozemcích při respektování a uplatňování zásad 

správného hospodaření (GAEC) a při vhodné volbě pěstovaných plodin, včetně ochoty 

v nezbytné míře přijímat návrhy komplexních protierozních opatření organizačního, 

agrotechnického a technického charakteru. 

Realizovaná opatření v katastrálním území Lhotka u Přerova v rámci pozemkové 

úpravy mají poměrně vysokou účinnost v případě eliminace nepříznivých účinků 

povrchového odtoku a povodňového ohroženosti z přívalových srážek, kdy velmi účinně 

snižují škody na majetku v zastavěných územích obce, omezují transport splavenin a 

znečištění vodních toků a nádrží, což se týká především realizace ochranného zemního 

valu a odvodnění polních cest Pv13 a Pv12. 

 Ochranný zemní val v kombinaci se sypanou hrází pro dočasné zadržení 

nárazových přívalů dešťové vody významně přispěl k zajištění  ochrany obce před 

opakujícími se přívalovými srážkami. Terénní úpravy v rámci samotné realizace vytvořily 

novou vhodnou konfiguraci pro dočasnou akumulaci povrchových vod a usměrnění odtoku 

povrchové vody do odvodňovacího systému. 
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Významnou součástí protierozních opatření jsou také vhodně realizované polní 

cesty s doprovodnou zelení. V řešeném území tak plní nejenom funkci dopravní, ale také 

funkci protierozní, kdy přerušují délky svahu pozemků a cestní příkopy zachycují a 

odvádějí vodu z okolních pozemků. 

Neméně důležitou funkci má také výsadba doprovodné zeleně podél polních cest a 

interakčních prvků v prostoru zemního valu a to jak z hlediska ekologického, tak 

z hlediska estetického při dotváření krajinného rázu. Byl vhodně zvolen výběr druhů 

dřevin na základě stanovení příslušných skupin typů geobiocénů, jež odpovídá zájmovému 

území - biochoře 3BE. 

Vedle těchto technických a investičních opatření byla v rámci pozemkové úpravy 

v k.ú. Lhotka u Přerova navržena i organizační protierozní opatření na orné půdě v podobě 

zatravnění či upravených osevních postupů. Tyto osevní postupy doporučují pěstování 

vojtěšky, jetelotrávy, př. úzkořádkových plodin a vylučují osev erozně nebezpečných 

plodin. Bohužel tato doporučení zemědělci nedodržují, což bylo zjištěno při vlastním 

terénním průzkumu a potvrzeno starostou obce Lhotka. V lokalitě Čtvrtka, kde bylo toto 

doporučení navrženo, tak nadále dochází při přívalových deštích k akumulaci vod, 

následnému splachu do zahrad v intravilánu a nežádoucím projevům eroze.  

Nejhorším rizikovým chováním zemědělců je pěstování širokořádkových plodin na 

erozně ohrožených půdách. Bohužel toto neplnění povinností dle § 2 zákona 

č. 334/1992 Sb. je vnímané ze strany zemědělců, ale i orgánů ochrany ZPF jako něco, co 

by zasluhovalo v případě omezení finanční náhradu. Zatravnění erozně degradovaných půd 

je chápáno vlastníky a nájemci jako znehodnocení půdy. Zarážející na tom je, že původci 

poškozování půdy jsou ve většině případů příjemci přímých dotací na půdu, tedy 

především nájemci. Tito nájemci poškozují neracionálním a protiprávním způsobem nejen 

cizí majetek, ale nenahraditelný přírodní zdroj a výsledek vložené práce generací našich 

předků. 

Nerespektování doporučeného ochranného osevního postupu i protierozních 

opatření v rámci pozemkových úprav není v současnosti žádným způsobem ošetřeno. 

Zemědělci tak nejsou ničím nuceni, aby stanovená opatření dodržovali. Dle mého názoru 

by východiskem v této situaci mohlo být ukládání sankcí, případně snížení dotačních 

prostředků. 
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Protierozní ochrana je v současné době půdy nedostatečně právně upravena. 

Nastavená kritéria pro splnění podmínek GAEC 1 a GAEC 2, které se přímo týkají 

problematiky eroze, jsou v současnosti vzhledem k celkové ploše ohrožené zemědělské 

půdy nastaveny mírně, a tím protierozní ochranu řeší nedostatečně. Je třeba zdůraznit, že 

standardy GAEC jsou ekonomickým nástrojem k podpoře agrárního sektoru a nenahrazují 

povinnost zemědělských podnikatelů hospodařit tak, aby nedocházelo erozí k poškozování 

půdy. Zároveň se netýkají všech zemědělců, ale pouze těch, kteří čerpají dotační 

prostředky. Dodržování zásad GAEC je podmínkou pro vyplácení zemědělských dotací. 

Aby bylo možné zhodnotit, zda jsou GAEC dodržovány a zemědělec má tak právo 

na vyplacení dotace, je pro celou Českou republiku zpracován zemědělský geografický 

informační systém LPIS, který zemědělcům dává, mimo jiné, informace o míře erozního 

ohrožení. Velký problém je, že údaje, které o erozním ohrožení poskytuje LPIS, 

neodpovídají skutečnému stavu a nejsou aktuální! 

Z nedávných zjištění odborníků vyplývá, že na některých půdních blocích dochází 

opakovaně k erozi, přestože tyto lokality nejsou zařazeny do mapy erozního ohrožení. 

Zemědělec hospodařící na takových pozemcích dnes nemůže být sankcionován, protože 

neporušil platnou metodiku, ačkoli půda z jeho pozemku třeba opakovaně způsobuje škody 

na sousedících pozemcích či infrastruktuře (MAZÍN, 2014). 

 Tato skutečnost byla zjištěna i v řešeném území Lhotka u Přerova a to na základě 

vlastního průzkumu i na základě výpočtů dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí dle USLE 

(Wischmeier-Smith), dle metodik „Ochrana zemědělské půdy před vodní erozí“ autorů 

Miroslava Janečka a kol. z roku 2007 a z roku 2012, které jsou součástí diplomové práce. 

 Půdní bloky v katastrální území Lhotka u Přerova nejsou v systému LPIS zařazeny 

do mapy erozního ohrožení, přestože v této lokalitě dochází k opakované erozi. 

 Na základě vlastního průzkumu bylo zjištěno, že dochází také k porušování 

osevních postupů, které byly v rámci pozemkové úpravy doporučeny a místo navržených 

úzkořádkových plodin jsou v dané lokalitě na pozemcích vysazovány širokořádkové a 

erozně nebezpečné plodiny jako je kukuřice.  

Z výsledných hodnot, které byly získány při řešení erozního smyvu vyplývá, že při 

změně hodnoty R faktoru z 20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1 

na 40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

a při pěstování erozně 

nebezpečných rostlin dochází k několikanásobnému překročení přípustné ztráty půdy. Na 
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pozemcích, kde jsou vysazovány širokořádkové a erozně nebezpečné plodiny jako je 

kukuřice, erozní smyv přesahuje hodnoty 30t.ha
-1.

rok
-1

, což mnohonásobně přesahuje 

maximální přípustnou hodnotu 4 t.ha
-1

rok
-1

.  

Na základě výsledků z výpočtu, by tyto pozemky v katastrálním území Lhotka u 

Přerova měli být bezpodmínečně zařazeny mezi erozně ohrožené pozemky a měly by být 

v systému LPIS začleněny do mapy erozního ohrožení. 

Opatření k nápravě by měla přinést připravovaná novela o ochraně ZPF a prováděcí 

vyhláška upravující hodnocení erozní ohroženosti. Nezbytná je také plošná aktualizace 

LPIS, monitoring hlášení eroze a provázanost aktivit Mze ČR, SPÚ, SZIF a MŽP ČR. 

Podle nových pravidel bude jednotlivá erozní událost důvodem pro zařazení mezi 

ohrožené půdy. Na nich musí farmáři hospodařit podle šetrnějších pravidel, jinak jim hrozí 

sankce. Pozemek bude nejdříve zařazen mezi mírně ohrožené, v případě opakování 

problémů mezi silně ohrožené. (STEJSKAL, 2012).   
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8. ZÁVĚR 
 

 Zabezpečení trvalé úrodnosti zemědělských půd, zachování a zlepšení kvality 

vodních zdrojů a ekologické rovnováhy v krajině by mělo být zájmem všech dotčených 

subjektů. Každé řešené území má však svoje specifika a priority, které musí být 

zohledněny v návrhu optimálních opatření. V území s požadavky na zvýšenou ochranu 

vodních zdrojů bude preferováno ochranné zatravnění. V území s požadavky na ochranu 

krajinného rázu bude preferováno posílení fragmentace půdních bloků, návrat rozptýlené 

zeleně, drobných vodních útvarů a mokřadů. Naopak v územích intenzivně zemědělsky 

využívaných bude spíše snaha zachovat maximálně možné procento orné půdy a řešit 

ochranu přírodních zdrojů pomocí optimalizace velikosti pozemků, technických opatření 

v kombinaci s opatřeními na orné půdě.  

 Komplexní pozemkové úpravy v rámci plánu společných poskytují dostatek 

nástrojů nejen k návrhu protierozních a protipovodňových opatření a prvků ekologické 

stability, ale zároveň zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a 

zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a přispívají k postupnému zvyšování 

rozmanitosti a kultury krajiny. Společná zařízení se navrhují s ohledem na charakter území, 

její typické prvky a potřeby zvýšení ekologické stability. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit účinnost společných zařízení 

realizovaných po pozemkové úpravě v katastrálním území Lhotka u Přerova. 

Ekologická rovnováha katastrálního území Lhotka u Přerova je dána vztahy mezi 

základními biologickými složkami krajiny, které lze vyjádřit poměrem mezi relativně 

přirozenými ekosystémy (tj. lesy, vodní plochy, sady, zahrady, trvalé travní porosty) a 

systémy umělými (orná půdy, zastavěné území). Řešené území lze z tohoto hlediska 

charakterizovat jako intenzivně využívané kulturní území, kde autoregulační působení 

ekosystémů musí být v podstatné míře doplňováno technickými zásahy. 

Realizované prvky společných zařízení navržené v rámci komplexní pozemkové 

úpravy v katastrálním území Lhotka u Přerova přispěly k výraznému zkvalitnění sítě 

polních komunikací, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, k zadržení a zbrzdění přívalu 

vody a odnosu zeminy z polí do zahrad a intravilánu v období intenzivních srážek a 
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ochraně majetku v zastavěných částí obce. V neposlední řadě přispěly k významnému 

zvýšení ekologické stability území. 

Realizované polní cesty s odvodňovacími prvky v k.ú. Lhotka u Přerova jsou 

zdárným příkladem společného zařízení s polyfunkční funkcí. Umožnily zpřístupnění 

zemědělských pozemků, zlepšily prostupnost krajiny, zároveň plní funkci protierozní, kdy 

přerušují délky svahu pozemků a cestní příkopy zachycují a odvádějí vodu z okolních 

pozemků. Výsadbou doprovodné zeleně podél cest došlo k vytvoření liniového 

společenstva s funkcí interakčního prvku, ke zlepšení krajinného rázu, zvýšení biodiverzity 

a podpoře migrace živočichů v krajině. 

 Vybudováním ochranného zemního valu s doprovodnou vegetací došlo k zadržení 

nárazových přívalů dešťové vody, dočasné akumulaci povrchových vod a usměrnění 

odtoku povrchové vody do odvodňovacího systému. Došlo k zabránění splachu ornice do 

intravilánu a omezení škod na majetku v zastavěném území obce. 

 Vegetačními úpravami vznikla pestrá skladba společenstev tvořených skupinami 

stromů a keřů s funkcí plnohodnotného interakčního prvku, které zvýšily podíl přirozeně 

rostoucí zeleně v zemědělské krajině, umožnily stanoviště mnoha rostlin a 

živočichů. Interakční prvky oživily monotónnost intenzivního využití zemědělské krajiny, 

přispěly ke zvýšení estetické hodnoty území a také zlepšili potravní a úkrytové podmínky 

pro biotu.  

 Závěrem lze říci, že realizovaná opatření v k.ú. Lhotka u Přerova splnila svou 

prioritní úlohu a to jak z hlediska zpřístupnění k zemědělským pozemkům, tak z hlediska 

ochrany obce před přívalovými srážkami. Doprovodná zeleň výrazně přispěla ke zvýšení 

estetických i ekostabilizačních hodnot území. Lze ocenit i citlivé začlenění těchto staveb 

do zdejší krajiny. 
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Příloha 1: Polní cesty Pv12 a Pv 13 před a po realizaci 

 

 

 

Polní cesty Pv 12 a Pv13 před realizací: © Google Street View – únor 2012 

 

 

 

 

Polní cesty Pv 12 a Pv13 po realizaci (Sieglová, 2014) 
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Příloha 2: Polní cesta  Pv13 před a po realizaci 

 

 

Polní cesta Pv13 před realizací: © Google Street View – únor 2012 

 

 

 

Polní cesta Pv13 po realizaci (Sieglová, 2014) 
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Příloha 3: Polní cesty Pv12 a Pv 13 před a po realizaci 

 

 

 

Polní cesty Pv 12 a Pv13 před realizací: © Google Street View – únor 2012 

 

 

 

 

Polní cesty Pv 12 a Pv13 po realizaci (Sieglová, 2014) 
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Příloha 4: Přívalový déšť v k. ú. Lhotka u Přerova v roce 2013  
 

 

 

 Nedodržený osevní postup (kukuřice) v lokalitě Čtvrtka (Trnčák, 2013) 

 

 

 

Doplňková cesta Pd 4  - přístup k lokalitě Čvrtka (Trnčák, 2013) 
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Příloha 5: Přívalový déšť v k.ú. Lhotka u Přerova v roce 2013 

 

 

Zahrady v lokalitě Čtvrtka v k.ú. Lhotka u Přerova (Trnčák,2013) 

 

 

Protipovodňový val v k.ú. Lhotka u Přerova (Trnčák, 2013) 

 

 


