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ANOTACE: 

Předloţená práce je zaměřena na ověření správnosti protierozních a protipovodňových 

opatření na modelovém území, kde byl zpracován projekt komplexní pozemkové úpravy. 

První část pojednává o problematice vodní eroze, jejich důsledků a podává přehled metod 

slouţící k posouzení ohroţenosti území erozí. Následuje seznámení se s účelem 

pozemkových úprav, jejich funkcí a významem. V další části je zpracována fyzicko-

geografická charakteristika území a tvorba modelu pro výpočet velikosti erozního smyvu. 

Následně jsou posuzovány změny erozních poměrů při začlenění navrţených opatření a 

jejich hodnocení.  

Klíčová slova: eroze, DMT, grid, plán společných zařízení, USLE. 

 

 

 

 

 

 

Summary:  

This thesis deals with the verification of flood control and soil protection from erosion in 

an area for which the comprehensive land consolidation project was established.The first 

part explains the basic theory of water erosion and its influence. It also gives a summary of 

verification methods. This is followed by explanation of the aim of land consolidation, its 

function and purpose. In the second part there is a cartographic model for calculation of the 

ammount of erosion created. Finally the changes in erosion after implementation of 

proposed precautions are examined. 

 

 

Keywords: common system plan, DMT, erosion, grid, USLE. 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

 2009  

 

Obsah 

Prohlášení 

Anotace  

Obsah 

Seznam pouţitých zkratek 

ÚVOD .................................................................................................................................... 1 

1 Cíle práce .................................................................................................................... 2 

2 Vodní eroze ................................................................................................................. 3 

2.1 Příčiny vodní eroze ................................................................................................. 3 

2.2 Typy povrchové vodní eroze ................................................................................... 3 

2.3 Důsledky vodní eroze .............................................................................................. 4 

3 Určení ohroţenosti pozemků vodní erozí ................................................................... 5 

3.1 Zjišťování vodní eroze ............................................................................................ 5 

3.2 Empirické modely ................................................................................................... 5 

3.3 Simulační modely.................................................................................................. 10 

4 větrná eroze ............................................................................................................... 12 

4.1 Metody určení ohroţeností větrnou erozí ............................................................. 12 

5 Pozemkové úpravy .................................................................................................... 13 

5.1 Definice pozemkových úprav dle  právních předpisů ........................................... 13 

6 Podklady pro pozemkové úpravy ............................................................................. 14 

6.1 Katastr nemovitostí ............................................................................................... 14 

6.2 Základní báze geografických dat .......................................................................... 14 

6.3 Systém bonitovaných půdně ekologických jednotek ............................................ 14 

6.4 Registr půdy .......................................................................................................... 15 

6.5 Ortofoto ................................................................................................................. 16 

6.6 Terénní průzkum ................................................................................................... 17 

7 Plán společných zařízení ........................................................................................... 18 

7.1 Návrh zpřístupnění pozemků ................................................................................ 18 

7.2 Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu ........................... 18 

7.3 Vodohospodářská opatření .................................................................................... 20 

7.4 Zvýšení ekologické stability krajiny ..................................................................... 20 

8 Fyzicko– geografická charakteristikasledovaného území ........................................ 22 

8.1 Vymezení sledovaného území ............................................................................... 22 

8.2 Geologické poměry ............................................................................................... 22 

8.3 Geomorfologické poměry ..................................................................................... 23 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

 2009  

 

8.4 Pedogeografická charakteristika ........................................................................... 23 

8.5 Klimatické a hydrologické poměry ....................................................................... 23 

9 Výpočet erozního smyvu metodou grid .................................................................... 26 

9.1 Vlastnosti gridové vrstvy ...................................................................................... 26 

9.2 Výpočet erozního smyvu s pouţitím kartografického modelu metodou GRID .... 26 

9.2.1 Faktor erozní účinnost deště .............................................................................. 26 

9.2.2 Faktor erodovatelnosti půdy .............................................................................. 26 

9.2.3 Topografický faktor ........................................................................................... 27 

9.2.4 Faktor ochranného vlivu vegetace ..................................................................... 27 

9.2.5 Faktor vlivu technických opatření ..................................................................... 28 

9.2.6 Průměrná dlouhodobá ztráta půdy ..................................................................... 29 

9.3 Kartografický model a pouţité operace ................................................................ 29 

9.3.1 Vytvoření DMT nástrojem TopoToRaster ........................................................ 29 

9.3.2 Výpočet topografického faktoru podle Mitášové .............................................. 31 

9.3.3 Alternativní způsob výpočtu LS faktoru ........................................................... 33 

9.4 Zhodnocení výsledků ............................................................................................ 35 

9.4.1 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí ....................................................... 35 

9.4.2 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí s navrţenou cestní sítí ................... 38 

9.4.3 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí s navrţenými opatřeními .............. 39 

9.4.4 Ověření správnosti opatření u jednotlivých erozních bloků .............................. 41 

9.4.5 Zhodnocení ostatních erozních bloků ................................................................ 48 

10 Závěr ......................................................................................................................... 51 

Seznam pouţité literatury .................................................................................................... 53 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 56 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 56 

seznam příloh ....................................................................................................................... 57 

 

 

 

  



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

 2009  

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

BPEJ 

CN 

bonitovaná  půdně-ekologická jednotka 

číslo odtokových křivek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad 

ČSN česká stání norma 

DMT digitální model terénu 

GIS geografické informační systémy  

HPJ hlavní půdní jednotky 

HSP hydrologická skupina půd 

KPÚ komplexní pozemková úprava 
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ÚVOD 

Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření podmínek pro racionální uspořádání 

vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na 

potřeby krajiny.  

Hospodářské a politické vlivy v uplynulých padesáti letech se nepříznivě podepsaly na 

krajině České republiky. Narušená ekologická stabilita krajiny, devastace zemědělského 

půdního fondu vodní a větrnou erozí, sníţení biodiverzity a narušení krajinného rázu – to 

vše jsou důsledky působení člověka v krajině. Velké rozlohy jednotlivých zemědělských 

pozemků znemoţňují zemědělcům přístup na jejich pozemky a roztříštěnost parcel 

komplikuje provedení opatření pro ochranu půdy a krajiny[12].  

 Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skutečným uţíváním půdy. Více neţ 90 % 

obhospodařované půdy se pronajímá od soukromých vlastníků. Bez vyřešení vlastnických 

vztahů k pozemkům není moţno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochraná či 

krajinotvorná opatření. Při řešení se stále naráţí na nevyřešené vlastnické vztahy, které 

v minulých letech nerespektovali při obhospodařování vlastnictví k jednotlivým 

pozemkům. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy[23].  

Na pozemkových úpravách se podílí několik orgánů státní správy. Jako hlavní činitel 

v pozemkových úpravách vystupuje Pozemkový úřad, který předkládá a posuzuje důvody, 

naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav. Dalším důleţitým orgánem je 

Katastrální úřad, který je zodpovědný za opravu zjištěných chyb v údajích SPI a SGI a 

vyuţití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu. Postup činností při 

pozemkových úpravách je ošetřen zákony a veřejnými vyhláškami.  

Jako největší problém při řešení pozemkových úprav je finanční zajištění.  Finance 

pozemkových úřadů jsou v první řadě vyuţity na tvorbu návrhů pozemkových úprav, pro 

realizaci je vyuţito jiných zdrojů. Jedná se především o programy Ministerstva ţivotního 

prostředí, např. Program péče o půdu, Program péče o krajinu, Program revitalizace říčních 

systémů. Od roku 2002 pozemkové úřady vyuţívají také evropské zdroje. Z těchto peněz 

jsou realizovány dva typy projektů. Prvním jsou geodetické projekty, které souvisejí 

s pozemkovými úpravami, druhým jsou realizace plánů společných zařízení[12].  
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je posoudit vhodnost protierozních a protipovodňových opatření 

navrţených v rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy, pro který byl zpracován plán 

společného zařízení. Jako modelové území bylo vybráno katastrální území Polanka nad 

Odrou, kde byl zpracován projekt komplexní pozemkové úpravy. Tento projekt byl 

zahájen v roce 2004 z důvodu výstavby dálnice D47, která proběhla na tomto území. 

Účelem práce je seznámení se s  řešením komplexních pozemkových úprav a 

projektováním protierozních a protipovodňových opatření. Zjištění správnosti navrhnutých 

opatření bude provedeno s vyuţitím vhodných geoinformačních technologií. Při řešení 

budou brány v úvahu zejména půdní poměry, sklonitost, vyuţití krajiny a další faktory, 

které umoţňují výpočet velikosti erozního smyvu.  

V rámci práce bude vyhodnocena potřeba navrţených opatření, jejich začlenění do krajiny 

a účinnost, kterou lze v případě realizace očekávat. Dále budou vytipovány plochy, na 

kterých by bylo vhodné doplnit návrh opatření. 

Výsledky budou doplněny mapovými výstupy. 
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2 VODNÍ EROZE 

2.1 Příčiny vodní eroze 

Erozní procesy vznikají interaktivním působením mnoha přírodních a antropogenních 

činitelů, které je vyvolávají. Mezi nejvýznamnější činitele patří [19]: 

 sráţky a povrchový odtok 

 morfologie území 

 geologické a půdní poměry 

 vegetační kryt půdy 

 způsob vyuţívání půdy 

Vodní eroze je nejrozšířenějším a nejváţnějším degradačním projevem půd. Hlavní 

příčinou tohoto trendu v České republice je aplikování velkoplošné technologie 

zemědělské výroby a špatná prostorově funkční struktura zemědělské krajiny[21].  

 

2.2 Typy povrchové vodní eroze 

Vodní erozi se rozděluje do tří forem: plošná, výmolová a proudová.  

Plošná eroze je charakterizována rozrušováním a smyvem půdní hmoty na celém území. 

Prvním stupněm plošné eroze je eroze selektivní, při níţ povrchový odtok odnáší jemné 

částice a na ně navázané chemické látky. Při větší kinetické energii dochází ke smyvu 

půdní hmoty po vrstvách. Tato eroze se nazývá vrstevná a dochází při ní obvykle ke ztrátě 

celé orniční vrstvy[2].  

Další formou eroze je tzv. výmolová eroze, která vzniká soustředěným odtokem vody, 

která vyrývá v půdním povrchu mělké zářezy, které se postupně prohlubují. První stádium 

výmolové eroze lze rozdělit na rýţkovou a brázdovou. Rýţková eroze vytváří v půdě 

drobné úzké zářezy, které na svahu tvoří hustou síť. Brázdová eroze se vyznačuje mělkými 

širšími zářezy. Z rýţek a brázd vznikají postupným prohlubováním rýhové a strţové eroze.  

Proudová vodní eroze probíhá ve vodních tocích působením vodního proudu[2].  

Podle mnoţství odneseného materiálu na jednotku plochy za jednotku času (intenzity) 

rozlišujeme erozi normální a zrychlenou. Zrychlená eroze nastane tehdy, kdyţ je ztráta 
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půdy rychlejší neţ vznik nové půdní vrstvy. Poté dochází k poklesu půdního profilu a 

obnaţení spodních horizontů[19].  

 

2.3 Důsledky vodní eroze 

Hlavní důsledky vodní eroze můţeme rozdělit do tří skupin: 

 ztráta půdy 

 transport a sedimentace půdních částic 

 transport chemických látek. 

 

Ztráta půdy má nezvratný dopad na zemědělskou výrobu. Vodní eroze postupuje 

selektivně, tzn. postupně narušuje svrchní vrstvy půdy. Nejdříve odnáší nejjemnější 

(nejlehčí) částice půdy. To má za následek ztrátu organické sloţky, sníţení schopnosti 

vázat ţiviny, vyrovnávání pH a celkové sníţení sorpční kapacity
1
. Ztráta rostlinných ţivin 

má konečný vliv na sníţení výnosu a zhoršení kvality sklizně[15].  

 

 

 

                

 

 

 

 

      

 

 

                                                 
1
 sorpční kapacita – schopnost micely (molekula zajišťující poutání ţivin) navázat ne sebe určité mnoţství 

iontů na 100 g suché zeminy [20] 
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3 URČENÍ OHROŢENOSTI POZEMKŮ VODNÍ EROZÍ 

3.1 Zjišťování vodní eroze 

Pro zjištění a výpočty erozní ohroţenosti území existují různé metody. Nejčastěji se sledují 

dráhy soustředných odtoků, analyzují se přívalové deště, sloţení půdy, členitost a 

sklonitost terénu, délky svahu, druh a sloţení vegetace a existující prvky protierozní 

ochrany. V současnosti se pouţívají dva typy modelů[23]: 

 empirické modely 

 fyzikálně – matematické modely 

Nejčastějším způsob při posuzování ohroţenosti pozemků vychází ze stavu 

obhospodařování půdy na jednotlivých pozemcích a posouzení většího územního celku, do 

kterého daný pozemek patří. Při určení ohroţených pozemků se vychází z podkladů [11]: 

 univerzální rovnice Wischmeier-Smith (USLE) 

 střídání plodin na jednotlivých pozemcích pro stanovení faktoru C 

 Státních map  1: 5 000 

 údaje map KPP a map BPEJ 

 terénní pochůzky 

3.2 Empirické modely 

Empirické modely vycházejí z dlouhodobých pozorování na zkušebních pozemcích. 

Modely jsou popsány jednoduchými vztahy, pro které se relativně snadno získávají vstupní 

data. Mezi nejrozšířenější modely ve světě i u nás patří univerzální rovnice ztráty půdy 

USLE (Universal Soil Loss Equation), nazývanou také univerzální rovnice Wischmeier – 

Smith formulovanou v roce 1978 v USA[23].  

Tato rovnice byla modifikována pro pouţití v České republice a zohledňuje celkem šest 

faktorů. Rovnice udává dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy G, způsobenou dešťovými 

sráţkami v tunách na hektar za rok a je dána vztahem[23] : 

G = R · K · L · S · C · P. 

Kde: 
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G – určovaná hodnota průměrné roční ztráty půdy [t.ha
-1

. rok
-1

] 

R - faktor erozní účinnosti deště 

K – faktor erozní ohroţenosti deštěm 

L – faktor délky svahu 

S – faktor sklonu svahu 

C – faktor ochranného vlivu vegetace 

P – faktor účinnosti protierozních opatření 

 

 

Obrázek 1: Schéma erozního procesu (zdroj [8]) 

 

Faktor erozní účinnosti deště R, je funkcí celkové kinetické energie deště a jeho 

třicetiminutové intenzity. Určí se z údajů nejbliţší sráţkoměrné stanice nebo map 

izoerodent[23].  

Faktor R definovali W. H.Wishmeier a D.D.Smith vztahem: 

𝑅 = 𝐸 ∙ 𝑖30/100 

Kde: 

R - faktor erozní účinnosti deště (MJ.ha
-1

.cm.h
-1

) 

E – celková kinetická energie deště (J.m
-2

) 

i30 – max. 30 minutová intenzita deště (cm.min
-1

). 
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Faktor náchylnosti půdy k erozi K, je definován jako odnos půdy připadající na jednotku 

dešťového faktoru. Je závislí na zrnitostním sloţení půdy, propustnosti, struktuře a obsahu 

humusu. Tuto hodnotu lze odečíst pomocí nanogramu, nebo kódu BPEJ. Hodnoty jsou 

tabelovány podle hlavních půdních jednotek (HPJ= 2. a 3. místo kódu BPEJ) [23]:  

 

Tabulka 1: Hodnoty K faktoru závislé na hlavní půdní jednotce [1] 

HPJ K 

faktor 

HPJ K 

faktor 

HPJ K 

faktor 

HPJ K 

faktor 

HPJ K 

faktor 

1 0,29 17 - 33 0,23 49 0,26 65 - 

2 0,33 18 - 34 0,23 50 0,25 66 - 

3 0,28 19 0,25 35 0,28 51 0,22 67 0,34 

4 0,14 20 0,21 36 0,2 52 - 68 0,37 

5 0,21 21 0,11 37 0,15 53 0,29 69 - 

6 0,24 22 0,19 38 - 54 0,28 70 0,3 

7 0,19 23 0,19 39 - 55 0,2 71 0,36 

8 0,34 24 0,29 40 0,18 56 0,31 72 0,39 

9 0,43 25 0,38 41 0,25 57 0,34 73 0,37 

10 0,37 26 0,31 42 0,42 58 0,34 74 - 

11 0,38 27 0,25 43 0,46 59 0,26 75 - 

12 0,35 28 0,23 44 0,42 60 0,23 76 - 

13 0,29 29 0,24 45 - 61 0,25 77 - 

14 0,41 30 0,22 46 0,3 62 0,28 78 - 

15 0,33 31 0,12 47 0,34 63 0,24   

16 - 32 0,14 48 0,34 64 0,33   

Pozn.: - HPJ neohodnocena, je potřeba pouţít nomogram. 

 

Faktor délky sklonu L závisí na délce svahu a určí se vztahem: 

𝐿 =  
𝐷

22,13
 
𝑝

 

Kde: 

D – délka svahu ve směru spádu [m] 

p – exponent zahrnující vliv sklonu svahu (p=0,2 aţ 0,5 v závislosti na sklonu) 
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Faktor sklonu svahu S je funkcí svahu a je dán rovnicí: 

𝑆 =
0,43 + 0,3 ∗ 𝐼 + 0,043 ∗ 𝐼2

6,613
 

Kde: 

I – slon [%] 

 

Faktor sklonu představuje poměr ztráty půdy na pozemku daného sklonu, ke ztrátě na 

pozemku o sklonu 9 %. 

Faktor L a S je moţno spojit do jednoho tzv. topologického faktoru LS, který vyjadřuje 

vliv délky a sklonu pozemku součastně. Vychází ze vztahu: 

𝐿𝑆 =  𝐷 ∗ (0,0138 + 0,0097 ∗ 𝐼 + 0300138 ∗ 𝐼2) 

Kde: 

D – délka svahu ve směru spádu [m] 

I – sklon [%] 

 

Pro určení tohoto faktoru je důleţité zvolit správný profil a vystihnout tak trasu 

povrchového odtoku, kde součin faktorů L a S bude maximální – tzv. spádnice. U větších 

pozemků je vhodné zvolit více profilů. Spádnice na pozemku prochází z hlediska eroze a 

z hlediska transportu erodovaných částic třemi částmi svahu. První od shora je infiltrační 

zóna, zhruba uprostřed je svahu je zóna transportní a v dolní části je zóna akumulační. 

Kaţdý svah má různý průběh a různé délky jednotlivých zón. Mohou se proto pouţít 

opravné součinitelé délky svahu, které uvaţují změny sklonu v průběhu délky sklonu[23].  

Faktor ochranného vlivu vegetace C, je poměr smyvu na pozemku s pěstovanou plodinou 

ke ztrátě půdy na holém pozemku – úhor. Tato hodnota je vţdy menší nebo maximálně 

rovna 1. Při určení tohoto faktoru musíme zohlednit, ţe kaţdá pěstovaná plodina má 

v různých obdobích růstu jiný ochranný účinek. Z tohoto důvodu se rok dělí na pět období. 

Hodnoty C jsou pro základní plodiny tabelovány. Celoroční průměrná hodnota faktoru C 

pro danou plodinu je váţeným průměrem hodnot jednotlivých pěstebních období, kde váha 

je úměrná ročnímu rozloţení faktoru R[23].  
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Největší odolnost vůči erozi má les a dobře zapojený travní porost. Dále je to skupina 

pícnin, jako např. jetel a vojtěška. Poměrně velkou protierozní ochranu poskytují ozimé 

obiloviny, pšenice nebo ječmen. Jiţ méně půdu chrání jarní obiloviny a řepka. Naopak 

velmi malou ochranu poskytují tzv. širokořádkové plodiny, jako jsou brambory, kukuřice, 

cukrová řepa. 

Posledním faktorem je erozní účinnost protierozního opatření P. Ten je určen jako poměr 

ztráty půdy na místě, na níţ je provedeno určité protierozní opatření nebo kde jsou 

aplikované protierozní postupy, ke ztrátě půdy na témţe místě zcela nechráněném a 

obdělávaném po spádnici. Jestliţe na lokalitě nejsou dosud uplatněna ţádná opatření, volí 

se tento faktor roven 1. 

Dosazením hodnot faktorů do rovnice získáme hodnotu G, která se porovná s přípustnou 

ztrátou půdy, která je závislá na hloubce půdy. Hloubku půdy lze zjistit z 5. místa kódu 

BPEJ. 

Tabulka 2: Gpříp v závislosti na hloubce půdy 

hloubka půdy Gpříp[t.ha
-1

.rok
-1

] Kód 

BPEJ(5.číslice) 

mělké < 30 cm 1 6,7,8,9 

středně hluboké 

30-60 cm 

4 1,4,7 

hluboké > 60 cm 10 0,2,3 

 

Poté provedeme porovnání vypočtené hodnoty smyvu a tabelované hodnoty Gpříp: 

G > Gpříp – je nutné navrhnout protierozní opatření 

G < Gpříp – nejsou nutná protierozní opatření 

G ≈ Gpříp – hodnoty jsou přibliţně stejné, je nutné zvolit další profily a kontrolní výpočet 
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3.3 Simulační modely 

Při metodě simulačního modelování se sloţitý erozní proces rozděluje na základní, 

snadněji definované procesy, které jsou uvolnění půdních částic deštěm, přemístění 

půdních částic deštěm, uvolnění půdních částic povrchovým odtokem, transport půdních 

částic odtokem. Základní rovnice simulačních modelů jsou rovnice kontinuity pohybu 

vody a rovnice kontinuity pohybu půdních částic (splavenin). V simulačních modelech se 

na dané ploše definují a matematicky vyjadřují jednotlivé dílčí procesy eroze, které jsou 

dané především formou povrchového odtoku[19].  

V České republice se vyuţívá několik simulačních modelů pro výpočet erozních procesů. 

V roce 1988 byl na katedře hydromeliorací FS-ČVUT v Praze vyvinut simulační model 

zaloţený na fyzikálních principech - SMODERP. Tento model simuluje erozní proces a 

povrchový odtok ze sráţek proměnlivé intenzity na svahu o ploše do 100 km
2
  s ohledem 

na vegetační poměry a nehomogenními půdami. Je tvořen dvěma submodely: 

hydrologickým a erozním.  

Další modely hydrologických a erozních transportních modelů byly sestaveny převáţně 

v USA. Krátký přehled podle [16] je uveden níţe. 

ANSWERS (Areal Nonpoint Source Wathershed Enviroment Responze Simulation). 

Tento model řeší hydrologické poměry a transport splavenin z nehomogenního povodí. 

Povodí je zde nahrazeno gridem, kde kaţdá buňka tvoří samostatnou jednotku a výsledky 

jsou přenášeny do sousedních buněk. Model pracuje s jednotlivou sráţkou proměnlivé 

intenzity, kde jsou charakteristiky povrchového odtoku řešeny hydrologickým modelem na 

fyzikálním základě a eroze na empirické závislosti uvolňování a transportu půdních částic.  

CREAMS (Chemical Runoff and Erozion from Agricultural Managment System). Model 

umoţňuje vyhodnotit vliv jednotlivých sráţek na transport látek v homogenních půdních 

podmínkách a určit vliv alternativních způsobů vyuţití území. 

EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) pouţívá pro vyhodnocení eroze modifikaci 

USLE, pro hydrologické modelování vychází z metody CN – křivek. Jako jediný je 

pouţitelný na určení vlivu větrné eroze na půdu a lze zde také zohlednit zimní reţim půdy.  

SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basins) také vychází z metod USLE a 

CN-křivek a to na charakteristických profilech plošného a soustředěného odtoku. 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

  2009                                                                                                                                    11 

  

AGNPS (Agricultur Non Point Source) řeší odtok, erozi a transport látek (N,P) 

z jednotlivé sráţky v povodí, které je homogenizováno sítí čtvercových elementů o ploše 

0,4 – 16 ha. I zde je vyuţita metoda USLE a metoda CN – křivek.  

EUROSEM (EUROpean Soil Erosin Model) řeší povrchový odtok a erozi ze sráţky 

proměnné intenzity. V současnosti tento model přechází na model SHE (Systém 

Hydrologique Europeen).  

WEPP ( Water Erosion Prediction Project) je zaloţen na stochastickém generátoru počasí. 

Sloţitý erozní proces je zde rozdělen na základní procesy: uvolnění půdních částic deštěm, 

přemístění půdních částic deštěm, uvolnění půdních částic povrchovým odtokem a 

transportních půdních částic povrchovým odtokem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

  2009                                                                                                                                    12 

  

4 VĚTRNÁ EROZE 

Větrná eroze působí rozrušování povrchu mechanickou silou větru, tzv. abraze. Půdní 

částice jsou větrem odnášeny a akumulovány na jiném místě. Větrnou erozi ovlivňují 

meteorologické a půdní faktory, které jsou ovlivněny působením člověka v krajině.  

Na zemědělské půdě způsobuje větrná eroze škody odnosem ornice, osiva, hnojiv a 

poškození zemědělských plodin. Další negativní důsledky jsou převáţně zanášení vodních 

toků, komunikací a znečištěním ovzduší[23].  

4.1 Metody určení ohroţeností větrnou erozí 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, erozi způsobují dva faktory: meteorologické a půdní. Mezi 

meteorologické patří větrné poměry (rychlost, převaţující směr), sráţky a výpar (půdní 

vlhkost). Půdní faktor je určen obsahem neerodovatelných půdních částic (> 0.8 mm) a 

obsahem jílových částic (< 0.01 mm) v půdě.  

V projekční praxi se často pouţívá závislost erodovatelnosti půd větrem (E)  na obsahu 

jílových částic v půdě. 

𝐸 = 2.28 ∗  10−0.0787𝑀   𝑡. ℎ𝑎−1. 𝑟𝑜𝑘−1  

Kde: 

E – erodovatelnost půdy větrem  𝑡. ℎ𝑎−1. 𝑟𝑜𝑘−1  

M – obsah jílových částic v půdě [%]. 

Erodovatelnost půd se liší podle druhu půdy. Největší je u lehkých půd (písčité a 

hlinitopísčité), menší u středních půd (písčitohlinité, hlinité a jílovohlinité) a minimální u 

půd těţkých (jílovité a jíly). 

Pro zpřesnění lze vyuţít vztahy a nomogramy podle Pasáka [15]. 
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5 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

5.1 Definice pozemkových úprav dle  právních předpisů 

Úkoly a cíle pozemkových úprav jsou vyjádřena zákonem č.139/2002 Sb., ze dne 21. 

března 2002: 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a vyuţití pozemků a 

vyrovnávání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena. Součastně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení ţivotního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouţí pro obnovu katastrálního operátu a 

jako nezbytný podklad pro územní plánování[26].“  

Pozemkové úpravy se dělí na jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a komplexní 

pozemkové úpravy (KPÚ). Na rozdíl od JPÚ, které mají za úkol především v krátké době 

vytvořit půdně ucelené jednotky za účelem zemědělského hospodaření,  KPÚ se realizují 

na území celého katastru a kromě uspořádání pozemkové drţby, je jejich hlavním cílem 

uplatnění veřejných zájmů v krajině za pomocí tzv. společných zařízení KPÚ. Nezahrnují 

se pozemky v zastavěné části obce. 
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6 PODKLADY PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Podklady pro pozemkové úpravy jsou také zároveň podklady pro PSZ.  

6.1 Katastr nemovitostí 

Pro zpracování návrhu KPÚ jsou základem údaje katastru nemovitostí (KN), uspořádané 

v katastrálním operátu, který je tvořen souborem  geodetických informací a souborem 

popisných informací. Součástí katastru nemovitosti je i tzv. zjednodušená evidence 

zemědělských a lesních pozemků (zjednodušená evidence parcel), která se postupně 

zakládá a vede pouze v souboru popisných informací s vyuţitím jejich geometrického a 

polohového určení a popisných informací, obsaţených v operátech bývalého pozemkového 

katastru a v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení[19].  

6.2 Základní báze geografických dat 

ZABAGED (Základní báze geografických dat ČR) je digitální formou ZM10. Existuje ve 

vektorové a rastrové podobě. Jedná se o geografický model území ČR, který vznikl na 

podkladě Základní mapy 1 : 10 000. Data jsou aktualizovány kaţdé tři roky na podkladě 

ortofotomap a místního šetření v terénu. Data ZABAGED se v současné době poskytují po 

celých mapových listech v kladu ZM 10, dále ve výběru dat v rozsahu krajů, případně jako 

ucelená bezešvá databáze z celého území České republiky a to jako vektorové soubory 

polohopisu (2D) ve formátu DGN, případně s atributy v MPD pro aplikaci v programových 

prostředích firmy Intergraph, nebo ve formátu SHP pro aplikaci v programových 

prostředích firmy ESRI, a dále ve formátu GML[8].  

6.3 Systém bonitovaných půdně ekologických jednotek 

BPEJ, neboli systém bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) vznikl v letech 

1973 aţ 1980 na podkladě předchozích Komplexního průzkumu půd (KPP). Komplexně 

půdně ekologická jednotka vyjadřuje produkční potenciál zemědělské půdy a podmínek, 

kde se půda nachází. V současnosti je správcem údajů o BPEJ Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy Praha - Zbraslav (VÚMOP). Od roku jsou hodnoty BPEJ zahrnuty do 

katastru nemovitostí a jsou tak vyuţívány dalšími orgány státní správy jako jsou finanční 

úřady, orgány ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ţivotního prostředí, 

pozemkové úřady, obory územního plánování atd.[23].  
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Přesnost a vymezení regionu z rozdílným kódem BPEJ je zavázána metodikou na 3 ha u 

nekontrastních ploch a na 0,5 ha u kontrastních ploch. Za výrazný kontrast je povaţováno: 

 odlišnost svaţitosti nejméně o 5° oproti okolním jednotkám 

 odlišnost skeletovitosti o 2 stupně 

 odlišnost zrnitosti o 2 stupně 

 odlišnost hloubky půdy o 2 stupně 

 dlouhodobé zamokření proti ekologicky příznivým podmínkám nebo naopak 

ekologicky příznivým podmínkám proti zamokření 

Pro původní účely, které byly především jako podklad pro plánování zemědělské 

produkce, byla tato přesnost dostačující. Dnes uţ tato přesnost nevyhovuje a provádí se 

zpřesňování linií a kódů BPEJ neboli rebonitaci. 

Kód BPEJ zahrnuje vlivy: vlastnosti klimatu, druh půdy a její vlastnost jako je zrnitost, 

obsah skeletu, obsah organických částí, hloubka půdy, sklonitost pozemku a jeho orientace 

vůči světovým stranám. Jednotlivé charakteristiky oblasti BPEJ jsou v mapě vyznačeny 

pětimístným kódem, kde jednotlivé číslice mají význam v pořadí: 

 X- první číslice vyjadřuje příslušnost do klimatického regionu 

 XX- druhá a třetí číslice vyjadřuje hlavní půdní jednotku 

 X- čtvrtá číslice je výsledkem kombinace sklonitosti a orientace zemědělského 

pozemku ke světovým stranám 

 X- pátá číslice zahrnuje kombinaci hloubky půdy a obsahu skeletu (skelovitost je 

podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 

cm. 

 

6.4  Registr půdy 

Geografický informační systém LPIS, z angl. Land Parcel Identification System byl 

zaveden v České republice v druhé polovině 90. let. Hlavním důvodem bylo vytvoření 

nové evidence půdy pro zvládnutí mnoţství státních dotací vztahující se na plochu 

zemědělské půdy. Před vstupem do Evropské unie potřeby jednotného systému evidence 

půdy výrazně stouply a bylo také rozhodnuto o zamítnutí pouţívání dat katastru 

nemovitosti, kde jsou nevhodně evidováni pouze vlastníci půdy a ne ti, kteří půdu 

vyuţívají. Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvo zemědělství zadalo pilotní projekt na 
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bázi leteckých snímků transformovaných do ortofotomap s následným zákresem reálně 

uţívaných zemědělských celků půdy.  

V první řadě slouţí LPIS jako referenční registr půd k ověřování údajů v ţádostech o 

dotace. Dále plní svou funkci při monitorování ekologicky obhospodařované půdy, 

monitoring dopadu opatření HRDP
2
 a také omezení hospodaření z titulu nitrátové 

směrnice. 

Základní referenční poloţkou českého LPIS je farmářský blok (farmer´s block), 

představující souvislou zemědělskou plochu s jednou kulturou a jedním uţivatelem, 

v jednom reţimu obhospodařování (konvenční, přechodné, ekologické). Ke kaţdému bloku 

se evidují údaje vázané k půdě. Tyto údaje lze rozdělit do několika kategorií, např. 

základní údaje (národní kód, uţivatel, výměra, atd.), geografické údaje (nadmořská výška, 

sklon, atd.), územně identifikační údaje (mapový list, katastrální území, atd.), 

klasifikované údaje (výměra v chráněném území, výskyt podmáčené půdy, atd.) nitrátová 

směrnice, historie. 

Protoţe díly půdního bloku představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované 

půdy, jsou v terénu zřetelně oddělené zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním 

tokem nebo polní cestou, lze je vyuţít jako erozní bloky pro další analýzy[12].  

6.5 Ortofoto  

Ortogonální zobrazení leteckých snímků je nepostradatelným podkladem pro projekt 

komplexní pozemkové úpravy. Slouţí k ulehčení jednání s vlastníky půdy o umístění jejich 

původních i nových pozemcích, o poloze pozemků, jejich vyuţívání.Také z nich lze vyčíst 

projev eroze a zamokření půdy.  

V České republice poskytuje letecké snímky a ortofotomapy několik státních i soukromích 

subjektů. Ze státních je to Český úřad zeměměřický a katastrální a zemědělské agentury 

Ministerstva zemědělství. 

ČUZK provádí snímkování pravidelně v tříletém cyklu. Poslední aktualizovaná data jsou 

k dispozici od 9.ledna 2009 pro tzv. Pásmo západ, které se rozkládá na třetině území státu. 

Měrná jednotka jednoho mapového listu je 5 km
2
 v kladu Státní mapy 1:5000. Data 

poskytuje ve formátech TIFF, JPEG, MrSID s prostorovým rozlišení 0,5 m. 

                                                 
2
 HRDP- horizontální plán rozvoje venkova 
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Georeferencování je prováděno po mapových listech do souřadnicového systému S-JTSK 

pomocí textového souboru tfw (jgw, sdw), nebo lze pouţít i soubory pro převod do 

souřadnicového systému WGS84 - zobrazení UTM a systém S-42[24].     

6.6 Terénní průzkum 

Pro zpřesnění podkladů a zjištění skutečného stavu studovaného území je velmi důleţitý 

terénní průzkum. Ten se v projektu pozemkových úprav provádí na celém území, na 

kterém úpravy budou probíhat s přesahem z hlediska návaznosti na funkčnost stávajících i 

navrhovaných opatření v oblasti protierozních a protierozních opatření, cestní sítě apod.. 

Terénní průzkum je zaměřen na způsob vyuţívání pozemků, stav komunikací a přístupů na 

pozemky, degradaci půdy, projevy vodní a větrné eroze, stav vodních koryt, výskyt 

skládek, sloupů elektrického vedení a dalších významných krajinných prvků.    

Pro rekognoskaci terénu je vyuţívána jako podklad mapa SMO5, zmenšenina katastrální 

mapy, zakreslení skutečného stavu nebo ortofotomapa, do kterých jsou zakreslovány prvky 

a jevy důleţité pro návrh plánu společných zařízení a celkový návrh pozemkových úprav. 

Společně se zakreslením a zapsáním popisu, charakteristik a parametru jevu nebo prvku, je 

důleţitá také fotodokumentace, případně videozáznam[16].  

 

 

Obrázek 2: Příklad fotodokumentace projevu vodní eroze 
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7 PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Plán společných zařízení je jednou z nejdůleţitějších částí komplexních pozemkových 

úprav. Výsledem návrhu PSZ jsou prováděcí projekty staveb společných zřízení. Plán 

společných zřízení obsahuje návrhy, které jsou rozděleny do čtyř částí [11]: 

 zpřístupnění pozemků 

 protierozní opatření 

 vodohospodářská opatření 

 zvýšení ekologické stability krajiny 

7.1 Návrh zpřístupnění pozemků 

Návrh zpřístupnění pozemků předkládá kategorizaci a základní parametry prostorového 

uspořádání hlavních a vedlejších cest, objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě, 

přehled cestní sítě (polní a lesní cesty, mostky, propustky, brody, ţelezniční přejezdy 

apod.)[11]. 

Cestní sítě mohou také přispívat k protierozní ochraně, zvýšit průchodnost krajiny, zastávat 

funkci biokoridoru a stát se významným krajinným prvkem. Výhodou polních cest je tedy 

propojení a zpřístupnění krajiny zároveň s vytvořením relativně přirozené hranice a 

bariéry.  

Projektování části týkající se zpřístupnění pozemků je dáno normami: 

 ČSN 786101 Silnice a dálnice 

 ČSN 730100 Názvosloví 

 ČSN 730140 Výkresy cestních komunikací 

 ČSN 736109 Projektování polních cest 

 

7.2 Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

Návrhy protierozních opatření se provádí nad čtyřmi kategoriemi, které se zabývají vodní 

erozí, větrnou erozí, vliv eroze na produkční schopnost půd a protierozními opatřeními 

v návaznosti na ÚSES[11]. 
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I přes zvyšující se výměry TTP (asi 22 % ZPF) jsou stále velké plochy vyuţívány pro 

pěstování plodin s nízkou protierozní ochranou (širokořádkové plodiny a okopaniny).  

Protierozní opatření se dělí nejčastěji do tří skupin: 

 organizační 

 agrotechnická 

 biotechnická (biologická, stavebně technická). 

První dvě skupiny opatření jsou relativně nejlevnější a pro nedostatek financí často 

preferovány. Při správném dodrţování doporučených postupů poskytují ve většině případů 

dostatečnou protierozní ochranu. Všechna opatření vedou k sníţení faktorů ovlivňující 

erozní smyv.  

Organizační PEO: 

 tvar a velikost pozemku 

 deliminace kultur 

 ochranné zalesnění 

 protierozní rozmístění kultur 

 protierozní osevní postupy 

 pásové střídání plodin 

Agrotechnická PEO: 

 protierozní agrotechnologie na orné půdy (výsev do ochranné plodině, strniště, 

mulče nebo posklizňových zbytků; hrázkování a důlkování povrchu půdy) 

 protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách (zatravnění meziřadí, 

krátkodobé porosty v meziřadí, mulčování, hrázkování a důlkování povrchu půdy 

v meziřadí) 

Biotechnická PEO: 

 systém protierozních mezí 

 zasakovací pásy 

 protierozní průlehy 

 asanace drah soustředěného povrchového odtoku 
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 protierozní manipulační pásy 

 protierozní příkopy 

 protierozní nádrţe 

 

7.3 Vodohospodářská opatření 

Návrh pozemkové úpravy obsahuje také opatření, která povedou ke zlepšení vodních 

poměrů, odvádění povrchových vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně 

povrchových a podzemních vod a opatření stávajících vodních děl a staveb na vodních 

tocích[11].  

 

7.4 Zvýšení ekologické stability krajiny 

Ekologické funkce v krajině jsou řešeny v územním systému ekologické stability (dále jen 

ÚSES). Díky specifickému uspořádání prvků v krajině a způsobu členění území mohou 

v krajině plnit také funkci půdoochranou a vodohospodářskou. Jednotlivé prvky v ÚSES 

jsou jednoznačně vymezeny a ne všechny je moţno přizpůsobit pro potřeby v rámci 

KPÚ[11]. 

První jsou prvky jednoznačně vymezené. Jedná se o biokoridory a biocentra vymezené na 

základě přírodních podmínek. Tyto prvky nelze přizpůsobit potřebám v rámci KPÚ. 

Dalšími jsou prvky rámcově vymezené. Tyto prvky mají přesně určený způsob vyuţití. 

Jedná se např. o stanoviště nevrhnutého typu společenstva nebo společenskými limity a 

záměry.  Takto vymezená biocentra mohou plnit důleţitou funkci vodohospodářskou. 

Zajišťují sníţení povrchového odtoku a zvýšení vsaku sráţkových vod do podzemních 

zvodní. Rámcově vymezené biokoridory mají lepší předpoklady pro mimoekologické 

funkce. Trasování biokoridorů lze přizpůsobit volněji neţ biocentra a tak je přizpůsobit a 

doplnit o další funkce v rámci ochrany území proti erozi. Biokoridory mohou přispět 

k přerušení délky erozně ohroţeného svahu, zpomalit rychlost odtoku a odvedení vod. U 

biokoridoru lze protierozní funkci ovlivnit pouze jeho prostorovým umístěním, nikoli 

strukturou jeho vegetačního krytu[11]. 

Nejdůleţitější prvky ÚSES v rámci KPÚ jsou interakční prvky (dále jen IP). Tyto prvky 

lze vyuţít i pro jiné funkce neţ ekologické. Nejčastěji jsou navrhovány prvky dvojí: IP 
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s primární půdoochranou funkcí a IP vytvářející doprovodné vegetační pásy. První skupina 

je navrhována, aby plnila také ochranou funkci proti vodní a větrné erozi. Můţe se jednat 

např. o zatravněné průlehy, asanované strţe, zatravněné zasakovací pásy osázené směsí 

keřů, případně stromů. Druhá skupina je projektována v blízkosti vodních toků a kanálů, 

komunikací, výrobních areálů apod. Jedná se především o břehové porosty, aleje, 

stromořadí a izolační pásy dřevin[11]. 

Při návrhu protierozní ochrany půdy v rámci komplexní pozemkové úpravy lze tedy vyuţít 

prostorového uspořádání a funkčnosti prvků ÚSES. Jedinou podmínkou je zachování 

ekologické funkce takto vymezených pozemků.  
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8 FYZICKO– GEOGRAFICKÁ 

CHARAKTERISTIKASLEDOVANÉHO ÚZEMÍ  

8.1 Vymezení sledovaného území 

Zájmové území, katastr Polanka nad Odrou se nachází v Moravskoslezském kraji. Polanka 

nad Odrou je samostatným obvodem města Ostravy. Rozkládá se na 17,4 km
2
 a patří tak 

mezi největší části aglomerace. V současnosti má obvod přes 4100 obyvatel. 

Jihovýchodní částí území protéká řeka Odra, která tvoří hranici NPR Polanská Niva
3
. Část 

tohoto území spadá také do CHKO Poodří
4
.  

 

Obrázek 3: Vymezení katastrálního území Polanka nad Odrou 

8.2 Geologické poměry 

Sledované území spadá do Hornoslezské pánve, která se rozprostírá na ploše 7000 km
2
. 

Část nacházející se na území České republiky je denudačním pozůstatkem původní 

rozsáhlé pánve vyplněné sedimenty devonu, spodního a svrchního karbonu. V nadloţí se 

nacházejí  autochtonní sedimenty azoického stáří a horniny karpatských příkrovů[1].  

 

                                                 
3
 NPR Polanská Niva – národní přírodní rezervace, největší maloplošné zvláště chráněné území 

v Ostravě(122,3 ha) 
4
 CHKO Poodří – chráněná krajinná oblast ( 81,5 km

2
 )  
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8.3 Geomorfologické poměry 

Celé území náleţí do provincie Západní Karpaty. Je zařazeno do soustavy Vněkarpatských 

sníţenin, podsestavy Severní Vněkarpatské sníţeniny, celku Ostravská pánev a podcelku 

Ostravská plošina. Podle nejmenší geomorfologické jednotky, tedy geomorfologického 

okrsku, patří sledované území do Klimkovické pahorkatiny a částečně do Oderské nivy.  

Zde se vyskytují hlavně roviny a ploché níţinné pahorkatiny. Ostravská pánev má rozlohu 

486 km
2
, střední nadmořskou výšku 244 m a střední sklon 138´[1].  

8.4 Pedogeografická charakteristika 

Podle systému BPEJ se na zájmovém území nachází celkem šest hlavních půdních 

jednotek. Největší zastoupení (72%) má na území HPJ č. 43. Tuto jednotku tvoří zejména 

hnědozemě  luvické,  luvizemě  oglejené  na  sprašových hlínách (prachovicích), středně 

těţké, ve spodině i těţší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení. Druhým 

největším plošným zastoupením na území (17%) reprezentuje HPJ č. 44. Ty tvoří 

pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně 

těţké, těţší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření. 

Do HPJ č. 58 spadá 7% výměry území. Tuto jednotku je tvoří fluvizemě glejové na nivních 

uloţeninách, popřípadě s podloţím teras, středně těţké  nebo  středně  těţké lehčí, pouze 

slabě skeletovité, hladina vody níţe 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

8.5 Klimatické a hydrologické poměry 

Podle klasifikace E. Quitta  náleţí zájmové území do mírně teplé oblasti MT 10 (tab.1), 

která je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným 

obdobím s mírně teplým jarem, mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou zimou, 

která je velmi suchá a sněhová pokrývka zde leţí jen krátké období (průměrně jen 50 aţ 60 

dní za rok). Průměrný počet letních dnů (t > 25C) je 40 – 50 dní, počet dnů s průměrnou 

teplotou 10ºC a více je 140-160 dní, počet mrazových dnů (t < 0,1C) je 110 – 130 dní. 

Průměrná roční teplota se pohybuje nejčastěji od 7,5 aţ 8,5ºC. Průměrný roční úhrn 

atmosférických sráţek dosahuje 600 aţ 700 mm (vegetační období činí 400 – 500 mm, 

zimní období se pohybuje v rozmezí 200 – 250 mm). Průměrný počet dnů se sráţkami 

většími jak 1 mm je v této oblasti 100 dní v roce[18]. 
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Další moţností získání informací o klimatu v oblasti jsou klimatické regiony BPEJ. Na 

rozdíl od první klasifikaci, která je navrţena pro univerzální pouţití v různých oblastech,  

pro systém BPEJ byly navrhnuty regiony zahrnující území s přibliţně stejnými 

klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Hlavní rozdíl je patrný 

uţ z účelu klasifikace, kdy nezávisí na rozdílných vlivech v zimním období, ale zejména 

rozdíl mezi sousedními oblastmi důleţitý pro růst a vývoj zemědělských plodin ve 

vegetačním období (duben-říjen). Sledované území v rozdělení klimatických oblastí podle 

BPEJ spadá do regionu MT 3. Tento region je charakterizován jako vlhký, mírně teplý (aţ 

teplý) s průměrnou roční teplotou 7,5 – 8,5 °C. Suma teplot nad 10 °C je zde 2500 – 2700, 

průměr ročních sráţek se pohybuje v rozmezí 700 – 900 mm. Pravděpodobnost suchých 

vegetačních období je 0 – 10 s vláhovou jistotou větší jak 10.  

Kritické sráţky, jako stoletý průměr pro Ostravu, jsou vyjádřeny intenzitou 15 minutového 

deště při periodicitě 2(tzv. dvouletý déšť) a mají hodnotu 157 l/s.ha.  

 

Tabulka 3: Průměrné měsíční úhrny sráţek(mm) - stanice ČHMU Ostrava - Mošnov 

Rok 

 

Ø1961- 

1990 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

měsíc         

leden 26.7 57.3 10.2 15.4 15.5 23.2 38.1 38.6 29.8 

únor 30.2 15.5 34.2 4.2 44.7 40.6 32.9 20.2 11.5 

březen 34 36.9 20.2 14.6 65.5 11.7 43.2 66.4 30.3 

duben 52.4 91.7 23.4 25 23.8 43.9 76.7 6.8 43 

květen 91.2 39.9 88.2 54.5 30.3 78.8 83.8 48 81.7 

červen 104.4 78.1 115.7 30.5 110 51.3 65.7 88.5 77.1 

červenec 91.1 191.6 65.3 109 42.1 94.8 11.6 85.7 158.5 

srpen 91.8 79.5 72.3 19.8 30.9 103.3 94.3 45.4 102.9 

září 58.8 111.3 50.2 40.8 33.1 68.1 29.1 189 71.7 

říjen 42.3 20.7 69.1 87.9 67 5.8 8.4 53 23.8 

listopad 

p 

44.9 27.6 26.9 35.8 45.9 46.2 34.2 31.7 13.8 

prosinec 34.3 21.1 31.3 32.1 9.9 61.2 20.9 30 43.1 

suma 701.8 771.2 607 469.6 518.7 628.9 538.9 703.3 686.3 
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Z hydrologického hlediska náleţí území do povodí Odry s levostranným přítokem 

Polančice (čhp. 2-01-01-153/1)
5
, protékající středem zájmového území, která je přítokem 

Odry ve výškové úrovni 215 m n.m. V katastru Polanka nad Odrou má Polančice několik 

přítoků tvořených bezejmennými potůčky. Kvalita vody je v Polančici zařazena do V. třídy 

(velmi silně znečištěná voda). Průměrný průtok v Polančici je 131 l/s (v řkm 2,1)
6
 . 

Povrchová voda v Polančici je charakterizována vysokým obsahem N-NH4(5,92 mg/l), 

zvýšeným obsahem Pc (1,16 mg/l), průměrným obsahem síranů (58 mg/l) a rozpuštěných 

látek (476 mg/l).  

Z hlediska povrchových vod je území charakterizováno jako málo vodné s malou retenční 

schopností a vyrovnaným odtokem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 čhp – číslo hydrologického profilu 

6
 řkm – říční kilometr, udává kilometrickou vzdálenost určitého místa na vodním toku od ústí této řeky nebo     

potoku do jiného toku nebo vodní plochy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
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9 VÝPOČET EROZNÍHO SMYVU METODOU GRID 

V České republice je nejrozšířenější metodou pro výpočet erozního smyvu konvenční 

přístup k USLE. Ta je zaloţena na výběru charakteristických profilů, pro které jsou 

postupně počítány jednotlivé hodnoty faktorů. Tato metoda je velmi subjektivní a 

výpočetně náročná při řešení velkého území. Nevýhodou je také vztahování výsledků pro 

profil na celé území. Manuální metoda můţe být nahrazena výpočtem pomocí GIS, kde 

jsou vstupy pro analýzu převedeny do rastru a postupy automatizovány. 

9.1 Vlastnosti gridové vrstvy 

Před začátkem vytváření jednotlivých gridových vrstev je důleţité zvolit správně velikost 

gridové buňky, tzv. rozlišení gridu. Při pouţití více vstupních dat do výpočtů a analýz, se 

velikost buňky odvozuje od nejméně přesných podkladů, tedy dat s největší prostorovou 

chybou. V této práci zavádí největší prostorovou chybu vrstva BPEJ. 

9.2 Výpočet erozního smyvu s pouţitím kartografického modelu 

metodou GRID 

9.2.1 Faktor erozní účinnost deště  

V klimatických podmínkách České republiky přicházejí přívalové deště, vyvolávající 

povrchový odtok a smyv půdy od dubna do října. 

Pro tuto práci byla pouţita průměrná hodnota faktoru R pro území  České republiky R=20. 

K výpočtu této hodnoty faktoru R byly pouţity výsledky sráţkoměrných pozorování ze tří 

stanic ČHMÚ za období 50 let. Vyhodnocovány byly jen sráţky, jejichţ úhrn překračoval 

12,5 mm a intenzitu 24 mm.h
-1

[8].  

V současné době se postupně zpracovává regionalizace R faktoru pro území České 

republiky na základě posledních údajů ČHMÚ. Reálná hodnota bude pravděpodobně vyšší. 

Okolní státy Evropy pro výpočty pouţívají hodnoty 40 – 55.    

9.2.2 Faktor erodovatelnosti půdy  

Faktor erodovatelnosti půdy byl vyjádřen z map BPEJ. Tyto mapy jsou vytvořeny v 

měřítku 1 : 5 000 na podkladě SMO, VÚMOP. Hodnota faktoru byla areálům mapy BPEJ 

přiřazena podle tabulky v [8]. Tyto hodnoty jsou velmi přibliţné a generalizované, pro 

účely této práce ale postačující. 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

  2009                                                                                                                                    27 

  

9.2.3 Topografický faktor  

Pro výpočet tohoto faktoru byla pouţita metoda popsaná v literatuře[13]. Pro výpočet 

v prostředí byl pouţit vztah: 

𝐿𝑆 𝑟 = (𝑚 + 1) 𝐴(𝑟)/𝑎0 
𝑚  sin 𝑏(𝑟)/𝑏0 

𝑛  

Kde: 

A plocha svahu [m] 

b sklon svahu [] 

m,n parametry (m = 0.6, n = 1.3) 

a0 délka určená metodou USLE (a0 = 22.1 m) 

b0 sklon určený metodou USLE (b0 = 0.09 = 9 = 5.16) 
 

Pro včlenění dopadu koncentrace odtoku do výpočtu LS faktoru, je faktor délky svahu 

nahrazen oblastí, která přispívá k tomuto odtoku (A). Parametry m, n přidávají do výpočtu 

LS faktoru úpravu podle metody RUSLE pro délku svahu < 100 m a sklon < 14° a se 

zanedbáním tangenciálního zakřivení. Parametry m, n můţou být kalibrovány pro 

specifické typy odtokových a morfologických podmínek. Podle Mitášové by měli být 

akumulační zóny svahu vyjmuty ze studované oblasti, protoţe model předpokládá, ţe 

transportní kapacita všude překračuje ztrátu půdy a eroze a transport sedimentů je ztrátou 

půdy limitován. 

Z výše uvedených důvodů vyplývá, ţe přímá aplikace USLE/RUSLE metodou grid je 

v komplexním území značně omezená. Výsledek můţeme interpretovat jako maximální 

moţný prostorový rozsah eroze. 

9.2.4 Faktor ochranného vlivu vegetace  

Pro určení dlouhodobé erozní ohroţenosti pozemku je nutné zjistit C faktor pro celý osevní 

postup, resp. strukturu pěstovaných plodin, včetně období mezi střídání plodin i bez 

porostů při zohlednění nástupu a způsobu agrotechnických prací[8]. 

Hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace C pro hlavní plodiny, které představují poměr 

smyvu na pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na kypřeném černém úhoru 

lze vyčíst v [8]. 
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Výpočet průměrných ročních hodnot faktoru C je náročný, a proto pro tuto práci bylo 

pouţito publikovaných výsledků [9]. V metodě výpočtu byla pro kaţdou plodinu určena 

hodnota faktoru C s ohledem na agroklimatické podmínky území. Průměrná hodnota 

faktoru C byla podle pozorování jednotlivých hodnot ve vybraných okresech stanovena na 

klimatické regiony, které lze snadno určit vyjádřením prvním číslem kódu BPEJ.  

Tabulka 4: Průměrné hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony [21] 

klimatický region Hodnoty faktoru C 

orná půda zemědělská půda 

0 0.291 0.307 

1 0.278 0.286 

2 0.266 0.264 

3 0.245 0.243 

4 0.241 0.221 

5 0.229 0.199 

6 0.216 0.178 

7 0.204 0.156 

8 0.192 0.132 

9 0.179 0.113 

 

Podle prvního čísla kódu BPEJ se řadí celé zkoumané území do klimatického regionu 6, 

tedy ve výpočtu bude pro průměrnou hodnotu faktoru C vyuţito hodnot uvedených 

v tabulce č. 4, odpovídající tomuto regionu. 

9.2.5 Faktor vlivu technických opatření  

Hodnoty faktoru protierozních opatření uvedli autoři rovnice USLE, Wischmeier a Smith. 

Jednotlivá opatření jsou rozdělena podle sklonu svahu a maximálních hodnot délky 

pozemků po spádnici, maximální šířky a počet pásů, hrázkování nebo terasování[8].  

Pokud nelze přiřadit maximální hodnoty do tohoto rozdělení, přiřadí se hodnota faktoru     

P = 1. Tato hodnota byla pouţita také v této práci. 
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9.2.6 Průměrná dlouhodobá ztráta půdy  

Součinem jednotlivých faktorů se stanoví dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy 

z pozemku vodní erozí. Hodnota je určena pro kaţdou buňku rastru. Pro výpočet erozního 

smyvu metodou GRID byl pouţit kartografický model (resp. flow diagram) vytvořený 

pomocí aplikace ModelBuilder v softwaru ArcGis 9.3. 

 

Obrázek 4: Nástroj pro výpočet G faktoru 

Pro výpočet ztráty půdy vodní erozí je nutné vytvořit několik vrstev vstupních dat (obr. 4), 

která jsou vyuţitá jako vstupy jednotlivých operací ve vytvořeném kartografickém modelu.  

9.3 Kartografický model a pouţité operace 

9.3.1 Vytvoření DMT nástrojem TopoToRaster 

Digitální model terénu je klíčovou informační vrstvou, pokud se týká přesnosti dalšího 

výpočtu, protoţe z něj jsou odvozovány jak sklony, tak i délky odtokových drah (L a S 

faktory), které pak mají zásadní vliv na výsledné hodnoty ztráty půdy. 

Digitální model terénu je jednou z moţností digitálního zpracování prostorových 

geografických informací. Geometricky popisuje reliéf terénu, na kterém lze modelovat a 

popisovat různé informace a jevy. Lze analyzovat a zobrazovat jevy, které souvisí 

s reliéfem a topografií terénu. Základním ukazatelem pro vytvoření DMT je zdroj dat, ze 

kterých byl model vytvořen. Tyto zdroje lze rozdělit do tří skupin: pozemní měření, 

dálkový průzkum Země, existující digitální a analogová data. Jako další ukazatel lze uvést 
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typ datové prezentace, které taktéţ můţeme rozdělit na rastrový, plátový a polyedrický 

model. Digitální model terénu lze úspěšně aplikovat na různé geomorfologické analýzy, a 

to jak na základní typy jako je např.: sklonitost, expozice, zakřivení, tak také specifické 

analýzy: odtok, viditelnost, povodí, atd. [22]. 

Pro tuto práci byl DMT vytvořen na podkladě vrstevnicové mapy pořízené Pozemkovým 

úřadem v Opavě. Data byla poskytnuta v souřadnicovém systému S-JTSK a pořadím os 

YX. Tato datová vrstva byla vytvořena technologií ZMVM (Základní mapa velkého 

měřítka) s třídou přesnosti označenou číslem 3, s přesností na centimetry. Podle tehdy v 

resortu platných předpisů platily pro polohopis a výškopis přípustné odchylky 14 a 12 cm. 

Měřítko vztaţné k této datové vrstvě je 1:1 000. Vrstevnice jsou od sebe vzdáleny 2 metry. 

K vytvoření modelu terénu byl pouţit software ArcGIS 9.2, nástroj Topo to Raster. Tento 

nástroj pro tvorbu DMT byl specificky navrţen pro hydrologicky korektní model. 

Interpolační metoda tohoto modelu je zaloţena na jedinečném algoritmu vyuţívaném 

programem ANUDEM 4.6.3.. Nástroj Topo to Raster je primárně navrţen pro práci 

s vrstevnicovými daty. Hlavním faktorem pro modelaci území jsou hydrologické procesy. 

Hlavním faktorem pro vytvoření modelu je pouţitá interpolační metoda. Pro tento nástroj 

je pouţita diskrétní spline metoda s modifikací kritéria „roughness penalty“, která reaguje 

na náhlé změny v reliéfu. Hlavním erozním činitelem je voda, a proto je důleţité, aby se 

v modelu s tímto faktem počítalo.  Z tohoto důvodu je v krajině mnoho kopců a méně 

bezodtokých oblastí. Nástroj Topo to Raster pouţívá tuto vlastnost terénu a vyuţívá ji při 

interpolaci, kdy správně identifikuje hřebeny a údolnice a také identifikuje správně povodí. 

To má za následek lepší výsledný model při pouţití minimálního mnoţství vstupních 

údajů. Proto je tento nástroj vhodný při tvorbě modelu z vrstevnic a to s dobrými výsledky. 

Při pouţití tohoto nástroje je ovšem nutná úprava při následném zpracování k tomu, 

abychom odstranily nepravé bezodtoké oblasti, které nástroj identifikoval. Nevýhodou 

tohoto nástroje je jistě konzervativní postup při odstranění bezodtokých oblastí, i přes 

moţnou nesourodost s výškovými daty. Tyto lokality lze identifikovat pomocí 

diagnostického nástroje (output diagnostic file), který je součástí nástroje Topo to Raster, a 

projevuje se jako pokles (sink). 

V této práci byla pouţita vrstva vrstevnic (contour), vrstva hranice území (boundary), 

vrstva vodních ploch (lake) a vodních toků (stream). Další parametr je výsledná velikost 

buňky rastru. Velikost buňky rastru byla zvolena podle přesnosti vstupních dat(podkladů). 
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Podle nápovědy nástroje Topo to Rastr je moţnost zvolit velikost 5 metrů, tedy velikost 

měřítka dělena 250. 

 

Obrázek 5: DMT 

 

9.3.2 Výpočet topografického faktoru podle Mitášové 

Další faktor při výpočtu odhadu průměrné ztráty půdy je topografický faktor                  

(tzv.LS faktor). K tomuto výpočtu byla pouţita prezentovaná metoda popsána v kapitole 

8.2.3. Vztah byl převeden do jazyka mapové algebry vyuţívaným v nástroji Single Output 

Map Algebra:  

Pow ([flowacc] *resolution/22.1, 0.6) * Pow (Sin ([slope1] * 0.01745) /0.09,1.3)*1.6. 

Kde: 

flowacc vrstva Flow Acummulation 

resolution velikost buňky gridu 

slope vrsva sklonu svahu 

 

Jediná vrstva vstupující do výpočtu je vytvořený DMT.  

Flow Acummulation vymezuje akumulaci odtoku. Pro tento výpočet je nutné nejdříve 

přiřadit kaţdému bodu směr odtoku. K tomu vyuţijeme nástroj Flow Direction.  
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Směr proudění je určen nejstrmějším směrem z kaţdé buňky. Ten je vypočítán: 

rozdíl  z- hodnoty / vzdálenost * 100. 

Vzdálenost je vypočítána mezi středy buněk. Proto, je-li velikost buňky 1, je vzdálenost 

měřená po ortogonále mezi dvěma středy buněk 1 a vzdálenost po diagonále 1.414.  Pokud 

je spád ve všech okolních buňkách stejný, zvětší se počet okolních buněk, dokud není směr 

určen.  

Akumulace odtoku je zaloţena na postupném načítání buněk gridu, mnoţství buněk 

přitékající do kaţdé buňky. Počítaná buňka se do součtu nezapočítává. Nejvyšší hodnota 

akumulace v buňkách reprezentuje plochy koncentrace odtoku.  

Výslednou vrstvu LS_faktor pro velikost gridu 5m lze popsat základními statistickými 

charakteristikami: 

 

minimum: 0.00 

maximum: 760.4 

aritmetický průměr: 2.3 

směrodatná odchylka: 6.48 

 

 

 

  

 

Z hodnot lze vyčíst, ţe data obsahují odlehlé hodnoty. Pro zjištění odlehlých hodnot byl 

z důvodu sloţitosti výpočtu vybrán výběrový soubor 12 půdních bloků. Pro identifikaci 

odlehlých pozorování byla pouţita metoda mediánové souřadnice: 

𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛. 𝑠𝑜𝑢ř.𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑥0.5 

1,483. 𝑀𝐴𝐷
  

  𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛. 𝑠𝑜𝑢ř.𝑖  > 3  →  𝑥𝑖  𝑗𝑒 𝑜𝑑𝑙𝑒ℎ𝑙ý𝑚 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣á𝑛í𝑚. 

Kde: 

x0,5  

 

Medián 

MAD medián absolutních odchylek od mediánu 

  

Krabicový graf

LS_faktor

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Obrázek 6: Krabicový graf hodnot LS faktoru 
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Po dosazení do vzorce bylo potvrzeno, ţe hodnoty vyšší jak 3.759939 lze povaţovat za 

odlehlá pozorování. Touto metodou bylo ovšem vyloučeno mnoho hodnot (> 5%) a proto 

byl pouţita jiná metoda určení těchto hodnot.  

Po provedení výpočtu se ve výsledné vrstvě LS faktoru vyskytlo několik extrémních 

hodnot (cca 0,05%) v rozmezí (100 – 760). Proto byla provedena analýza extrémní 

hodnoty, které lze při výpočtu LS faktoru dosáhnout. Hodnota faktoru L pro délku 

odtokové dráhy 1000 m je 6.72 a hodnota S pro sklon svahu 30% je 7.28. Kombinovaná 

extrémní hodnota LS faktoru se proto pohybuje kolem hodnoty 50 – 60, normálně kolem 

20. Jelikoţ se v zájmovém území nevyskytují extrémní sklony svahů, nad touto hodnotou 

se ve výsledné vrstvě vyskytovalo malé mnoţství hodnot. Nakonec byly reklasifikovány 

všechny hodnoty vyšší jak 25 na hodnotu 25. Tím byla nahodilá chyba odstraněna a 

nezanášela se do dalšího výpočtu. 

9.3.3 Alternativní způsob výpočtu LS faktoru 

Další moţností doporučenou v [20] pro odhadu tohoto faktoru je vyuţití software, který 

usnadní výpočet: GRASS, USLE2D. V této práci byl pro porovnání vyuţit software 

USLE2D.  

Pro výpočet hodnoty faktoru je potřebné připravit datové podklady. Vstupní data lze 

rozdělit do dvou skupin: rastrová a vektorová. Rastrová data, která vstupují do výpočtu je 

DMT (grid). Vektorová data jsou reprezentovaná polygony. Jedná se o vrstvu takzvaných 

„pozemků“, která se skládá z polygonů, které rozčleňují území na jednotlivé celky. 

Výpočet faktoru vychází z předpokladu, ţe hranice mezi územími působí jako překáţka 

pro plošný povrchový odtok, a tím odtok přeruší. Dochází tak ke sníţení délky odtokové 

dráhy a faktor délky svahu. Faktor LS je počítán zvlášť pro kaţdý rastrový element. Délka 

odtokové dráhy je nahrazena zdrojovou plochou rastrového elementu.  

Vrstva „pozemků“, která přerušuje povrchový odtok v sledovaném území obsahuje: hranici 

řešeného území, vodní plochy, lesní pozemky, zastavěná plocha, silnice a cesty. Tato 

vrstva byla vytvořena na podkladech katastrální mapy a ortofoto snímků území. Po 

vytvoření vektorové vrstvy je potřebné převést tuto vrstvu do rastrového formátu. Pro tuto 

operaci bylo vyuţito nástroje software ArcGis 9.2, Convert…Feature to Raster. Pro 

správnost pouţití rastru v software Usle2D, kde je nutná stejná velikost buňky jako u 

DMT, je potřebné tuto velikost nastavit. Kaţdé buňce rastru musí být dále přiřazena 
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číselná hodnota 0 nebo 1. Hodnota 0 znamená, ţe pro danou plochu není počítán LS faktor 

a dochází zde k přerušení povrchového odtoku (zastavěné plochy, vodní plochy, atd.). 

Hodnota 1 znamená, ţe pro území je počítán LS faktor (zemědělská půda). Tyto hodnoty 

byly přiřazeny jednotlivým buňkám pomocí reklasifikace (nástroj Reclassify). Buňkám 

rastru zájmového území přiřadíme hodnotu 1, hodnotám NoData přiřadíme 0 (tím 

klasifikujeme území, pro které se bude počítat LS faktor. Po těchto krocích lze vytvořit 

vrstvu „pozemků“. Jiným způsobem získání této vrstvy je pouţití registru půdy, kde 

vyuţijeme půdní bloky jako pozemky pro výpočet faktoru.  Pomocí nástroje Single Output 

Map Algebra vypočteme součin vytvořených datových vrstev. 

Pro pouţití software Usle2D je potřebné převést data do Formátu Idrisi(.rst). Nejdříve je 

nutné provést převod dat na textové soubory. To lze provést nástrojem Raster to ASCII. 

Poté lze pomocí software  LS-converter, který byl vytvořen na Masarykově univerzitě v 

Brně, převést textový soubor do formátu Idrisi. Po výpočtu LS faktoru lze pouţít software 

pro zpětnou konverzi dat (obr.7). 

 

Obrázek 7: Základní okno software LS converter 1.0 

Pro výpočet hodnoty LS faktoru je potřeba vybrat vhodné algoritmy pro výpočet směru 

odtokové dráhy (Routing Algorithm) a výpočet vlastního LS faktoru (LS Algorithm). 

Podle zkušeností uţivatelů se nejlépe osvědčily flux decomposition a Mc Cool. První 

algoritmus umoţňuje větvení odtokové dráhy, počítá s poklesem k sousedním buňkám a 

také počítá se směrem toku k sousedním buňkám. Druhý algoritmus se standardně pouţívá 

při výpočtu ztráty půdy (USLE) (obr.8). 

 

Obrázek 8: Základní okno software Usle2D 
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Výsledky dosaţené pomocí software jsou porovnatelné s výsledky výpočtu LS faktoru 

podle Mitášové. V dalších výpočtech tedy nebyl tento program vyuţit a výpočet tohoto 

faktoru byl začleněn do flow diagramu v aplikaci ModelBuilder. 

 

9.4 Zhodnocení výsledků 

Po vytvoření vstupních vrstev a následném výpočtu pomocí nástroje ModelBuilder 

získáme výstupní hodnoty průměrné roční ztráty půdy (G faktor). Při postupném 

dosazování různorodých vstupních vrstev, zahrnující hodnoty jednotlivých opatření 

navrhnutých v rámci komplexní pozemkové úpravy, zjistíme vliv těchto opatření na erozní 

smyv.   

 

9.4.1 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí  

První analýza byla provedena pro celý obvod pozemkové úpravy bez započtení 

ochranných opatření. U vygenerované vrstvy byly výsledky erozního smyvu rozděleny do 

osmi kategorií podle velikosti ztráty půdy.   

 

 

Obrázek 9: Průměrná roční ztráta půdy - G faktor (výřez) 
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V následující tabulce je v prvním řádku vyjádřena velikost erozního smyvu v t.ha-1.rok-1 , 

druhý řádek zastupuje plošné zastoupení jednotlivých kategorií v hektarech a v posledním 

řádku je vyjádřeno plošné zastoupení jednotlivých kategorií v procentech. 

Tabulka 5: Hodnoty velikosti smyvu půdy bez opatření 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 588.6 208.45 51.95 10.75 13.03 7.38 3.01 8.07 891.24 

podíl [%] 66.04 23.39 5.83 1.21 1.46 0.83 0.34 0.91 100.00 

 

Velikost smyvu půdy byla dále porovnána s hodnotou přípustného smyvu půdy (viz. 

Tabulka 2). Z 94 farmářských bloků, registrovaných v LPIS v obvodu KPÚ, pouze tři 

spadají do kategorie středně hlubokých půd. Z toho vyplívá, ţe 97% pozemků je tvořeno 

hlubokými půdami a tedy je zde počítáno z přípustné ztráty 10 t.ha-1.rok-1. 

  

Obrázek 10: Určení ohroţení pozemků srovnáním erozního smyvu s tabelovanou přípustnou hodnotou 

 

Tabulka 6: Hodnoty velikosti ohroţených pozemků 

srovnání G < Gpříp G >Gpříp 

výměra [ha] 856.67 31.65 

podíl [%] 96.44 3.56 

 



Adéla Jedelská:  Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření 

 

 

  2009                                                                                                                                    37 

  

Velikost přípustného smyvu je překročena na 3.56 % z celkové výměry farmářských bloků, 

pro které byla hodnota počítána. Na mapě můţeme přesně identifikovat místa, kde 

k překročení tolerované velikosti smyvu dochází. Jedná se především o úpatí svahu,  okolí 

vodních toků a dráh soustředěného odtoku. Tento výsledek byl potvrzen terénním 

průzkumem. 

V případě ohroţení pozemku, resp. profilu (G  Gpříp) je nutné ověřit: 

a) vhodné sloţení zastoupení a rotace plodin na základě určení maximální přípustné 

hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace podle vztahu: 

 

𝐶 =
𝐺𝑝

𝑅. 𝐾. 𝐿. 𝑆. 𝑃
          → 𝐶𝑝 < 𝐶 (𝑣𝑜𝑙𝑏𝑎 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛é 𝑝𝑙𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦) 

 

Tabulka 7: Výběr průměrných hodnot C faktoru [8] 

Plodina C faktor Plodina C faktor 

pšenice ozimá 0,12 chmelnice 0,80 

ţito ozimé 0,17 řepka ozimá 0,22 

ječmen jarní 0,15 slunečnice 0,6 

ječmen ozimý 0,17 mák 0,5 

oves 0,1 ostatní olejniny 0,22 

kukuřice na zrno 0,61 kukuřice na siláţ 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 

 

b) vhodný druh protierozních organizačních, agrotechnických a technických opatření 

na základě určení hodnoty P faktoru (tj. účinnosti protierozních opatření) podle vzorce: 

 

𝑃 =
𝐺𝑝

𝑅. 𝐾. 𝐿. 𝑆. 𝐶
          → 𝑃𝑝 < 𝑃 (𝑣𝑜𝑙𝑏𝑎 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑃𝐸𝑂) 
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Tabulka 8: Hodnoty P faktoru 

PEO Sklon svahu 

2 – 7 % 7 – 12 % 12 – 18 % 18 – 24 % 

Vrstevnicové obdělávání 0,6 0,7 0,8 0,9 

Šířka/počet pásů 

Okop+pícniny/okop+ozimé obil. 

40 m/6 

0,30/0,50 

30 m/4 

0,35/0,60 

20 m/4 

0,40/0,75 

20 m/2 

0,45/0,90 Hrázkování (přerušování podél vrstevnic) 0,25 0,30 0,40 0,45 

Terasování (vhodné pro chmelnice, vinice) 0,05 – 0,20 

 

Při překročení faktorů C (resp.P) lze navrhnout vhodné plodiny (protierozní opatření), 

které sníţí hodnotu erozního smyvu pod přípustnou hodnotu. Jestliţe ani při změně tohoto 

faktoru nedojde k dostatečnému sníţení, je nutné navrhnout jiný druh opatření 

(biotechnické PEO)  

9.4.2 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí s navrţenou cestní sítí  

Zpřístupnění pozemků je jen jednou funkcí navrţeného dopravního systému. Cestní síť 

můţe také plnit funkci protierozního opatření a stát se významným krajinným prvkem. Při 

zapojení cestní sítě jsou ovlivněny především hodnoty topografického LS faktoru. 

Pozemek je navrţenou cestou rozdělen, čímţ je ovlivněna délka svahu. Je důleţité si 

ovšem uvědomit, ţe ne všechny navrhnuté cesty jsou schopny ovlivnit, nebo dokonce 

přerušit povrchový odtok.  

Navrţenou síť polních cest lze rozdělit do tří skupin. Hlavní polní cesty, u nichţ se 

předpokládá celoroční sjízdnost. Navrhují se jako zpevněné komunikace s kompletním 

odvodněním včetně vyřešení změn ve stávajícím vodním reţimu v dotčeném území. 

Všechny hlavní polní cesty jsou navrţeny jako dvouproudové PC 6,0/40 – tedy s šířkou 

koruny 6 m. Vedlejší polní cesty podchycují dopravu z přilehlých pozemků. Napojují se na 

hlavní polní cesty – mohou být napojeny i na silnice III tříd. V odůvodněných případech se 

navrhují jako zpevněné, v ostatních případech minimálně jako zatravněné. Vedlejší polní 

cesty jsou navrţeny jako jednopruhové PC 4,0/30 – tedy 3,0 m vozovky a 2 x 0,5 m 

krajnice. Polní cesty doplňkové – doplňují síť hlavních a vedlejších polních cest. Ne vţdy 

se počítá s jejich realizací – pouze v případě, ţe jsou navrţený ke zpřístupnění pozemků 

sloučených ve velkých půdních celcích. Vţdy se navrhují jako nezpevněné. Doplňkové 

polní cesty jsou navrţeny jako jednopruhové PC 3,0/30 (bez krajnic)[21]. 
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Tabulka 9: Hodnoty velikosti smyvu půdy s navrţenou cestní sítí 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 591.94 200.75 46.26 9.54 11.59 6.84 2.6 6.84 876.36 

podíl [%] 67.55 22.91 5.28 1.09 1.32 0.78 0.30 0.78 100.00 
 

Tabulka 10: Hodnoty velikosti ohroţených pozemků s navrţenou cestní sítí 

srovnání G < Gpříp G >Gpříp 

výměra [ha] 846.84 28.15 

podíl [%] 96.78 3.22 

 

Z výsledku analýzy můţeme potvrdit protierozní funkci navrţené cestní sítě. Pokles nelze 

zcela porovnat s hodnotami předchozího výpočtu erozního smyvu z důvodu zmenšení 

výměry pozemků, na kterých byla navrţena cestní síť. Podíl překročení smyvu je ale 

patrný. Nejvíce se projevuje přerušením drah soustředěného odtoku.  

9.4.3 Velikost ohroţenosti pozemků vodní erozí s navrţenými opatřeními 

Na sledovaném území bylo navrhnuto několik protierozních opatření v rámci plánu 

společných zařízení. Jedná se o návrh pozemků pro technicko-biologické protierozní 

opatření, návrh pozemku pro trvalé zatravnění dráhy soustředěného odtoku vody a návrh 

pozemku pro trvalé zatravnění erozně ohroţeného svahu. Navrţená opatření byla do 

výpočtu zahrnuta jako plochy se změněnou hodnotou faktoru C. Opatření liniového 

charakteru ovlivnila také hodnotu faktoru LS. 

Tabulka 11: Hodnoty velikosti smyvu půdy s navrţenými opatřeními 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 599.61 203.41 49.91 10.27 12.13 6.78 2.69 6.42 891.22 

podíl [%] 67.28 22.82 5.60 1.15 1.36 0.76 0.30 0.72 100.00 

 

Z hodnot v tabulce 11 je patrné, ţe protierozní opatření, navrhnuté na území přispěli ke 

sníţení erozního smyvu. K poklesu došlo zejména na pozemcích, na kterých jsou 

protierozní opatření umístěna, ale také v jejich okolí. Přípustná hodnota erozního smyvu je 
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překročena na 3.17% území, pokles oproti smyvu bez navrţených opatření je tedy 0.39%. 

Detailní popis účinnosti protierozních opatření bude rozebrán později.   

Tabulka 12: Hodnoty velikosti ohroţených pozemků s navrţenými opatřeními 

 

 

 

Při zahrnutí cestní sítě do výpočtu je opět patrný pokles erozního smyvu a potvrzena 

protierozní funkce cest. 

Tabulka 13: Hodnoty velikosti smyvu půdy s navrţenými opatřeními a cestní sítí 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 602.63 195.66 44.29 9.09 10.74 6.25 2.32 5.43 876.41 

podíl [%] 68.76 22.33 5.05 1.04 1.23 0.71 0.26 0.62 100.00 
 

Tabulka 14: Hodnoty velikosti ohroţených pozemků s navrţenými opatřeními a cestní sítí 

srovnání G < Gpříp G >Gpříp 

výměra [ha] 849.95 25.04 

podíl [%] 97.14 2.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnání G < Gpříp G >Gpříp 

výměra [ha] 860.13 28.19 

podíl [%] 96.83 3.17 
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9.4.4 Ověření správnosti opatření u jednotlivých erozních bloků 

Pro následující analýzy byly vytvořeny erozní bloky, které vymezují v území jednotlivé 

plochy, na kterých není přerušen povrchový odtok. Jedná se o souvislé území s uzavřeným 

erozním procesem (denudací, transportem a akumulací půdy). Dále byly vybrány erozní 

plochy, pro které byly navrhnuty opatření v rámci pozemkové úpravy. Celkový počet 

těchto pozemků je třináct s rozlohou 123.82 ha. 

 

Obrázek 11: Vybrané erozně uzavřené celky 

 

Na erozním bloku č. 1 (ZKODFB
7
: 0502/1;0502/3;0502/4) byla navrhnuta dvě protierozní 

opatření: záchytný protierozní průleh a protierozní mez s rigolem. Obě tyto opatření se řadí 

do skupiny biotechnických opatření. Opatření jsou umístěna v spodní části svahu souběţně 

s průběhem vrstevnic. 

Protierozní mez je trvalou překáţkou soustředěného povrchového odtoku, nebo přispívá 

k jeho rozptýlení. V optimálním případě se mez skládá ze tří částí: zasakovacího pásu nad 

mezí, vlastního tělesa meze a odváděcích prvků. Meze, kromě protierozní funkce, mohou 

také plnit funkci krajinně estetickou, slouţit jako hnízdiště ptáků a migrační zóna drobné 

                                                 
7
 ZKODFB – zkrácený kód půdních bloků exportovaných systémem LPIS 

14 

15 

16 
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zvěře. Protierozní mez vyţaduje ve srovnání s jinými druhy protierozních opatření jen 

minimální údrţbu. Zasakovací pás je obhospodařován jako druh louky.  

Vhodným umístěním dojde k příznivému sníţení hodnoty faktoru L. V případě výsadby 

různých plodin do pásů vymezených těmito liniovými prvky dojde ke sníţení hodnoty 

faktoru C. 

 

Obrázek 12: Vzorový návrh protierozní meze (zdroj: [20]) 

 

Protierozní průleh je mělký, široký příkop na rozdíl od protierozních příkopů s mírným 

sklonem svahů, zaloţený s malým, příp. aţ nulovým podélným sklonem, kde se povrchově 

stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna. Průlehy mohou být navrhovány 

dvěma způsoby: záchytné průlehy a svodné průlehy. Navrhují se pro neškodné odvedení 

vody i erozního smyvu ze záchytných průlehů, zejména pro odvedení odtoků z krátkodobě 

trvajících přívalových dešťů nebo náhlého tání sněhu. 

Účinnost opatření se projeví ve sníţení hodnoty faktoru L. 

 

 

Obrázek 13: Vzorový návrh záchytného protierozního průlehu (zdroj: [20]) 
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Kaţdý erozní blok s navrţeným opatřením v rámci PSZ je následně popsán v tabulce 

skládající se ze dvou částí. V prvních třech řádcích je hodnota erozního smyvu rozdělená 

do kategorií podle mnoţství ztráty bez navrţených opatření. V druhé trojici řádků jsou 

hodnoty při zahrnutí navrţeného opatření do výpočtu.  

Tabulka 15: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.1   

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 27.09 16.76 5.92 1.29 1.23 0.74 0.2 0.54 53.77 

podíl [%] 50.38 31.17 11.01 2.40 2.29 1.38 0.37 1.00 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 27.51 16.5 5.84 1.26 1.2 0.73 0.2 0.53 53.77 

podíl [%] 51.16 30.69 10.86 2.34 2.23 1.36 0.37 0.99 100.00 

 

Na erozním bloku č. 1 byla překročena přípustná hodnota průměrné roční ztráty půdy na 

5.04% plochy. Pro zmenšení erozního smyvu zde byla navrţena dvě protierozní opatření, 

která sníţila erozní smyv o 0.67%, tedy na 4,37%. Takto malé sníţení je ovlivněno 

charakterem navrţeného opatření. Hlavní funkce tohoto opatření není protierozního 

charakteru, ale má vodohospodářskou funkci, sníţení povrchového odtoku.  

Na erozních blocích č. 2-13 byla navrhnuta organizační opatření tzv. ochranné zatravnění. 

Ochranné zatravnění se aplikuje na orné půdě větších sklonů. Optimálně zapojený travní 

porost je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových 

prvků. V případě studovaného návrhu byly navrţeny pozemky pro trvalé zatravnění drah 

soustředěného odtoku a trvalé zatravnění erozně ohroţeného svahu. Zatravnění se také 

provádí v okolí stálých vodních toků a plní tak záchytnou funkci spočívající především ve 

vsaku povrchově tekoucí vody. Kvalitní vegetační kryt s odpovídajícími parametry, který 

je pěstován a ošetřován na erozně ohroţených lokalitách, je nejdůleţitější část tohoto 

opatření, přičemţ jsou preferovány trávy výběţkaté tvořící pevný drn (zejména u 

protierozních opatření liniového charakteru). 
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Tabulka 16: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.2   

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 30.74 18.7 5.12 1.02 1.36 0.63 0.22 0.84 58.63 

podíl [%] 52.43 31.89 8.73 1.74 2.32 1.07 0.38 1.43 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 33.33 18.05 4.54 0.91 1.03 0.4 0.12 0.25 58.63 

podíl [%] 56.85 30.79 7.74 1.55 1.76 0.68 0.20 0.43 100.00 

 

Na erozním bloku č. 2 (ZKODFB: 0701/1;0701/6;0701/7;0701/8) jsou navrţeny plochy 

částečného zatravnění svahu. Jedna navrţená plocha se nachází v severní části bloku, která 

sousedí s intravilánem a chrání tak budovy před nepříznivými vlivy eroze. 

V severovýchodní části erozního bloku byla dále identifikovaná dráha soustředěného 

odtoku. Erozní rýha byla potvrzena pomocí ortofota a terénního průzkumu. V této části 

svahu není navrţeno ţádné opatření, které by smyv sníţilo. Vhodné by bylo například 

zatravnění této části svahu.  

Tabulka 17: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.3 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 49.88 26.33 6.13 1.19 1.58 1.2 0.62 1.58 88.51 

podíl [%] 56.36 29.75 6.93 1.34 1.79 1.36 0.70 1.79 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 51.52 26.18 5.9 1.08 1.38 0.99 0.48 0.96 88.49 

podíl [%] 58.22 29.59 6.67 1.22 1.56 1.12 0.54 1.08 100.00 

 

Na erozním bloku č. 3 (ZKODFB: 1702/4;1702/12 ) je navrhnuto trvalé zatravnění erozně 

ohroţeného svahu. Zatravnění je situováno v severní části bloku, jako zatravněný pás o 

šířce 20 metrů v okolí toku.  Z původních 5.64% ohroţené plochy sníţí opatření mnoţství 

smyvu o 1.61%. Toto opatření chrání vodní tok před zanášením sedimenty, a tím zvyšuje 

schopnost odtoku vody z území.  
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Tabulka 18: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.4 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 40.62 20.07 5.52 1.12 1.45 0.31 0.11 0.35 69.55 

podíl [%] 58.40 28.86 7.94 1.61 2.08 0.45 0.16 0.50 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 41.97 19.39 5.2 1.06 1.38 0.28 0.08 0.19 69.55 

podíl [%] 60.35 27.88 7.48 1.52 1.98 0.40 0.12 0.27 100.00 

 

Na erozním bloku č. 4 (ZKODFB: 9703/1;9703/2;9703/3;9703/5) jsou navrhnuty dva 

pozemky pro trvalé zatravnění dráhy soustředěného odtoku. Ty jsou umístěny v údolnicích 

a mají tvar lichoběţníku. Z obou stran jsou omezeny polními cestami. Při zahrnutí těchto 

pozemků klesla průměrná ztráta půdy z erozního bloku z 3.19% na 2.77%. V oblasti 

zatravněných pozemků klesla hodnota do kategorie přípustného smyvu. Podle terénního 

průzkumu, ortofota a také výsledku vypočtené ztráty půdy, začíná erozní smyv v západní 

části erozního bloku, kde se vyskytuje erozní rýha.  Opatření by tak bylo lépe navrhnout aţ 

k eluviální zóně pozemku, tzn. po celé délce svahu.  

Tabulka 19: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.5 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 0.15 0.25 0.03 0.02 0.01 0.01 - - 0.47 

podíl [%] 31.91 53.19 6.38 4.26 2.13 2.13 - - 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 0.43 0.01 - 0.01 - - - - 0.45 

podíl [%] 95.56 2.22 - 2.22 - - - - 100.00 

 

Výměra části pozemku, kde je překročena hodnota erozního smyvu  je zde minimální. 

Přesto celý tento erozní blok č. 4 (ZKODFB: 0701/9 ) je navrţen k trvalému zatravnění. 

Sklon tohoto pozemku se pohybuje v průměru kolem 20%, coţ není příznivé pro 

zemědělské vyuţití pozemku. Dalším důvodem je umístění tohoto bloku, který sousedí se 

zástavbou. Zatravnění tohoto svahu zcela sníţí hodnotu ztráty půdy. 
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Tabulka 20: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.6 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 2.53 0.86 0.18 0.03 0.02 - - - 3.62 

podíl [%] 69.89 23.76 4.97 0.83 0.55 - - - 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 2.82 0.64 0.13 0.02 0.01 - - - 3.62 

podíl [%] 77.90 17.68 3.59 0.55 0.28 - - - 100.00 
Tabulka 21: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.7 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 3.43 1.45 0.66 0.06 0.09 0.01 - - 5.7 

podíl [%] 60.18 25.44 11.58 1.05 1.58 0.18 - - 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 3.67 1.26 0.62 0.06 0.08 0.01 - - 5.7 

podíl [%] 64.39 22.11 10.88 1.05 1.40 0.18 - - 100.00 

 

Na erozních blocích č. 6 a 7(ZKODFB: 0802/1;0802/2 ) je navrhnuto opatření trvalé 

zatravnění soustředěného odtoku. Toto opatření je umístěno souběţně k vrstevnicím a 

protíná také část území, které není evidováno jako zemědělská půda, není vedena v LPIS 

jako farmářský blok. Tyto bloky nejsou přímo ohroţeny erozní činností a opatření má tedy 

spíše vodohospodářský význam, přerušení dráhy soustředěného odtoku.  

Tabulka 22: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.8 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 18.75 9.8 4.15 0.93 1.03 0.61 0.15 0.14 35.56 

podíl [%] 52.73 27.56 11.67 2.62 2.90 1.72 0.42 0.39 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 19.61 9.18 4 0.92 1 0.6 0.15 0.12 35.58 

podíl [%] 55.12 25.80 11.24 2.59 2.81 1.69 0.42 0.34 100.00 

V jiţní části erozního bloku č. 8 (ZKODFB: 8603/1;8603/8) je navrhnuto zatravnění 

erozně ohroţeného svahu. Při zahrnutí tohoto opatření klesne průměrná ztráta půdy na 

0.17% výměry bloku. Tento pokles je pouze na výměře umístěného opatření, a proto by 

bylo vhodné navrhnout pro tento blok jiný způsob ochrany, např. organizační nebo 

agrotechnické protierozní opatření. 
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Tabulka 23: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.9 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 2.41 1.26 0.2 0.06 0.02 0.01 - - 3.96 

podíl [%] 60.86 31.82 5.05 1.52 0.51 0.25 0.00 0.00 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 3.95 - - - - - - - 3.95 

podíl [%] 100.00 - - - - - - - 100.00 

 

Erozní blok č. 9 (ZKODFB: 7502/1) je navrhnut v plánu společných zařízení k úplnému 

zatravnění. Toto opatření zcela sníţí ztrátu půdy z tohoto pozemku.  

Tabulka 24: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.10 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 23.58 13.54 3.41 0.62 0.78 0.45 0.16 0.62 43.16 

podíl [%] 54.63 31.37 7.90 1.44 1.81 1.04 0.37 1.44 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 24.04 13.51 3.33 0.59 0.67 0.4 0.14 0.48 43.16 

podíl [%] 55.70 31.30 7.72 1.37 1.55 0.93 0.32 1.11 100.00 

 

Na erozním bloku č. 10(ZKODFB: 8402/14) je umístěn návrh na trvalé zatravnění dráhy 

odtoku. Toto opatření je navrhnuto jako zatravněný pás lemující přítok říčky Mlýnky. 

Z původních 4.66% ohroţené půdy klesla tato výměra na 3.91%. Toto opatření plní také 

vodohospodářskou funkci. Ochrana vodního toku tímto opatřením přispívá k odvádění 

povrchových vod z území. 

Tabulka 25: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.11 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 16.93 2.43 0.52 0.13 0.26 0.14 0.08 0.45 20.94 

podíl [%] 80.85 11.60 2.48 0.62 1.24 0.67 0.38 2.15 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 17.27 2.41 0.42 0.09 0.2 0.11 0.06 0.38 20.94 

podíl [%] 82.47 11.51 2.01 0.43 0.96 0.53 0.29 1.81 100.00 
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Erozní blok č. 11 (ZKODFB: 8502) je situován na druhém břehu potoka a i zde je 

navrţeno trvalé zatravnění dráhy odtoku, resp. břehu. Toto opatření sníţilo smyv pod 

přípustnou hodnotu u 20% ohroţené plochy. 

Tabulka 26: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.12 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 18.68 6.91 1.43 0.31 0.31 0.19 0.09 0.18 28.1 

podíl [%] 66.48 24.59 5.09 1.10 1.10 0.68 0.32 0.64 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 19.51 6.27 1.31 0.29 0.29 0.18 0.08 0.15 28.08 

podíl [%] 69.48 22.33 4.67 1.03 1.03 0.64 0.28 0.53 100.00 

 

Pro sníţení ztráty půdy na erozním bloku č. 12 (ZKODFB: 9412;0402/3;0402/8;0402/9) 

bylo navrţeno trvalé zatravnění dráhy soustředěného odtoku ve východní části tohoto 

území. Při začlenění opatření do výpočtu klesl erozní smyv o 0.26% z celkové plochy. 

 

Tabulka 27: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.13 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 0.35 0.15 0.05 - 0.01 0.01 - - 0.57 

podíl [%] 61.40 26.32 8.77 - 1.75 1.75 - - 100.00 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 0.46 0.11 0.01 - - - - - 0.58 

podíl [%] 79.31 18.97 1.72 - - - - - 100.00 

 

Pro erozní blok č. 13 (ZKODFB: 0403/8 ) je navrţeno opatření trvalého zatravnění dráhy 

soustředěného odtoku. Při uplatnění tohoto opatření klesl erozní smyv pod přípustnou 

hodnotu. Lze tedy konstatovat, ţe toto opatření je účinné.  

 

9.4.5 Zhodnocení ostatních erozních bloků 

Pomocí překrytu vrstev průměrné roční ztráty půdy a přípustné ztráty půdy byly 

vytipovány erozní bloky s překročeným povoleným erozním smyvem, na kterých nebylo 

navrţeno opatření.    
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Tabulka 28: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.14 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 18.71 8.89 2.57 0.7 0.87 0.62 0.37 1.11 33.84 

podíl [%] 55.29 26.27 7.59 2.07 2.57 1.83 1.09 3.28 100.00 

 

Prvním erozně uzavřeným celkem je erozní blok č. 14 (ZKODFB: 0802/1;0802/2;0802/3), 

na kterém je přípustná hodnota překročena na 8.77% území. Nejvyšší hodnota překročení 

se nachází v oblasti kritické ztráty půdy.  

Největší ztráta půdy se nachází v akumulační části půdy, kde má také svah největší sklon 

(>20%). V této části svahu erozní blok sousedí s pravobřeţním přítokem Polančice. Při 

řešení PEO v návaznosti na ÚSES je zde navrţen liniový prvek LBK o šířce 20 m. Jak jiţ 

bylo zmíněno výše (kap. 7. 4.), prvky LBK mohou významně ovlivnit rychlost odtoku 

přívalových vod a ochránit vodní tok jako břehový porost. Dalším přispěním ke sníţení 

eroze na bloku, můţe být vybudování vedlejší polní cesty, která je na tomto pozemku 

navrhnuta a svým umístěním ve 2/3 svahu zkracuje délku svahu a při vhodném druhu cesty 

přeruší povrchový odtok. Účinnost je v tomto případě asi 12%. Pro tento erozní blok bych 

doporučila organizační, resp. agrotechnická opatření, která by vedla ke sníţení faktoru C.     

Tabulka 29: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.15 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 42.31 8.86 2.65 0.66 0.83 0.74 0.32 1.14 57.51 

podíl [%] 73.57 15.41 4.61 1.15 1.44 1.29 0.56 1.98 100.00 

 

Další erozní blok, na kterém byla zjištěna překročená přípustná hodnota erozního smyvu je 

označena jako č. 15(ZKODFB: 0803/1;0803/2;0802/5 ). Na tomto území nebylo navrhnuto 

ţádné protierozní opatření, i přes překročení povolené hodnoty smyvu u více jak 5% 

z plochy území. Podél západní hranice je navrţena vedlejší polní cesta, která v severní 

části částečně protíná erozní blok a vymezuje tak část plochy, která je navrhnuta v rámci 

ÚSES jako LBC. Tento prvek navazuje na jiţ funkční lokální biocentrum. Pro sníţení 

erozního smyvu postačí navrhnout organizační nebo agrotechnické opatření. 
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Tabulka 30: Hodnoty erozního smyvu v erozním bloku č.16 

G [t.ha-1.rok-1] 0-1 1.1 - 4 4.1 - 8 8.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 20.1 - 25 > 25.1 ∑ 

výměra [ha] 38.23 14.35 3.7 0.89 1.33 0.75 0.32 0.53 60.1 

podíl [%] 63.61 24.95 6.43 1.55 2.31 1.30 0.56 0.92 100.00 

 

Na erozním bloku č. 16 (ZKODFB: 8702/6; 8702/8; 8702/11; 8702/12; 8702/13; 8702/14; 

8702/16) je hodnota překročena na 5.09% z celkové plochy erozně uzavřeného celku. 

Podle grafického výstupu lze identifikovat v západní části pozemku dráhu soustředěného 

odtoku. Tuto část pozemku by bylo vhodné zatravnit, čímţ by se smyv sníţil. Na ostatní 

části erozního bloku je moţné pouţít organizační, popř. agrotechnické opatření (např. 

deliminaci kultur, protierozní rozmístění kultur, apod.).   
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10 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posouzení správnosti protierozních a protipovodňových opatření 

navrhnutých v plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy. 

S ohledem na dostupná data a metodiku pouţívanou při projektovaní opatření byla zvolena 

empirická metoda výpočtu pomocí USLE (resp. RUSLE). Konvenční metoda ručního 

výpočtu ztráty půdy pro jednotlivé odtokové profily byla nahrazena automatickou metodou 

výpočtu pomocí GIS. 

Výhodou výpočtu v prostředí GIS je moţnost určení celkové ztráty půdy jak z celého 

území, tak i jednotlivého pozemku (v případě této práce na hranici produkčních bloků 

LPIS) a tím ověřit umístění navrhnutých protierozní opatření pouze v těch částech 

pozemku, které jsou skutečně ohroţeny, a na kterých jsou opatření navrhnuta. Ruční 

výpočet umoţňuje určení ztráty půdy pouze pro pozemek jako celek (s uvaţováním ploch 

příslušejících jednotlivým odtokovým profilům). 

Prvním krokem bylo vytvoření flow diagramu (resp. kartografického modelu), který 

zautomatizoval výpočet průměrné roční ztráty půdy. Diagram byl vytvořen pomocí 

aplikace ModelBuilder v softwaru ArcGIS 9.3. Díky vytvoření tohoto modelu bylo 

dosaţeno velmi rychlých výpočtů a moţnost snadno měnit vstupní parametry. 

Nejnáročnější fází výpočtu gridovou metodou bylo vytvoření vstupních vrstev, které byly 

zhotoveny podle metodik a doporučení v odborné literatuře. 

Při posuzování správnosti navrhnutých opatření se musel brát ohled na průměrné hodnoty 

vstupujících do výpočtu. Tuto metodu, ani výsledky nelze dobře vyuţít pro návrh 

protierozních opatření, ale pouze pro vytipování oblastí, na kterých lze očekávat zvýšený 

erozní smyv. 

Postupným dosazováním obměněných vstupních hodnot faktorů do výpočtu byly 

srovnávány změny na velikost hodnoty erozního smyvu. Nejlepších výsledků bylo 

dosaţeno při pouţití opatření trvalého zatravnění erozně ohroţeného svahu a trvalého 

zatravnění soustředěné dráhy odtoku. Pozitivní účinek na sníţení ztráty půdy byl také 

identifikován u navrţené cestní sítě, která kromě zpřístupnění pozemků potvrdila 

protierozní funkci.  
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Kromě vyhodnocení navrţených opatření byly v obvodu KPÚ lokalizovány erozně 

uzavřené celky, které vykazují zvýšený erozní smyv.  

Lze očekávat, ţe navrţená opatření budou mít v obvodu pozemkové úpravy pozitivní efekt. 

Opatření povedou ke sníţení úrovně erozního smyvu, sníţení hodnot přímého odtoku a 

zvýšení potenciální retence území. Jestli se tyto hypotézy potvrdí, bude prokázáno aţ 

s odstupem času po realizaci tohoto projektu.  
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