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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BPEJ bonitní půdní ekologické jednotky

DIBAVOD digitální báze vodohospodářských dat

DMT digitální model terénu

HPJ hlavní půdní jednotky 

CHKO chráněná krajinná oblast

KPÚ komplexní pozemková úprava

EVSK ekologicky významný segment krajiny

LBC lokální biocentrum

LBK lokální biokoridor

NRBC nadregionální biocentrum

STG skupina typů geobiocénu

ÚPMO územní plán města Ostravy

ÚPD územně plánovací dokumentace

ÚSES územní systém ekologické stability

USLE Universal Soil Loss Equation
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1 ÚVOD

V bakalářské práci se zabývám ochranou zemědělsky obhospodařované půdy před 

erozí, konkrétně před smyvem.

Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem

a organismy. Vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je 

produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná 

a poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Půda je předmětem studia 

pedologie. (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182427-puda-pedologie)

Z pohledu ochrany přírody je půda omezeným a nenahraditelným zdrojem, který je 

ohrožen jak přírodní erozní činností, tak dlouholetou činností člověka, především v oblasti 

zemědělského hospodaření.

V nenarušeném přírodním prostředí probíhají erozní procesy zpravidla velmi pomalu. 

V zemědělsky využívané krajině dochází většinou ke zrychlení tohoto procesu. 

Jedním z nejvýznamnějších erozních procesů je smyv půdy. Poškození až úplné zničení 

půdy může mít nevratný vliv na vzhled krajiny i na stabilitu zemědělské výroby. 

Zemědělské hospodaření patří ale neodmyslitelně ke kulturnímu využívání krajiny. Aby 

byl v maximální možné míře omezen negativní dopad zemědělské rostlinné výroby na 

smyv půdy, je nutno vytvořit v rámci zemědělsky obhospodařované krajiny opatření, která 

smyvu půdy alespoň z části zamezí. Nejvýznamnější bude realizace těchto opatření na 

svazích s ornou, zemědělsky intenzivně využívanou půdou.  (Pasák, 1984)

Jedním z protierozním opatřením v krajině může být vymezení územního systému 

ekologické stability. Jedná se o účelné vymezené sítě stabilních segmentů krajiny za

pomoci kterých je možné alespoň částečně omezit půdní erozi a tedy i smyvu půdy. 
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2 CÍL PRÁCE

Cílem bakalářské práce bude návrh územního systému ekologické stability, který by 

plnil funkci opatření proti smyvu půdy v k.ú. Polanka nad Odrou.      

Výchozím podkladem pro návrh územního systému ekologické stability bude mapa 

smyvu půdy, kterou vytvořím. Analýza smyvu půdy bude vycházet z digitálního modelu 

terénu, nad kterým bude provedena analýza smyvu půdy pomocí metody USLE 

v programovém prostředí ArcGIS 9.2. 

Následně bude porovnán návrh územního systému ekologické stability se skutečným 

stavem lokálních a regionálních prvků ekologické stability (biocenter a biokoridorů) 

s využitím orotofotomapy a s územním systémem ekologické stability vymezeným 

v územně plánovací dokumentaci (ÚPD), tj. Územním plánu města Ostravy a s územním 

systémem ekologické stability vymezeným v Komplexní pozemkové úpravě Polanka.

Zda je územní systém ekologické stability vymezen vhodně tak, aby plnil funkci 

protierozního opatření prokáže analýza smyvu půdy upravená ve vazbě na navržený ÚSES.
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3 MODELOVÉ ÚZEMÍ

Jako modelové území  bylo vybráno katastrální území Polanka nad Odrou  o rozloze 

1723,80 ha. Toto k.ú. náleží do správního území Města Ostravy. Je to jeden z katastrů, 

který se vyznačuje zástavbou soustředěnou kolem páteřní komunikace. Zástavba je 

obklopena intenzivně zemědělsky obhospodařovanou půdou. Terén je mírně kopcovitý.

Jihovýchodní hranicí protéká řeka Odra, která je současně hranicí Národní přírodní 

rezervace Polanská Niva.

Nezastavěné plochy v tomto katastrálním území jsou tvořeny kulturní krajinou. 

Ekologickou stabilitou takovéto krajiny je stabilita přírodní soustavy. Aktuální stav krajiny 

bývá klasifikován do pěti stupňů, jak je uvedeno v Krajinném inženýrství (Vrána et al, 

1998). Do prvního stupně jsou řazeny plochy málo stabilní až nestabilní. Jedná se o ornou 

půdu, zastavěné a zpevněné plochy, komunikace. Do druhého stupně jsou řazeny plochy 

málo stabilní, např. intenzivně využívané louky, zahrady, ovocné sady, plochy s převahou 

staveb. Do třetího stupně řadíme plochy středně stabilní, např. lesy kulturní s intenzivním 

hospodařením, lesy s nevhodnou skladbou, louky polokulturní s malým podílem 

plevelnatých nebo uměle pěstovaných monokultur, pastviny. Čtvrtý stupeň zaujímají 

plochy velmi stabilní, např. lesy polokulturní s převahou původních dřevin, louky 

a pastviny s přirozenou rozmanitostí druhů společenstev. Pátý stupeň náleží plochám 

nejstabilnějším, např. plochám mokřadů, lesů a luk bez patrných kulturních vlivů.

Ve vazbě na uvedenou klasifikaci můžeme hovořit o k.ú. Polanka nad Odrou jako 

o území z ekologického hlediska málo stabilním až nestabilním i s ohledem na intenzivně 

obhospodařovanou zemědělskou půdu v poměrně velkém rozsahu. Orná půda zaujímá 

z celkové výměry 1047,06 ha, což je více než 60% z celkové výměry. Lesní pozemky 

zaujímají pouze 87,90 ha, tj. 5%  z celkové výměry a trvalé travní porosty 117,20 ha, tj. 

7% z celkové výměry. Vzhledem ke kopcovitému terénu, který vykazuje větší náchylnosti 

k erozi smyvem půdy, lze předpokládat, že návrh protierozních opatření bude v řešeném 

území vhodný.
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4 STRUČNÝ POPIS POUŽITÉ METODY, POSTUPU 

ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÝCH NÁSTROJŮ

4.1 Stručný popis použité metody

Pro vyhodnocení smyvu půdy mi byla doporučena metoda USLE, která je v České 

republice dosud nejčastěji užívaným nástrojem pro posuzování erozních procesů 

v kombinaci s GIS (Vrána et al, 1998). Tato metoda poskytuje jako výstup mapu erozní 

ohroženosti. (Podrobněji kapitola 6.3)

USLE - Universal Soil Loss Equation podle Wischmeiera a Smithe (1978) – jedná se 

o „univerzální rovnici pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí“. Tento empirický model 

vychází z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou 

definovány a odvozeny z rozměrů standardních elementárních odtokových ploch o délce 

22 m a sklonu 9%, jejichž povrch je po každém přívalovém dešti mechanicky udržován ve 

směru sklonu svahu jako úhor. Hodnota přípustné ztráty půdy slouží ke stanovení míry 

erozního hrožení pozemku a je definována jako maximální velikost eroze půdy, která 

dovoluje trvale a ekonomicky dostupně udržovat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy (dle 

metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, Miloslav Janeček a kol).

Ztráta půdy - smyv - se stanoví na základě rovnice v závislosti na šesti faktorech 

ovlivňujících hodnotu smyvu podle vztahu:   G = R . K . L . S . C . P

Jednotlivé faktory rovnice:

G je průměrná dlouhodobá ztráta půdy - smyv (t.ha-1.rok-1),

R faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a 

intenzitě erozně nebezpečných dešťů,

K faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, 

obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu (půdní faktor 

stanovený podle BPEJ),

L faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy 

erozí,

S faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí,

C faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu (faktor protierozního účinku plodin),

P faktor účinnosti protierozních opatření
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4.2 Postup

4.2.1 Seznámení s problematikou komplexních pozemkových úprav

Seznámil jsem se problematikou komplexních pozemkových úprav v zákoně 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v obecnější rovině na 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=2&ids=2088&val=2088 a konzultacemi

(Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.). Následně jsem se seznámil s Komplexními 

pozemkovými úpravami Polanka, které byly zpracovány Ateliérem krajinné ekologie –

AKE, s.r.o. v roce 2005.

4.2.2 Seznámení s problematikou územně plánovací dokumentace

Seznámil jsem se s problematikou územně plánovací dokumentace v zákoně 

č. 183/2006 Sb. - stavebním zákoně a konzultacemi (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.) 

jsem si upřesnil obsah územních plánů. Následně jsem se seznámil s územně plánovací 

dokumentací pro k.ú. Polanka nad Odrou, tj. Územním plánem města Ostravy, textovou 

a tabulkovou částí a výkresovou částí pro místní územní systém, který byl zpracován 

Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy v roce 1994 a následně upraven 

podle schválených změn.

4.2.3 Seznámení s metodou USLE

Seznámil jsem se s metodou USLE v odborné literatuře, online zdrojích a konzultacemi.

Výpočet eroze v prostředí ArcGIS plně závisí na kvalitě vstupních dat.

K dosažení výsledku průměrné dlouhodobé ztráty půdy (t.ha-1.rok-1) jsem provedl 

následující kroky:

1) data ve formátu *.dgn byla převedena do formátu *.shp (převod byl proveden 

Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.),

2) nad vrstevnicemi jsem vytvořil hydrologicky korektní digitální model terénu

(DMT) – podrobněji viz dále uvedený text,

3) z informační vrstvy půdních typů (2. a 3. číslo v kódu BPEJ) jsem vytvořil mapu 

K faktoru - podrobněji viz dále uvedený text,

4) z kódu vegetačního pokryvu (4. číslo v kódu BPEJ) jsem odvodil mapu C faktoru -

podrobněji viz dále uvedený text,
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5) pomocí LS konvertoru jsem převedl digitální model terénu a LPISu do formátu pro 

program USLE 2D - podrobněji viz dále uvedený text,

6) hodnotu faktoru R jsem zadal konstantní R = 20 (Janeček a kol. 2007),

7) hodnotu faktoru jsem zadal konstantní P = 1 (Janeček a kol. 2007),

8) dosazením uváděných faktorů do výše uvedené rovnice vznikne mapa průměrné 

ztráty půdy - smyv (t.ha-1.rok-1). (Příloha 4)

Ad 2) Vytvoření DMT

Pro vytvoření hydrologicky korektního DMT jsem použil nástroj Topo To Raster. Pro 

zpřesnění DMT jsem použil doplňková data DIBAVOD, která jsou volně ke stažení na 

internetu ve formátu  *.shp. Pro zpřesnění jsem použil vrstvy nádrží a toků. Následně jsem 

pomocí nástroje Topo To Raster vygeneroval DMT. Prostorové rozlišení jsem nastavil 5 m 

na pixel.

Ad 3) Vytvoření mapy K faktoru

Do mapy BPEJ jsem přidal atribut K faktoru (viz kapitola 6.3 Tab. Hodnoty faktoru 

K pro jednotlivé HPJ, Janeček a kol., 2007). Výsledkem je grafický výstup K faktoru.

(Příloha 1)

Ad 4) Vytvoření mapy C faktoru

Podkladem pro vytvoření mapy C faktoru je LPIS (nový systém evidence půdy

založený na uživatelských vztazích). Z kódu vegetačního pokryvu (4. číslo v kódu BPEJ) 

je zřejmé, že v řešeném území se vyskytuje orná půda, která spadá do  klimatického 

regionu č. 6 (1. číslo kódu BPEJ) a trvalé travní porosty. Tyto hodnoty jsem přidal jako 

atribut do datové vrstvy LPISu. Výsledkem je grafický výstup C faktoru. (Příloha 2)

Ad 5) Převod DMT a LPISu pomocí LS konvertoru do formátu pro program USLE2D

(LS konvertor volně stažitelný na internetu). Pro správné vygenerování LS faktoru jsem 

nastavil program USLE2D takto:

- nastavil jsem Routing Algoritmus na Flux Decomposition

- nastavil jsem LS algorithmus, z nabídky jsem vybral McCool (1987, 1989)
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- z podnabídky Mc Cool Rill/Interrill Ratio jsem vybral položku Moderate (rill = 

interrill)

Do USLE2D jsem nahrál DMT a LPIS, po tomto kroku se automaticky vygeneruje LS 

faktor.  Vygenerovaný LS faktor jsem převedl pomocí LS konvertoru zpět do prostředí 

ArcGISu. (Příloha 3)

4.2.4 Seznámení s problematikou ÚSES, vymezení ÚSES jako opatření proti 

smyvu půdy

Seznámil jsem se s problematikou ÚSES v odborné literatuře, v zákoně 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny a konzultacemi (ing. Petr Šiřina, autorizovaný projektant 

územních systémů ekologické stability).

Na základě mapy smyvu jsem vytýčil návrh opatření proti smyvu půdy pomocí 

územního systému ekologické stability. Podrobnější popis je uveden v kapitole 6.4.2.

Dále jsem analýzu smyvu půdy upravil ve vazbě na ÚSES vymezený jako protierozní 

opatření. (Příloha 6)

4.2.5 Porovnání navrženého ÚSES se skutečným stavem ÚSES

Provedl jsem vizuální porovnání navržených opatření proti smyvu půdy pomocí prvků 

ÚSES se skutečným stavem územního systému ekologické stability nad ortofotomapou.

Podrobnější popis je uveden v kapitole 6.4.3. (Příloha 7)

4.2.6 Porovnání navrženého ÚSES s ÚSES v ÚPMO a KPÚ Polanka

Dále jsem provedl porovnání navrženého ÚSES jako opatření proti smyvům 

s navrženým ÚSES v Územním plánu města Ostravy a navrženým ÚSES v Komplexních 

pozemkových úpravách Polanka. Podrobnější popis je uveden v kapitole 6.4.4. (Příloha 5)
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5 NÁSTROJE

Při zpracování bakalářské práce – mapových výstupů - jsem použil MicroStation, 

ArcGIS 9.2, LS Convertor a USLE2D, textová část byla zpracována pomocí MS Word.

USLE2D je navržený k výpočtu LS-faktoru pro metodu USLE z DMT. Pracuje 

s rastrovým formátem dat. Byl vyvinutý Laboratoří pro experimentalní geomorfologii při 

universitě v Luvenu, Belgie a je volně stažitelný na internetu.

Více na: http://www.kuleuven.ac.be/facdep/geo/fgk/leg/pages/downloads/usle2d.htm

Software ArcView, ArcEditor a ArcInfo se souhrnně nazývá ArcGIS Desktop

ArcView je první ze tří úrovní řady ArcGIS Desktop. ArcView tvoří sada aplikací: 

ArcMap, ArcCatalog, ModelBuilder a okno ArcToolbox. ArcView je silný nástroj pro 

tvorbu map a zpráv a získávání informací z map pomocí mapových analýz.

Více na: http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/nadstavby-

arcgis-desktop

Je jeden z CAD produktů firmy Bently, který se využívá pro 2D a 3D návrhy, modelování, 

vizualůizaci, dokumentaci a mapování. Využívají jej inženýři, architekti, GIS 

profesionálové, konstruktéři. Data poskytnuta k řešení této práce jsem obdžel v nativním 

formátu tohoto softwaru, *.dgn.

Více na:  http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/Product-Overview.htm

LS converter 1.0

Volně šířítelný program pro převod souborů z formátu Ascii grid (*.txt, *.asc) do formátu 

Idrisi (.rst) a zpět.

Více na: http://www.plaveniny.cz/cz/rusle/ls-converter/
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6 POUŽITÉ ZDROJE

Ke zpracování bakalářské práce jsem vycházel z dat Pozemkového úřadu v Opavě,  

která mi byla pro zpracováni bakalářské práce předána. Konkrétně se jedná o katastrální 

mapu pro k.ú. Polanka nad Odrou ve formátu *.dgn, mapu bonitovaných půdně 

ekologických jednotek (BPEJ) ve formátu *.dgn, registr produkčních bloků (LPIS) ve 

formátu *.shp, vrstvy s pozemkovými úpravami – územním systémem ekologické stability 

ve formátu  *.dgn, údajů o výměrách k.ú. Polanka nad Odrou ve formátu *.pdf.

Vedoucím mé bakalářské práce mi byla poskytnuta vrstva územního systému ekologické 

stability z Územního plánu města Ostravy ve formátu caverage, vrstevnice ve formátu 

*.dgn a ortofotomapa.

Vzhledem k tomu, že poskytnutá data nebyla v jednotném formátu, bylo nutné jako 

první krok provést konverzi dat. Vrstvy, které byly poskytnuty v jiném formátu než v *.shp  

byly do tohoto formátu převedeny. Převod dat byl proveden Urbanistickým střediskem 

Ostrava, s.r.o.

S Územním plánem města Ostravy jsem se seznámil na mapovém serveru Statutárního 

města Ostravy a Úřadě městského obvodu Polanka nad Odrou.

S Komplexní pozemkovou úpravou Polanka jsem se seznámil na mapovém serveru 

Pozemkového úřadu Opava a na Úřadě městského obvodu Polanka nad Odrou.

Konzultace v oboru územně plánovací dokumentace a v oboru pozemkových úprav mi 

byly poskytnuty Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., ing. arch. Vladimírou Fuskovou 

a ing. Renátou Witosovou, konzultace v oboru vymezení ÚSES mi byly poskytnuty 

ing. Petrem Šiřinou, autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability.
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7 POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ ÚKOLU

Seznámení s problematikou komplexních pozemkových úprav 

a s Komplexní pozemkovou úpravou Polanka

7.1.1 Komplexní pozemkové úpravy obecně

Komplexní pozemkové úpravy (KPU) musí být zpracovány v souladu se zákonem 

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

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

znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem se pozemkovými úpravami prostorově a funkčně 

uspořádávají pozemky, scelují se nebo se dělí. Pozemkovými úpravami se zabezpečuje   

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

racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se pozemkovými úpravami

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

vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav

slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako podklad pro územní plánování. 

Komplexní pozemkové úpravy je možné zahájit, jsou – li v katastrálním území jasné 

vlastnické vztahy a záměry vlastníků půdy, jak budou s půdou nakládat.

Řízení o pozemkových úpravách zahajuje Pozemkový úřad na návrh vlastníků 

s nadpoloviční výměrou zemědělské půdy v katastrálním území nebo z vlastního podnětu, 

pokud je k tomu závažný důvod, např. vysoké erozní ohrožení zemědělských pozemků, 

špatný ekologický stav území.

Návrh pozemkových úprav zadává Pozemkový úřad ke zpracování právnickým nebo 

fyzickým osobám, které mají oprávnění k projektování pozemkových úprav. Pozemkový 

úřad stanoví po projednání Komplexních pozemkových úprav a po dohodě s vlastníky 

pozemků postup realizace a zabezpečí vytýčení nových hranic pozemků v terénu.  Po 

tomto kroku dojde ke změně vlastnických práv k pozemkům a zápisu do listů vlastnictví.

Součástí komplexní pozemkové úpravy je návrh společných zařízení, tj. opatření 

technického a organizačního charakteru a opatření pro ochranu přírody a krajiny. 
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V první etapě je zpracován plán společných zařízení, který je projednán. V případě jeho 

schválení je vypracován návrh pozemků pro společná zařízení.

Společná zařízení sestávají z prvků stávajících a navržených. Stávající prvky představují 

dopravní trasy, vodní plochy a vodní toky, meliorační odpady v otevřených korytech.

Navržené prvky sestávají především z obnovy nebo z novostaveb sítě polních cest, návrhu 

prvků protierozní ochrany pozemků technického i agrotechnického charakteru.

Společná zařízení KPÚ také upřesňují, případně řeší střety návrhu KPÚ s návrhy již 

vypracované dokumentace územních systémů ekologické stability (ÚSES) v obvodu 

komplexní pozemkové úpravy.

Při stanovení obvodu KPÚ je nutno respektovat zpracovanou a platnou územně 

plánovací dokumentaci obcí (územní plány). Dále je nutno respektovat zpracovanou 

dokumentaci pro ÚSES, která je však zpravidla zapracována do územních plánů obcí.

Z obvodu KPÚ jsou vyloučeny plochy vymezené územním plánem pro výstavbu, plochy 

zastavěného území, tj. souvisle zastavěné plochy, plochy menších osad a izolované 

zástavby. Dále jsou vyloučeny plochy lesů s hranicemi odpovídajícími stávající katastrální 

mapě. Kromě uvedených podkladů je pro zpracování plánu společných zařízení pro KPÚ 

nezbytné podrobné terénní šetření a analýza současného stavu území náležícího do 

vymezeného obvodu KPÚ. Jedná se např. o posouzení aspektů hospodaření na pozemcích 

spadajících do vymezeného obvodu KPÚ, potřebnost dopravní obsluhy území, zkušenosti 

hospodařících zemědělců s projevy vodní eroze, posouzení poměru ploch orné půdy a 

trvalých travních porostů, případných záplav pozemků při přívalových deštích atd.

Důležitou součástí je tedy posouzení náchylnosti zemědělských pozemků k vodní erozi. Na 

základě výpočtů erozní ohroženosti jednotlivých pozemků se navrhují protierozní opatření. 

Při jejich návrhu se vychází od jednoduchých a finančně nejméně náročných 

agrotechnických opatření, tj. zejména záměny pěstovaných plodin na příslušných půdních

blocích, dále doporučeného způsobu obdělávání pozemků apod. Pokud nejsou tato opatření 

dostačující, je nezbytné navrhnout opatření technická, tj. záchytné odváděcí nebo 

vsakovací příkopy, terasy, poldry apod. Jedná se o opatření finančně náročnější a je vhodné 

je kombinovat s dalšími revitalizačními opatřeními v území.

Podrobná analýza stavu území je nezbytná vzhledem k tomu, že plán společných 

zařízení musí být polyfunkční. Polyfunkčnost (víceúčelovost) spočívá ve sdružování tras 

navrhovaných liniových i plošných prvků tam, kde je to potřebné a současně možné. Např. 
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návrh cestních příkopů v místech, kde by mohl být vodní erozí přerušen návrh trasy polní 

cesty, nebo zahrnutí návrhu trvalého zatravnění s protierozní funkcí do plochy lokálního

prvku územního systému ekologické stability. Návrh tras lokálních biokoridorů je 

prováděn zpravidla v souběhu s trasami polních cest nebo melioračních kanálů. Výsadba 

vhodných dřevin vytvoří doprovodný liniový porost.

Z uvedeného textu vyplývá, že návrh ÚSES je jednou z dílčích částí KPÚ. 

7.1.2 Komplexní pozemkové úpravy Polanka

Komplexní pozemková úprava Polanka byla zpracována Ateliérem krajinné ekologie –

AKE, s.r.o. v prosinci 2005. Technická zpráva KPÚ je rozdělena do několika částí. 

Seznámil jsem se s částí 7. Plánem společných zařízení KPÚ, ve které je popsán návrh 

ÚSES. V kapitole „Zásady a obsah návrhu plánu společných zařízení“ je uvedeno, že 

řešené území KPÚ Polanka je podchyceno v Generelu regionálního ÚSES severomoravské 

oblasti (Löw a spol., Brno 1991), Generelu lokálního systému ekologické stability pro k.ú. 

Poruba, Poruba – sever, Stará Plesná, Nová Plesná, Krásné Pole, Polanka (Škrovová, I., 

Báňské projekty Ostrava, 1992) a v Generelu místního systému ekologické stability krajiny 

pro vymezené území města Ostravy (zpracováno pro území vymezené řekou Opavou, 

Odrou, CHKO Poodří severní, jižní a východní hranicí okresu Ostrava – Stalmachová, B., 

ÚEPK Ostrava, 1992). Dále je uvedeno, že v rámci projektových prací na KPÚ je pro 

všechny funkční prvky ÚSES prováděno pouze zpřesněné vytipování ploch s projednáním 

lokalizace ÚSES s vlastníkem pozemku. Pro navrhované (tj. v současnosti nefunkční) 

prvky ÚSES zakládané na orné půdě je v rámci projektu KPÚ navrhována nová parcela 

katastru nemovitostí se zápisem cílového druhu pozemku (minimálně trvalého travního 

porostu). Kromě těchto podkladů byly pro vymezení ÚSES využity i letecké snímky 

řešeného území.

Podle této technické zprávy je v obvodu KPÚ vymezeno celkem devět biocenter, třináct 

biokoridorů propojujících jednotlivá biocentra a sedm interakčních prvků. K jednotlivým 

prvkům ÚSES je v této technické zprávě proveden popis s uvedením jejich funkčnosti 

v území, tj. zda se jedná o lesní pozemky, náletovou zeleň, louky, případně posouzení 

částečné funkčnosti nebo nefunkčnosti v případě vymezení prvků ÚSES na orné půdě. 

U nefunkčních prvků je popsán návrh opatření a to buď na trvalé zatravnění nebo zalesnění 

včetně uvedení šířek.
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Dále uvádím zkrácený popis těchto prvků podle KPÚ Polanka -Technické zprávy Plán

společných zařízení, kde je každému prvku přiřazen číselný kód, který je také shodný 

s číselným kódem v datech ÚSES z územního plánu:

Lokální biocentrum č. 436

Funkční biocentrum lesního charakteru. Opatření nejsou v rámci KPÚ navržena, kromě 

úpravy hranic stávajících parcel na skutečnou hranici lesa a upřesnění hranice biocentra 

v rámci lesních ploch.

Lokální biocentrum č. 438

Funkční biocentrum zahrnuje louku v údolí vodoteče a část lesa severně od této louky. 

V rámci KPÚ byla provedena oprava hranic lesních parcel na skutečný stav.

Lokální biocentrum č. 440

Plně nefunkční biocentrum, navržené ÚPD na orné půdě. V rámci KPÚ byl navržen přesun 

biocentra do hranice drobného lesního pozemku nad vodotečí.  Plocha  lesního porostu 

vytvoří jeho funkční základ. Doplnění do minimální výměry lokálního biocentra je 

navrženo trvalým zatravněním pozemku v příkřejší svahové poloze. Navržené zatravnění 

je protierozním opatřením na svahu ohroženém plošným smyvem půdy a zároveň 

minimálním opatřením ke funkčnosti biocentra. Výhledově je doporučeno založení lesa 

přirozené druhové skladby.

Lokální biocentrum č. 443

Převážně funkční biocentrum, lesního charakteru, v údolí pravobřežního přítoku Polančice. 

V rámci KPÚ je navrženo zahrnout do plochy částečně náletový okraj plochy a pozemek 

orné půdy mezi lesem a trasou navržené polní cesty. Minimálním opatřením je její trvalé 

zatravnění s šetrným a spíše extenzivním hospodařením v trvalém travním porostu.

Lokální biocentrum č. 445

Větší část plochy je vymezena mimo k.ú. Polanka nad Odrou. Mimo zájmové území KPÚ 

je plocha tvořena porostem lesního charakteru obklopeném ze všech stran intenzivně 

obhospodařovanou ornou půdou. Okolo biocentra je navrženo založení ochranného pásu 
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trvalého zatravnění v šířce cca 20 m v souběhu s katastrální hranicí a následné udržování 

tohoto pásu jako louky s šetrným ošetřováním.

Lokální biocentrum č. 447

Převážně funkční biocentrum lesního charakteru. Je navrženo zahrnout do plochy biocentra 

vlhký pozemek trvalého travního porostu podél koryta drobného vodního toku tvořícího 

část jižní katastrální hranice. Minimální výměru je třeba doplnit v navazujících k.ú., mimo 

obvod KPÚ.

Lokální biocentrum č. 450

Biocentrum výměrou nejvýznamnější v obvodu KPÚ Polanka. Zahrnuje lesní pozemky, 

v k.ú. Polanky nad Odrou je do plochy biocentra zařazen také pozemek vlhké až 

podmáčené louky s náletem dřevin mezi lesem a silnicí na východním okraji k.ú.. V rámci 

KPÚ je navrženo v tomto prostoru založení lesa vhodné dřevinné skladby. Dalším 

navrženým opatřením je trvalé zatravnění úzkého svažitého pozemku mezi dvěma 

zarostlými roklemi vybíhajícími západním směrem z lesa do pozemků orné půdy.

Toto opatření má i výrazně protierozní charakter.

Lokální biocentrum č. 456

Biocentrum je generelem MÚSES navrženo na křižovatce hlavních polních cest. V rámci 

KPÚ je navržen přesun návrhu biocentra do ploch s vyšší ekologickou stabilitou, které 

budou méně dotčeny zemědělskou dopravou. V rámci KPÚ je navrženo do plochy 

biocentra zahrnout plochu rybníka při severním okraji zástavby, navazující doprovodné 

porosty a louky s mokřady v okolí rybníka. Pro doplnění minimální výměry biocentra 

a zároveň jako protierozní opatření je navrženo trvalé zatravnění pozemku vyššího sklonu 

severně nad rybníkem, s šetrným extenzivním hospodařením na vzniklé louce.

Lokální biokoridor č. 435

Biokoridor je částečně funkční a to v lesním porostu podél silnice III/4782 k oplocenému 

areálu. Dále je generelem MÚSES navrženo založení trasy biokoridoru ve směru 

k biocentru č. 436 v minimální šířce 20 m a to trvalým zatravněním pozemků a založením 
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výsadeb skupinového charakteru s výběrem vhodných dřevin keřového i stromového typu 

v úsecích podél polních cest.

Lokální biokoridor č. 439

Biokoridor je převážně funkční, ve směru od biocentra 438 zahrnuje část náletové zeleně 

na tělese zrušené železniční trati a až k západní hranici k.ú. prochází trvalými travními 

porosty (loukami) v dostatečné šířce. Dále prochází zastavěným územím obce při západní 

hranici k.ú. a pokračuje jako plně funkční jižním směrem lesními a lučními pozemky až 

k navržené cestě v rámci KPÚ. Odtud je  již trasa biokoridoru nefunkční. Jeho trasa je 

navržena do prostoru koryta melioračního odpadu, které sleduje až do plochy navrženého 

lokálního biocentra č. 440. 

V nefunkčním úseku je navrženo trvalé zatravnění v minimální šířce 20 m a založení 

doprovodných výsadeb skupinového charakteru s výběrem vhodné dřevinné skladby.

Lokální biokoridor č. 441

Biokoridor je zcela nefunkční, v prodloužení trasy lokálního biokoridoru č. 439, ve směru 

do lokálního biocentra č. 447. Pro zajištění funkce biokoridoru je jako minimální opatření 

navrženo trvalé zatravnění v minimální šíři 20 m a založení doprovodných výsadeb 

skupinového charakteru s výběrem vhodné dřevinné skladby.

Lokální biokoridor č. 442

Plně funkční biokoridor vychází z lokálního biocentra č. 443 po toku Polančice, v jejích 

břehových porostech a navazujících lesních pozemcích.

Lokální biokoridor č. 444

Nefunkční biokoridor spojuje biocentra č. 443 a č. 445. Je navržen podél koryta 

pravostranného přítoku Polančice. Je navrženo jednostranné trvalé zatravnění pro levém 

břehu vodoteče o šíři minimálně 20 m a založení břehového porostu. Po druhém břehu je 

navržena trasa polní cesty. 
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Lokální biokoridor č. 446

Převážně funkční biokoridor zahrnuje pozemky vlhkých až podmáčených luk podél 

vodoteče. Biokoridor propojuje biocentra č. 447 a č. 445, které leží převážně mimo k.ú. 

Polanka nad Odrou. Nefunkční část je navržena k zatravnění. Bude tak zároveň plnit 

funkci ochranného pásu biocentra č. 445, vymezeného mimo k.ú.

Lokální biokoridor č. 449

Částečně funkční biokoridor. Průběh trasy je KPÚ proti MÚSES pozměněn v souvislosti 

s návrhem polních cest v rámci KPÚ. Funkční úsek vychází z východního okraje 

zastavěného území, kde zahrnuje plochu lesíka. Dále jako nefunkční sleduje okraj zástavby 

západním směrem, dále se stáčí severním směrem do funkčního úseku, který je tvořen 

zarostlým travnatým úvozem. Dále trasa biokoridoru sleduje polní cestu navrženou 

k obnově k lesu v lokálním biocentru č. 450. Úsek v souběhu s touto cestou je navržen 

k zatravnění v šíři minimálně 20 m a založení doprovodných výsadeb skupinového 

charakteru s výběrem vhodné dřevinné skladby stromového a keřového typu.

Lokální biokoridor č. 451

Zcela nefunkční biokoridor navržený z plochy funkčního lokálního biocentra č. 450. Jako 

minimální opatření je navrženo trvalé zatravnění v minimální šíři 20 m a založení 

doprovodných výsadeb s výběrem vhodné dřevinné skladby podél polní cesty.

Lokální biokoridor č. 453

Plně funkční biokoridor je tvořen korytem Polančice a údolní loukou v její nivě mezi 

biocentry č. 454 (rybníky v zastavěném území obce) a č. 443 na soutoku Polančice a jejího 

pravobřežního přítoku. Z hlediska KPÚ bude řešena hranice druhů pozemků podle 

mapované skutečnosti v terénu.

Lokální biokoridor č. 455

Zcela nefunkční biokoridor. Po průchodu zastavěným územím po toku Polančice trasa 

pokračuje v souběhu s místní komunikací a dále s hlavní polní cestou do plochy navržené 

lokalizace biocentra č. 456. Jako minimální opatření je navrženo jednostranné trvalé 

zatravnění pruhu pozemku o šíři 20 m se založením doprovodných porostů jak polních 
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cest, tak i hlavního melioračního zařízení s uspořádáním s ohledem na možnost údržby 

melioračního odpadu.

Lokální biokoridor č. 457

Částečně funkční biokoridor. V některých úsecích je třeba zajistit minimální šířkové 

parametry. Trasa ve funkčním úseku vychází z lokálního biocentra č. 450 západním 

směrem v lesních a náletových porostech. Převážně však nevyhovuje šířka minimálním 

parametrům pro lokální biokoridor. Je navrženo doplnění na minimální šířku, podél cest 

jednostranně. Opatření k zajištění funkce biokoridoru je navrženo jako trvalé zatravnění 

nefunkčních úseků s doplněním doprovodných výsadeb keřového a stromového charakteru. 

Trasa biokoridoru je zde ukončena, propojení s biocentrem č. 456 je provedeno průběžným 

biokoridorem č. 455.

Lokální biokoridor č. 569

Plně funkční biokoridor na severní hranici k.ú. Zahrnuje plochy náletové zeleně v trvalých 

loukách údolního vlhčího typu.

Interakční prvek č. 816

Plně funkční, částečně je zahrnut do lokálního biocentra 438. Jedná se o lesní pozemky.

Interakční prvek č. 817

Jedná se o doprovodný liniová porost podél komunikace.

Interakční prvek č. 818

Jedná se o doprovodný porost a přiléhající zahrady.

Interakční prvek č. 819

Plně funkční prvek. Změna polohy proti MÚSES. Přesun lokálního biocentra 456 a části 

trasy lokálního biokoridoru 455 a 449.
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Interakční prvek č. 828

Zahrnuje dva menší lesní pozemky a navrhuje oboustranné zatravnění pruhů po břehu 

potoka s funkcí záchytného pásu pro splach z polí.

Interakční prvek č. 829

Zahrnuje drobný lesní pozemek. Změna proti generelu MÚSES, přesun biocentra 440, 

posílení zatravněním.

Interakční prvek č. 830

Zahrnuje drobný lesní pozemek.

Jak již bylo výše uvedeno, ÚSES vymezený v Komplexních pozemkových úpravách se 

téměř shoduje s ÚSES vymezeným v Územním plánu města Ostravy, kromě drobných 

odchylek - posun lokálního (místního) biocentra č. 440 a č. 456 a úprava trasy lokálního 

biokoridoru č. 435, 455 a 449. Dále bylo Komplexními pozemkovými úpravami Polanka  

vymezení některých prvků upřesněno na hranice parcel. (Příloha 5)
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Seznámení s problematikou územně plánovací dokumentace

7.2.1 Územně plánovací dokumentace obecně

Způsob zpracování a obsahu územního plánu je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami.

Součástí řešení územního plánu je podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti  také návrh ÚSES.

Úkolem územního plánu je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území. Významnou úlohou je ochrana krajiny jako složky životního prostředí. S ohledem 

na zachování typického krajinného rázu je v územním plánu navržen způsob využívání 

zastavěného území a ochrana a způsob využívání nezastavěného území.

Obecně lze konstatovat, že jedním z úkolů územního plánu je rozčlenit řešené území do 

ploch, kde je každé ploše přiřazena funkce užívání této plochy a dále jsou pro tuto plochu 

stanoveny podmínky užívání této plochy a to podmínky hlavního využití, přípustného 

využití, podmíněně přípustného využití a nepřípustné využití. Jednou z vymezených ploch 

je ÚSES.

7.2.2 Územní plán města Ostravy

Územní plán města Ostravy byl zpracován v roce 1994 ÚPMO, Útvarem hlavního 

architekta Magistrátu města Ostravy. Následně byl upraven schválenými změnami.

Grafická část Územního plánu města Ostravy je vyhotovena v měřítku 1 : 10 000. 

V k.ú. Polanka nad Odrou je vymezen ÚSES ve výkrese Komplexní urbanistický návrh 

(Plán využití ploch) a ve výkrese Místní územní systém ekologické stability. Popis ÚSES 

je proveden v textové části územního plánu označené C.7.1.

Územním plánem jsou vymezeny prvky ÚSES nadregionální  a místní (lokální) tak, aby 

byly provázány stabilní segmenty v krajině. 

Navržený ÚSES byl následně upřesněn v Komplexní pozemkové úpravě Polanka 

(2005).
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Seznámení s metodou USLE

Posouzení ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí a hodnocení účinnosti navržených 

protierozních opatření se v České republice používá tzv. „Univerzální rovnice pro výpočet 

dlouhodobé ztráty půdy erozí – USLE“ (Universal Soil Loss Equation) podle Wischmeiera 

a Smithe, 1978 (Janeček a kol., 2007)

Zde je nezbytná znalost pojmu vodní eroze půdy (Vrána et al, 1998, Janeček a kol., 

2007). Vodní eroze je jev, při kterém dochází k uvolňování částic z povrchu půdy, jejich 

transportu a případně k jejich dalšímu ukládání.

Na uvolňování částic se v rozhodující míře podílí energie dopadajících dešťových kapek. 

Následný povrchový odtok  se pak v rozhodující míře podílí na transportu částic. Současně 

s částečkami půdy je součástí erozního procesu transport látek, které jsou na půdní částice 

vázány. Jedná se o různé chemické látky, ze kterých jsou nejvýznamnější hnojiva 

(především dusík a fosfor) a pesticidy.

Klimatické faktory

Z klimatických faktorů jsou nejvýznamnější srážky, doba jejich výskytu, doba trvání 

a jejich intenzita. Rozhodující jsou srážky přívalové s vysokou intenzitou, krátkou dobou 

trvání a omezeným plošným rozsahem. Jedná se o srážky bouřkového typu, které zasahují 

poměrně malá území. Významné povrchové odtoky tedy působí v povodích malého až 

středního měřítka.

Velké povodně jsou naopak způsobeny regionálními dlouhodobě trvajícími srážkami 

s nižší intenzitou, které ale zasahují velké plochy.

Samostatným jevem je eroze způsobená rychlým táním sněhu. Tento jev je komplikován 

tím, že půda je zpravidla promrzlá a infiltrace je tedy téměř nulová.

Morfologické faktory

Morfologické faktory zahrnují sklon území, délku svahu, tvar svahu, jeho členitost 

a expozici. Přitom sklon území je rozhodující faktor, který může být vegetačním krytem 

a stavem půdního povrchu zeslaben, ale nikdy nemůže být zcela potlačen.

Při určení erozní ohroženosti se posuzuje přípustná nebo kritická délka svahu, což je 

vzdálenost od počátku svahu, kde dochází k výraznějšímu rozvoji erozního procesu.
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Z hlediska tvaru svahu se dělí svahy na konvexní, konkávní, přímé a kombinované (Vrána

et al, 1998). 

Maximální účinky eroze se projevují místech, kde je kombinace sklonu a délky svahu 

v nejnepříznivějším poměru. Při stejné délce svahu a stejném převýšení je intenzita 

erozního procesu největší na svazích konvexních a nejnižší na svazích konkávních.

S ohledem na prostorové uspořádání svahu dělíme svahy na konvergentní a divergentní

(Vrána et al, 1998). Svahy konvergentní podporují vznik soustředěného odtoku, který 

výrazně rozvíjí erozní procesy. Snížení vzniku a rozvoje erozních procesů je technicky 

možné úpravou morfologických faktorů, např. přerušením povrchového odtoku v místech 

tzv. přípustné délky pozemku a to výstavbou záchytných odváděcích nebo vsakovacích 

příkopů a průlehů, nebo návrhem příkopů podél polních cest.

Vegetační poměry

Je-li půdní povrch chráněn před přímým dopadem dešťových kapek nadzemními částmi 

vegetace, dochází k útlumu kinetické energie dopadajících kapek. Zlepšuje se však 

srážkové vody do půdy, zpomaluje se a snižuje se povrchový odtok. Významné je 

i zpevnění půdy kořenovým systémem vegetace.

Hospodářsko-technické poměry

Jedná se o způsob využívání a obhospodařování půdy. Vhodný druh pěstovaných plodin 

a vrstevnicový způsob obdělávání pozemků tvoří přirozené překážky povrchového odtoku 

a zvyšují zadržování (retenci) vody a infiltraci vody do půdy.

Ztráta půdy - smyv - se stanoví na základě rovnice v závislosti na šesti faktorech 

ovlivňujících hodnotu smyvu podle vztahu:   G = R . K . L . S . C . P

Jednotlivé faktory rovnice jsou popsány podle metodiky „Ochrana zemědělské půdy před 

erozí“ (Janeček a kol., 2007):

Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R)

Pro Českou republiku byla průměrná roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště R= 20 

MJ.ha-1.cm.h-1 určena na základě dlouhodobé řady pozorování srážek ve stanicích Českého 

hydrometeorologického ústavu s tím, že k výpočtu R-faktoru byly použity deště s úhrny 

sníženými o 12,5 mm.
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Faktor erodovatelnosti půdy (K)

Faktor erodovatelnosti půdy, resp. náchylnosti půdy k erozi, je v USLE definován jako 

ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t.ha-1 na jednotku faktoru erozní 

účinnosti deště R (MJ.ha-1.cm.h-1). Tento faktor je možné stanovit třemi postupy:

- podle vztahu odvozeného pro faktor K,

- podle normogramu sestrojeného na základě uvedeného vztahu,

- přibližně podle hlavních půdních jednotek (HPJ) bonitační soustavy půd.

U prvních dvou postupů je třeba mít k dispozici základní údaje o dané půdě, nebo 

výsledky rozborů půdních vzorků. Pro rámcové posouzení erozní ohroženosti je možné 

použít přibližné stanovení K faktoru podle HPJ bonitační soustavy půd (BPEJ) -

informační vrstvy půdních typů (2. a 3. číslo v kódu BPEJ)

Tab. Hodnoty faktoru K pro jednotlivé HPJ (Janeček a kol., 2007)

HPJ K-faktor HPJ K-faktor HPJ K-faktor HPJ K-faktor

1 0,41 19 0,33 37 0,16 55 0,25

2 0,46 20 0,28 38 0,31 56 0,40

3 0,35 21 0,15 39 n. d. 57 0,45

4 0,16 22 0,24 40 0,24 58 0,72

5 0,28 23 0,25 41 0,33 59 0,35

6 0,32 24 0,38 42 0,56 60 0,31

7 0,26 25 0,45 43 0,58 61 0,32

8 0,49 26 0,41 44 0,54 62 0,35

9 0,60 27 0,34 45 0,54 63 0,31

10 0,53 28 0,29 46 0,47 64 0,40

11 0,52 29 0,32 47 0,43 65-66 n. d.

12 0,50 30 0,23 48 0,41 67 0,44

13 0,54 31 0,16 49 0,35 68 0,49

14 0,59 32 0,19 50 0,33 69 n. d.

15 0,51 33 0,31 51 0,26 70 0,41

16 0,51 34 0,26 52 0,37 71 0,47

17 0,40 35 0,36 53 0,38 72 0,48

18 0,24 36 0,26 54 0,40 73 0,48

n. d.  – nedostatek dat z důvodu omezeného výskytu v ČR, pro HPJ 74 – 78 – pro K faktor 

nedostatek dat
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Faktory délky a sklonu svahu (L, S)

Vliv faktoru sklonu a délky svahu na intenzitu eroze je vyjádřen kombinací faktoru 

sklonu svahu S a faktoru délky svahu L, tzv. topografickým faktorem LS.

Tento faktor představuje poměr ztráty půdy na vyšetřovaném pozemku ke ztrátě půdy na 

standardním pozemku o délce 22 m a sklonu 9%.

Intenzita eroze se zvyšuje s rostoucí délkou svahu, která je definována jako horizontální 

vzdálenost od místa vzniku povrchového odtoku k bodu, kde se sklon svahu snižuje 

natolik, že dochází k ukládání erodovaného materiálu, nebo se plošný odtok soustředí do 

odtokové dráhy.

Ztráta půdy se zároveň zvyšuje vzrůstajícím sklonem svahu a to rychleji, než je tomu 

u délky svahu.

Pro ruční výpočet jsou stanoveny vzorce výpočtu LS faktoru.

V této bakalářské práci byl použit software pro automatický výpočet LS-faktoru 

z digitálních dat s využitím programu ArcGIS a USLE2D.

Faktor ochranného vlivu vegetace (C)

Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje přímou ochranou povrchu půdy 

před destruktivním působením dopadajících dešťových kapek a zpomalováním rychlosti 

povrchového odtoku a nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti, zejména na 

pórovitost a propustnost. 

Ochranný vliv vegetace zároveň souvisí s klimatickým regionem, který je určen hodnotou 

1. číslo kódu BPEJ. Hodnota faktoru C pro ornou půdu v klimatickém regionu 6 (k.ú. 

Polanka nad Odrou) je 0,216.

Záměnou hodnoty C pro pozemky orné půdy je možné vytvořit mapu erozní ohroženosti 

pro aktuální typ plodiny.

Faktor účinnosti protierozních opatření (P)

Hodnoty faktoru protierozních opatření lze převzít z vypracované tabulkové části za 

předpokladu dodržení maximálních délek a počtu pásů při pásovém střídání plodin. Pokud 

nelze tento údaj předpokládat, tak je pro celé území uvažováno s hodnotou P = 1. S touto 

hodnotou bylo dále počítáno i v této bakalářské práci.
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Výsledný erozní smyv G

Výsledkem vztahu  R . K . L . S . C . P je G, což je průměrná dlouhodobá ztráta půdy -

smyv (t.ha-1.rok-1). 

Tato hodnota musí být porovnána s přípustnou ztrátou půdy erozí (t.ha-1.rok-1), která je pro 

ČR stanovena podle hloubky půdy. Orientačně lze hloubky půdy zjistit podle kódu BPEJ. 

Hloubka půdy je v systému BPEJ vyjádřena 5. číslicí sdruženého kódu BPEJ pro 

skeletovitost a hloubku půdy. Kódy 7, 8, 9 jsou určeny pro BPEJ pozemků se sklonem 

větším než 120, pro půdy s kódem 8, 9 je hloubku půdy nutné zjistit terénním průzkumem.

Přípustná ztráta půdy (Janeček a kol., 2007)

Hloubka půdy Kód BPEJ (5. číslice kódu) Přípustná ztráta erozí (t.ha-1.rok-1)

Mělké

< 30 cm

1,0

Středně hluboká

30 – 60 cm

1, 4, 7 4,0

Hluboká

>60 cm

0, 2, 3 10,0

Pozemky mělké by neměly být využívány pro polní výrobu, vhodné je jejich využívání 

v kategorii trvalých travních porostů.

V k.ú. Polanka nad Odrou se jedná o půdy označené kódem 0, tj. půdy s hloubkou větší 

než 60 cm.

Navržená protierozní opatření musí zajistit snížení dlouhodobé ztráty erozí pod úroveň 

přípustné ztráty půdy.
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Seznámení s problematikou ÚSES, vymezení ÚSES jako opatření 

proti smyvu půdy

7.4.1 Územní systém ekologické stability obecně

Legislativní rámec pro vytváření a ochranu ÚSES poskytuje zákon ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona 

mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, orgány ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému 

ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 

základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce 

i stát (Agentura ochrany přírody a krajiny).

Územní systém ekologické stability je definován jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu (Správa ochrany přírody).

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé 

zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 

žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy       

a rozmanitost ekosystémů. Tvorba územních systémů, zahrnujících stávající významné 

segmenty krajiny, rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování celosvětové Úmluvy 

o biologické rozmanitosti, která v České republice vstoupila v platnost v roce 1994.

Tvorba ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o důležitý ekologický aspekt.

Do praxe je ÚSES prosazován orgány státní správy jako součást územně plánovací 

dokumentace, jako součást lesních hospodářských plánů a jako součást komplexních 

pozemkových úprav.

Ekologická stabilita je stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností 

vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky lidské činnosti) bez citelných a dlouhodobých 

škod. Je jedním ze základních znaků kvality lidského životního prostředí a je vlastní 

ekosystémům  a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu (Agentura ochrany 

přírody a krajiny).

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 

stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií.
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Hierarchicky je ÚSES členěn na lokální (nejnižší) úroveň, regionální a nadregionální. 

Součástí lokálního ÚSES jsou i všechny prvky vyšších systémů. Hierarchicky nižší stupeň 

ÚSES nemůže existovat bez trvalých "dotací" z hierarchicky vyššího stupně.

Cílem regionálního ÚSES je tedy zabezpečení rozvoje genofondu krajiny v rámci jeho 

přirozeného prostorového rozmístění. (www.uake.cz/frus1269/kapitola9html)

Vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině, 

které by příznivě ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části je úkolem především 

místního (lokálního) ÚSES.

Základními prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory.

Biocentrum je segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek 

umožňuje dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci společenstev rostlin a živočichů. 

Význam biocentra je závislý na zachovalosti (přirozenosti) segmentu, na jeho rozloze, 

poloze a reprezentativnosti.

Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra a umožňuje tak 

migraci organismů a šíření genetických informací. Je to dynamický prvek, který ze sítě 

izolovaných biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující systém. Biokoridory jsou nejčastěji 

tvořeny zbytky přírodních lesních porostů v zemědělské krajině, liniemi stromů a keřů 

podél vodních toků, nádrží, komunikací apod.

O rozmístění a rozsahu ÚSES na všech úrovních rozhoduje pět základních kritérií: 

a) kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů, dané pestrostí relativně trvalých 

přírodních podmínek (na lokální úrovni uvažované tzv. skupinami typů geobiocénu 

(STG);

b) kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystémů (mezi některými STG může 

existovat nepropustná bariéra neumožňující migraci);

c) kritérium minimálně nutných prostorových a časových parametrů; (udává minimální 

velikost nebo maximální délky jednotlivých částí ÚSES a etapizaci jejich zakládání);

d) kritérium aktuálního stavu krajiny (udává charakteristiku současného stavu dané 

krajiny z hlediska míry současné endogenní ekologické stability jejich jednotlivých 

částí);

e) kritérium společenských záměrů a limitů v souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje           

a využívání krajiny (je třeba znát výhledové územní záměry, aby bylo možno 

minimalizovat střety ÚSES s plánovanými stavbami).
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Při zpracování územního plánu lze optimálně uplatnit kritérium e) vymezování ÚSES 

v krajině, tj. upřesnění navrhovaného místního ÚSES v konfrontaci a následně 

v koordinaci se stávajícími i předpokládanými funkcemi a zájmy v řešeném území.

Přesné vymezení těchto prvků ÚSES je většinou ponecháno na řešení komplexních 

úprav nebo projektu ÚSES (na zemědělské půdě) a na oblastním plánu rozvoje lesa, lesním 

hospodářském plánu  či inventarizačních osnovách (na lesní půdě).

Skladebné prvky ÚSES

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

umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému.

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 

dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří 

z oddělených biocenter síť.

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 

působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně 

stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou 

existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů 

rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).

Velikosti skladebných součástí ÚSES

Požadované velikosti základních prvků ÚSES (výměra biocenter, délka a šířka 

biokoridorů) se liší dle jednotlivých úrovní (prostorové kritérium).

Na úrovni nadregionální se jedná u biocenter minimálně o 1 000 ha, na úrovni 

regionální rámcově o 10–50 ha dle lesního vegetačního stupně a na úrovni lokální je 

minimální výměra biocentra 3–5 ha.

Maximální délka nepřerušovaného úseku biokoridoru je na (nad)regionální úrovni 

700 m, na lokální 2 000 m a minimální nutná šířka činí u (nad)regionálního biokoridoru 

40 m, u lokálního biokoridoru cca 15 m.

Z důvodu přehlednosti uvedených údajů je dále zpracována tabulka.
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biocentrum výměra komentář

nadregionální min. 1000 ha jedná se o ekologicky významné krajinné celky 

a oblasti, ochranné pásmo 2 000 m

regionální min. 10  ha

optimální 100 ha 

a více

velikost biocentra souvisí s lesním vegetačním 

stupněm, jedná se o ekologicky významné 

krajinné celky

lokální (místní) min. 3 ha Plocha s pravým lesním prostředím 1 ha, šířka 

ekotonu 40 m

biokoridor délka šířka komentář

(nad)regionální

jednoduchý

max. 700 m min. 40 m vzdálenost mezi nadregionálními 

biocentry je 8 000 m za předpokladu 

vložení minimálně 11 lokálních 

biocenter, přerušení bezlesím je možné 

v šířce max. 150 m v případě, že 

biokoridor pokračuje minimálně 

v parametrech lokálních

lokální (místní) max. 2 000m min. 15 m možnost přerušení je na 15 m

Podle Vrány et al (1998) je možné ocenit ekologickou stabilitu krajiny podle pětistupňové 

klasifikace:

1. stupeň - plochy málo stabilní až nestabilní. Jedná se o ornou půdu, zastavěné 

a zpevněné plochy, komunikace. 

2. stupeň - plochy málo stabilní, např. intenzivně využívané louky, zahrady, ovocné 

sady, plochy s převahou staveb, liniová společenstva ruderální s převahou 

plevelných a rumištních druhů.

3. stupeň - plochy středně stabilní, např. lesy kulturní s intenzivním hospodařením, 

lesy s nevhodnou skladbou, přírodě blízká liniová společenstva s malým podílemj 

plevelnatých a rumištních druhů, upravené vodní plochy, louky polokulturní

s malým podílem plevelnatých nebo uměle pěstovaných monokultur, pastviny. 
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4. stupeň - plochy velmi stabilní, např. lesy polokulturní s převahou původních dřevin, 

louky a pastviny s přirozenou rozmanitostí druhů společenstev, přirozené vodní 

plochy, přirozená liniová společenstva. 

5. stupeň - plochy nejstabilnějším, např. plochám mokřadů, lesů a luk bez patrných 

kulturních vlivů.

V Komplexních pozemkových úpravách Polanka a v Územním plánu města Ostravy 

jsou vymezeny prvky ÚSES regionální a lokální (místní) úrovně.

7.4.2 Návrh protierozních opatření pomocí ÚSES

Na základě analýzy smyvu půdy a znalosti terénu (vrstevnice, digitální model terénu, 

ortofotomapa) jsem provedl návrh opatření proti smyvu půdy pomocí navržených prvků 

územního systému ekologické stability (ÚSES) lokální úrovně. 

V řešeném území jsem vymezil osm biocenter označených čísly 1 až 8 a osm lokálních 

biokoridorů propojujících lokální biocentra a dva lokální biokoridory vedené z lokálních 

biocenter do nadregionálního biocentra vymezeného v jihovýchodní části k.ú. Vymezení 

tohoto nadregionálního biocentra jsem převzal z ÚP města Ostravy.

Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem navrženého ÚSES bude ochrana území před 

smyvem orné půdy, jsou jeho prvky vymezeny převážně na orné půdě.

Lokální biocentra jsem vymezil ve výměrách 3 – 5 ha tak, aby v maximální možné míře 

omezily smyv půdy. Přibližně kruhový tvar biocenter je navržen z důvodu větší ekologické 

stability takto realizovaného biocentra a jeho budoucí funkčnosti. Jádro biocentra o výměře 

minimálně 1 ha by mělo být zalesněno, pokud není v jeho ploše o této minimální výměře 

již les stávající. Zbývající plocha je přechodovým pásem mezi lesem a okolní krajinou, tj. 

v případě řešeného území je tvořena převážně ornou půdou, která bude zalesněna či 

případně z části zatravněna.

Lokální biokoridory propojující jednotlivá biocentra jsou vymezeny pokud možno po 

vrstevnici na svazích tak, aby procházely lokalitami s nejvyšším vyhodnoceným smyvem, 

nebo těsně pod nebo nad těmito lokalitami. Zároveň jsem sledoval ochranu vodních toků

v území a bylo li to možné, vymezoval jsem biokoridory na jižních až západních březích

těchto toků. Zastíněním toků a ochranou toků před zanášením ornicí a současně 
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chemickými prostředky, kterými byla půda ošetřena, je zajištěno lepší prokysličování vody

a její čistota.

Biokoridory by měly být převážně zalesněny. Délka lokálního biokoridoru by neměla 

přesáhnout 2 000 m. Přerušení lokálního biokoridoru tak, aby nebyla narušena jeho funkce,  

je možné v šířce maximálně 15 m. Jedná se o kritická místa průchodu zastavěným územím 

a přes komunikace. Tato podmínka je mým vymezením ÚSES splněna. Kritická délka 

navrženého biokoridoru  je u biokoridoru propojujícího navržená biocentra 2 - 3.

Minimální šířka lokálního biokoridoru je 15 m. Z důvodu větší stability navržených 

biokoridorů jsem navrhl biokoridory v šířce 20 m.

7.4.3 Porovnání skutečného stavu lokálních a regionálních ÚSES 

s navrhovanými protierozními opatřeními 

Navržený lokální ÚSES jsem připojil nad ortofotomapu z důvodu porovnání skutečného 

stavu lokálních a regionálních ÚSES.

V k.ú. Polanka je územním plánem vymezeno nadregionální biocentrum. Toto 

vymezení jsem plně respektoval. V rámci vymezeného ÚSES jsem řešil zapojení 

navržených lokálních prvků ÚSES do nadregionálního biocentra.

Jak jsem již uvedl v předchozí kapitole, výměra biocenter se pohybuje od 3 do 5 ha. 

S ohledem na skutečnost, že stávající stav krajiny odpovídá intenzivnímu zemědělskému 

hospodaření, lesů a remízků mezi plochami orné půdy je poměrně málo. V řešeném území 

je většinou vzrostlá zeleň na březích vodních toků a rybníků a aleje podél komunikací. 

Rozsáhlejší zeleň je v nadregionálním biocentru, do jeho vymezeného území jsem ale 

návrhem ÚSES nezasahoval.

Při následujícím popisu jednotlivých prvků navrženého lokálního ÚSES uvádím, zda se 

mi podařilo zapojit do vymezených biocenter a biokoridorů již existující zeleň v území, 

nebo zda je nutno celý prvek na orné půdě vysázet.

Popis prvků – lokální biocentra:

Biocentrum č. 1 (částečně funkční) - je vymezeno při jižní hranici k.ú. Z části zasahuje 

vymezení biocentra do území mimo k.ú. z důvodu zapojení porostu lesního charakteru do 
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biocentra. Funkci biocentra bude nutné podpořit dalším zalesněním a trvalými travními 

porosty.

Biocentrum č. 2 (částečně funkční) - je vymezeno severním směrem od biocentra č. 1. 

Do vymezeného biocentra je zahrnuta plocha menšího lesního pozemku nad vodním 

tokem. Nutné bude rozšíření výměry lesního pozemku a trvalé zatravnění především na 

svahu ohroženém smyvem.

Biocentrum č.3 (částečně funkční) - je vymezeno v západní části k.ú., severně od 

zástavby obce, v údolí vodního toku. Součástí vymezeného biocentra je náletová břehová 

zeleň.  Nutné bude rozšíření vzrostlé zeleně zalesněním a trvalé zatravnění především na 

svahu ohroženém smyvem.

Biocentrum č. 4 (funkční) - je vymezeno v severní části k.ú. Je lesního charakteru. 

Vhodné by bylo jeho rozšíření v místě vymezení do kruhového tvaru např. zatravněním.

Biocentrum č. 5 (téměř nefunkční) – je vymezeno v severní části k.ú., na orné půdě 

v lokalitě s vlhčí půdou. Do okrajové části biocentra je zapojena menší plocha náletové 

zeleně. Biocentrum bude vhodné celé zalesnit s ohledem na okolní pozemky orné půdy.

Biocentrum č. 6 (částečně funkční) - je vymezeno v severovýchodní části k.ú. Ve 

vymezené ploše biocentra je vzrostlá zeleň. Funkci biocentra je nutné podpořit rozšířením

zalesnění a trvalými travními porosty.

Biocentrum č. 7 (nefunkční) - je vymezeno ve východní části k.ú., v blízkosti 

zastavěného území obce. Toto biocentrum je navrženo ve tvaru elipsy tak, aby pokrylo co 

největší plochu svahu ohroženého plošným smyvem. Zalesněním bude vytvořena ochrana

staveb pod  svahem. 

Biocentrum č. 8 (převážně funkční) -je vymezeno jižním směrem od zastavěného území 

obce. Z převážné části zahrnuje lesní pozemky v údolí přítoku Polančice.
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Lokální biokoridory jsou navrženy v šířce cca 20 m. Číselné označení souvisí s označením 

lokálních biocenter, které biokoridor propojuje.

Biokoridor 1 – 2 (nefunkční) - je navržen na orné půdě v trase vedené z velké části po 

vrstevnici a nad bezejmenným vodním tokem tak, aby chránil půdu před smyvem a vodní 

tok před případným zanášením ornicí. V šířce cca 15 m navrhuji zalesnění, do šířky 20 m 

doplnění trvalým zatravněním. Celková délka biokoridoru je cca 1300 m.

Biokoridor 2 – 3 (částečně funkční) - je navržen v části vycházející z biocentra 2 na 

orné půdě po vrstevnici místy ohroženými smyvem. Dále je veden zástavbou obce vlhkým 

údolíčkem s náletovou zelení a pokud možno prostorem mezi oplocením zahrad. Těsně 

před biocentrem č. 3 je pro trasu biokoridoru využita stávající náletová zeleň kolem 

vodního toku. Úsek biokoridoru vedený po orné půdě bude vhodné minimálně v šířce 15 m 

zalesnit, do šířky 20 m doplnit trvalé zatravnění. V úsecích s náletovou zelení bude vhodné 

doplnění zalesněním a částečně zatravněním. Celkové délka biokoridoru je cca 2000 m.

Biokoridor 3 – 4 (nefunkční) – je navržen na orné půdě. Biokoridor je veden po 

vrstevnici svahem ohroženým plošným smyvem. V šířce cca 15 m navrhuji zalesnění, do 

šířky 20 m doplnění trvalým zatravněním. Délka biokoridoru je cca 850 m.

Biokoridor 4 – 5 (nefunkční) – je navržen na orné půdě. První část trasy biokoridoru je 

vedena po vrstevnici tak, aby procházela územím ohroženým plošným smyvem na svahu 

nad zástavou. Druhá část trasy je vedena po svahu směrem do údolí, ve kterém je 

vymezeno biocentrum č. 4. V šířce cca 15 m navrhuji zalesnění, do šířky 20 m doplnění 

trvalým zatravněním. Délka biokoridoru je cca 1000 m.

Biokoridor 5 – 6 (nefunkční) - je navržen na orné půdě. Biokoridor je veden po 

vrstevnici po celkem mírném svahu, kde není limit smyvu překračován, ale blíží se horní 

hranici. Jedná se však o velké celky obhospodařované půdy, které je vhodné také

z hlediska krajinné tvorby rozčlenit. Zároveň je nezbytné biocentra propojit. Zde by mohla 

být postačující šířka biokoridoru 15 m. V této šířce by byl zalesněn. Délka biokoridoru je 

cca 1800 m.
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Biokoridor 6 – NRBC (částečně funkční) – trasa biokoridoru je přibližně v první třetině

délky vedena od biocentra č. 6 po pozemcích s náletovou zelení a lesích, ve druhé třetině je 

navržena na orné půdě a v posledním úseku prochází za okrajovou částí zástavby, kde je do 

biokoridoru zapojena náletová zeleň podél drobných vodních toků a polních komunikací.

Zcela nefunkční úsek na orné půdě navrhuji zalesnit, úseky s náletovou zelení a drobnými 

lesíky odlesnit do minimální výměry, případně zatravnit. Délka biokoridoru je cca 

1 400 m. 

Biokoridor 7 – NRBC (částečně funkční) – je navržen podél rybníků a podél vodního 

toku s břehovou zelení. Délka biokoridoru je cca 600 m.

Biokoridor 7 – 8 (téměř nefunkční) – je navržen téměř v celé délce na orné půdě. Trasa 

biokoridoru je vedena převážně po vrstevnici v plochách ohroženými plošnými smyvy. 

V šířce cca 15 m navrhuji zalesnění, do šířky 20 m doplnění trvalým zatravněním. Délka 

biokoridoru je cca 1200 m.

Biokoridor 8 – 1 (téměř nefunkční) – je z části zapojen do vymezeného biokoridoru 1 –

2 v úseku nad pravobřežním přítokem do Polančice tak aby bylo zamezeno smyvům z polí 

do tohoto vodního toku. Kolem vodního toku je náletová břehová zeleň, ale v nedostatečné 

šířce. V šířce cca 15 m navrhuji zalesnění, do šířky 20 m doplnění trvalým zatravněním. 

Délka biokoridoru je cca 1400 m, z toho je přibližně 550 m v trase biokoridoru 1 -2.

Biokoridor 8 – NRBC (funkční)  - vychází z biocentra č. 8. V úseku asi 200 m je 

shodný s trasou biokoridoru 7 – 8, dále je veden po levém břehu Polančice jejími 

břehovými porosty. Délka biokoridoru je cca 1 100m.
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7.4.4 Porovnání navrhovaných protierozních opatření s ÚSES vymezeným 

Územním plánem města Ostravy a Komplexními pozemkovými 

úpravami Polanka

Protierozní opatření navržená pomocí ÚSES vycházejí z mapy smyvu půdy (viz 

příloha 4). Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jednotlivé prvky navrženého 

lokálního ÚSES jsou tedy vymezeny tak, aby omezily smyv půdy. Zároveň jsem ale musel 

respektovat přípustné parametry pro vymezení lokálních biocenter a lokálních biokoridorů. 

Teprve na posledním místě bylo sledování hlediska využití stávající zeleně v území.

Navrhl jsem celkem osm lokálních biocenter a sedm biokoridorů propojujících tato 

biocentra a tři biokoridory propojující lokální biocentra s nadregionálním biocentrem.

ÚSES vymezený územním plánem města Ostravy vycházel, podle proběhlých 

konzultací a podle srovnání s ortofotomapou, ze snahy využít v maximální možné míře 

stávající zeleň v území při dodržení přípustných parametrů pro lokální ÚSES. Do 

navržených prvků ÚSES jsou zapojeny stávající břehové porosty, vodní toky a vodní 

plochy, lesíky, remízky a aleje podél komunikací. V některých úsecích sice ÚSES bude 

plnit současně protierozní funkci proti smyvům, ale předpokládám, že to nebylo hlavním 

cílem návrhu. Kromě lokálních biocenter a biokoridorů jsou vymezeny také interakční 

prvky, které zapojují především břehové porosty a aleje do sítě ÚSES a napomáhají tak 

k jeho stabilitě.

ÚSES navržený v Komplexních pozemkových úpravách Polanka upřesňoval plochy 

ÚSES vymezené v již zpracovaných dokumentacích. Protierozní opatření uváděná v tomto 

elaborátu vycházejí, jak je uvedeno v kapitole Návrh protierozních opatření, z výpočtů 

odtoků v mikropovodí drah soustředěného odtoku vody (terénních depresí) v celém 

řešeném území. Protierozní opatření navrhují úpravu způsobu hospodaření na pozemcích a 

to výhradně v návrzích trvalého zatravnění v drahách odtoku. 

V technické zprávě KPÚ Polanka - Plánu společných zařízení - je v obvodu KPÚ 

vymezeno celkem devět biocenter, třináct biokoridorů propojujících jednotlivá biocentra a 

sedm interakčních prvků.
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Srovnáním navrženého ÚSES na základě mapy smyvu a ÚSES v územním plánu města 

Ostravy a v Komplexních pozemkových úpravách Polanka je možné konstatovat, že 

v některých lokalitách je návrh téměř shodný, nebo se návrh odchyluje jen v malé míře. Je 

to i toho důvodu, že před zpracováním vlastního návrhu jsem poměrně důsledně 

prostudoval již navržený ÚSES ve srovnávaných dokumentacích. Biocentrum č. 1 jsem 

vymezil přibližně v poloze biocentra č. 445.  S ohledem na terén, přípustné parametry 

délky biokoridoru a stávající lesík jsem vymezil biocentrum č. 2 téměř ve shodné poloze

s biocentrem č. 440 v KPÚ. V územním plánu města Ostravy je toto biocentrum ve 

východnější poloze. Biocentrum č. 3 je vymezeno mírně severněji než biocentrum č. 438, 

ale jejich plochy se částečně překrývají. Biocentrum č. 4 je vymezeno shodně 

s biocentrem č. 436 v ploše stávajícího lesa. Biocentrum č. 5 se okrajově překrývá 

s vymezeným interakčním prvkem č.828. Podobná je situace u biocentra č. 6 a 

interakčního prvku č. 457.  A biocentrum č. 8 je v částečně shodné poloze s biocentrem 

č. 443.

Podstatně větší odchylky jsou ve vymezených plochách pro lokální biokoridory. Tady 

dochází ke shodě pouze v krátkých úsecích biokoridorů a to pouze ve dvou případech 

biokoridorů propojujících biocentra. Jedná se o úsek v severní části biokoridoru č. 1 – 2 a 

biokoridoru části biokoridoru č. 6 – 7. 

Dále jsem téměř shodně navrhl propojení lokálního ÚSES s nadregionálním biocentrem, 

tj. biokoridor označený 6 – NRBC a biokoridor označený 8 – NRBC.

7.4.5 ÚSES jako protierozní opatření

Analýzu smyvu půdy (Příloha 4) jsem upravil ve vazbě na navržený ÚSES, který byl 

vymezen tak, aby plnil funkci protierozního opatření. Výsledkem je analýza smyvu půdy, 

ze které je patrné, že navržený ÚSES tuto funkci bude plnit (Příloha 6).
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8 ZÁVĚR

V této práci jsem řešil problematiku smyvu půdy a možnost protierozní ochrany pomocí 

vymezení lokálního územního systému ekologické stability. Cílem bakalářské práce bylo

vytvoření mapy s návrhem územního systému ekologické stability, který by plnil funkci 

opatření proti smyvu půdy v k.ú. Polanka nad Odrou.  

Výsledek tohoto návrhu je možné posoudit porovnáním Analýzy smyvu půdy 

(Příloha 4) s Protierozním opatřením na upravené analýze smyvu (Příloha 6), ze kterého je 

patrné snížení výskytu ploch s nepřípustnou ztrátou půdy.      
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