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ANOTACE 

Předloţená práce je zaměřena na vysledování projevů zrychlené erozní činnosti       

ve vybraných malých povodích oblasti Litoměřicka a posouzení, zda v minulosti 

provedená protierozní opatření jsou v současné době stále funkční a účinná. Teoretická 

část práce pojednává o problematice eroze, jejích důsledcích a podává přehled metod, 

jejichţ důsledným dodrţováním lze zrychlené erozi předejít či ji minimalizovat. 

V praktické části práce jsou sledována dvě morfologicky různorodá území, na nichţ byla 

zrychlená eroze v minulosti prokázána. V závěru diplomové práce je zhodnocen stav obou 

sledovaných území z hlediska působení erozní činnosti ve vybraných povodích.  

 

Klíčová slova: Eroze, terénní průzkum, protierozní opatření, ochrana, půdní blok, 

větrolam. 

 

 

ANNOTATION 

The work is aimed to monitor accelerated erosion activity in selected small river 

basins in the Litoměřice region and to assess whether anti-erosion measures implemented 

in the past are still functional and efficient. The theoretical part of the work deals with 

erosion, its consequences and provides a survey of methods for prevention or minimization 

of accelerated erosion. In the practical part of the work, two geomorphologically distinct 

river basins where the accelerated erosion occurred in the past were studied. In the 

conclusions of the thesis, the status of both studied regions is assessed from the point of 

view of erosion activities and anti-erosion protection. 

 

Key words: Erosion, anti-erosion measures, protection, terrain research, river 

basin, soil block, shelter belt. 
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1 ÚVOD 

 

V posledních letech je eroze stále více diskutovaným celosvětovým tématem. 

Intenzivní zemědělská výroba a s ní spojené scelování polí do velkých půdních bloků, 

pěstování nevhodných zemědělských kultur, orba nerespektující sklon a svaţivost 

pozemků, rozorávání břehových hran drobných vodních toků – to vše přispívá ke vzniku 

tzv. zrychlené eroze. Zrychlené erozní procesy vedou k poškozování dvou základních 

přírodních zdrojů – půdy a vody. Problematika eroze tak zasahuje nejen do zájmů 

zemědělců, ale i do zájmů celospolečenských, neboť posledním článkem erozní činnosti 

mohou být i devastační procesy, jako např. půdní sesuvy či povodně. V důsledku častějších 

výskytů bleskových povodní na malých tocích vlivem přívalových i dlouhotrvajících 

dešťů, stále více kritických hlasů poukazuje na špatný stav drobných vodních toků. Přitom 

jeden z hlavních parametrů vodotečí – průtočnost, je nejvíce ovlivněna zanášením koryt 

vodních toků a retenčních vodních nádrţí právě vlivem projevů vodní a větrné eroze 

z okolních pozemků, povětšinou intenzivně hospodářsky vyuţívaných. Je tedy na místě 

aktivně se erozí zabývat a vyţadovat dodrţování efektivních opatření, která vedou 

k ochraně proti zrychlené erozi a přiblíţení se stavu eroze přirozené.  

V České republice je v současné době zrychlenou erozí ohroţeno cca 60 % půd, 

přičemţ 50 % je ohroţeno vodní erozí a zbylých 10 % erozí větrnou. Od privatizace 

zemědělství, probíhající po roce 1989, se očekávaly změny v přístupu vyuţití a ochrany 

zemědělské půdy. K šetrnému hospodaření, zmenšení velikosti pozemků a ke zvýšení 

diverzity pěstovaných polních plodin však ve velkém nedošlo (Janeček a kol., 2007). 

Zemědělské podniky dále hospodaří na velkých půdních celcích a snad pod tlakem 

nepříznivé ekonomické situace nerespektují základní principy ochrany půdy.  

Oblast Litoměřicka, spadající pod Ústecký kraj, je tradiční oblastí s velmi intenzivní 

zemědělskou výrobou. A právě intenzivní zemědělství, ve kterém nejsou respektována 

protierozní opatření, je příčinou zrychlené eroze, zasahující do ekologické stability krajiny 

takovými projevy jako je degradace půd, narušení odtokových poměrů a znečištění vod. 

V litoměřické oblasti je z celkového počtu 252 katastrálních území ohroţeno vodní erozí 

76 a větrnou erozí 14 katastrů (IZ http://www.isu.cz/uir/scripts/okresdet.asp?kodok=3506 

2010-10-26). Jde o čísla poměrně vysoká a proto je v blízké budoucnosti nutné v rámci 

pozemkových úprav, ve spolupráci s vodohospodáři a zemědělci, vytvořit koncepci 

systému funkčních protierozních opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isu.cz/uir/scripts/okresdet.asp?kodok=3506
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2 CÍL 

 

Cílem diplomové práce je terénním průzkumem, společně s vyuţitím internetových 

veřejně dostupných map erozní ohroţenosti, v povodí Lučního potoka (podhůří Českého 

Středohoří) a v povodí Klapského potoka (Dolní Poohří) vysledovat projevy zrychlené 

eroze na zemědělských pozemcích, zjistit stav protierozní ochrany a navrhnout vhodná 

protierozní opatření.  

 

 

3 METODIKA 

 

Pro vypracování teoretické části diplomové práce jsem vyuţila odbornou literaturu   

a vysokoškolské publikace zabývající se problematikou eroze a protierozních opatření. 

Hlavním bodem zpracování praktické části byl terénní průzkum, při kterém jsem vyuţila 

zkušenosti z pozice správce drobných vodních toků a malých vodních nádrţí. Pro ucelení 

problematiky mi byly přínosem postřehy od místních obyvatel a zemědělců, hospodařících 

v řešených územích. Při průzkumu terénu jsem fotodokumentaci pořizovala digitálním 

fotoaparátem značky Panasonic Lumix FZ38. 

Pro zpracování praktické části diplomové práce jsem pouţila technické pasporty 

Lučního a Klapského potoka, které jsem vyhotovila v roce 2010 a mapy z veřejně 

dostupných internetových mapových portálů. V dalším textu se budu na tyto mapy často 

odkazovat. Proto vzhledem k jednoduchosti budu uvedené mapy v dalším textu 

představovat pouze názvem, který je odlišen rozdílným typem písma (kurzívou), bez 

soustavného uvádění názvu a zdroje mapového portálu. 

 

Přehled vyuţitých map a mapových portálů: 

 Základní  mapa  ČR 1 : 10 000  z  internetového mapového portálu Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK); 

 Katastrální + ortofoto mapa ČR 1 : 10 000  z  internetového  mapového  portálu 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK); 

 Mapy ČR SOWAC GIS – klimatické regiony, sklonitost, expozice, hloubka půdy, 

skupiny půdních typů a třídy ochrany ZPF z internetového mapového portálu 

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) – SOWAC GIS – 

základní charakteristiky BPEJ; 

 Mapa ČR SOWAC GIS – potenciální ohroženost orné půdy z internetového 

mapového portálu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) – 

SOWAC GIS – vodní a větrná eroze půd; 

 Mapa ČR - ztráta půdy z veřejně dostupného internetového mapového portálu Help 

Service – Remote Sensing (HS-RS); 
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 Mapa ČR HEIS VÚV – vodní toky a hydrologická povodí z  internetového portálu 

Hydroekologický informační systém - Výzkumný ústav vodohospodářský (HEIS 

VÚV); 

 Základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, 02-34 Bílina  v  elektronické 

podobě volně staţitelná jako obrázek ve formátu TIF z internetového portálu 

Hydroekologický informační systém - Výzkumný ústav vodohospodářský (HEIS 

VÚV);  

 Základní  vodohospodářská  mapa  ČR 1 : 50 000,  02-41 Ústí nad Labem 

v elektronické podobě, volně staţitelná jako obrázek ve formátu TIF                               

z internetového portálu Hydroekologický informační systém - Výzkumný ústav 

vodohospodářský (HEIS VÚV); 

 Základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, 02-43 Litoměřice v elektronické 

podobě volně staţitelná jako obrázek ve formátu TIF z internetového portálu 

Hydroekologický informační systém - Výzkumný ústav vodohospodářský (HEIS 

VÚV);  

 Geologická mapa ČR z internetového mapového portálu České geologické sluţby. 

 

Nejprve jsem na základě vytyčení hranic hydrologických povodí vymezila sledovaná 

území povodí Lučního a Klapského potoka. Následně jsem pomocí výše uvedených map 

provedla celkovou charakteristiku sledovaných povodí, tzn. jejich katastrální                      

a morfologický popis, dále geologické a půdní poměry, klimatické a hydrologické poměry. 

Po vymezení obou území jsem provedla rekognoskaci terénu, jejímţ účelem bylo 

zjištění druhů pozemků dle Zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a na základě 

jejich moţného erozního ohroţení jsem vybrala ty pozemky, u kterých jsem předpokládala 

vysledování eroze. U těchto pozemků jsem provedla jejich parametrickou analýzu, kterou 

jsem pro přehlednost zpracovala do tabulkové formy (viz tabulka 1 – 10, příloha A,            

tabulka 1 – 5, příloha B). Mnou vytypované půdní bloky jsem pravidelně sledovala, 

s velkou intenzitou však v období několikadenního vydatného deště v září 2010 a prudké 

oblevy v lednu 2011. Pro pozemky s viditelnou výraznou erozní činností jsem navrhla 

vhodná protierozní opatření. Výstupem této práce je soubor map v měřítku 1 : 10 000,     

ve kterých jsou zakresleny vybrané sledované půdní bloky v obou povodích, 

s navrhovanými protierozními opatřeními (viz obrázek 1 – 9, příloha A, obrázek 1 – 8, 

příloha B). K zákresům na podklad Základní mapa ČR 1 : 10 000 jsem pouţila volně 

staţitelný vektorový grafický program Inkscape 0.48. 
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4 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

4. 1 O erozi obecně 

 

Nepřetrţitý reliéfotvorný jev zvaný eroze je přírodní proces, při kterém dochází 

k rozrušování zemského povrchu a k přemísťování a ukládání uvolněného materiálu. 

Hlavními činiteli tohoto procesu jsou voda, vítr a led. V normální míře se eroze podílí      

na utváření a modelování krajiny. Jejím výsledkem jsou krásné přírodní útvary, které 

krajinu obohacují.  

Proces zrychlené eroze, ve smyslu destrukce půdy, se objevuje v dobách, kdy člověk 

začínal půdu intenzivně vyuţívat. Lidé káceli lesy, aby tak získali více ploch pro své 

hospodaření. Obnaţená a nechráněná půda se tak stala více náchylnou proti působení deště 

a větru. Dávné civilizace, ve snaze ochránit cennou půdu před degradací, stavěli různé 

konstrukce – šlo především o terasy, které chránily extrémně svaţité pozemky (příkladem 

toho jsou stále dochované terasy v Machu Pichu v Peru či v Etiopii). Dalším typem 

ochrany bylo budování záchytných nádrţí ve staré Číně. Tyto nádrţe zachycovaly velké 

mnoţství sprašových splavenin, které po pravidelných záplavách zemědělci vyuţívali 

k zúrodňování půdy. V českých zemích se krajina začínala výrazně měnit od 12. století. 

S osídlováním docházelo k intenzivnímu mýcení lesů, upravování pastvin a k odvodňování 

zamokřených ploch. Od 15. do 17. století se díky zabezpečování hranic feudálních 

pozemků začínají obhospodařovat přirozená mezní znamení, jakými jsou vodní toky          

a strouhy, remízky a hranice lesů, osamělé stromy (Janeček a kol., 2002). Tyto kroky dnes 

povaţujeme za udrţování přirozených ekotypů v rámci protierozní ochrany. Na konci     

19. století byly v Čechách vydány dva zákony – zákon o zřízení státního melioračního 

fondu a zákon o neškodném svádění horských vod. Šlo o významné legislativní prvotiny 

v rámci protipovodňových a protierozních opatření. V současnosti je na území ČR 

zrychlenou erozí ohroţeno cca 60 % orné půdy, přičemţ v rozmezí sklonu 3 aţ 12° jde      

o ohroţení vodní erozí. Protierozní ochrana je řešena v součinnosti s organizací ZPF 

a ÚSES a ve výsledku jsou tato řešení vnášena do projektů komplexních pozemkových 

úprav. Cílem protierozních opatření je potom přiblíţení se stavu eroze přirozené.  
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4. 2 Eroze a její třídění 

 

Erozní proces začíná ztrátou půdy, pokračuje transportem a končí usazováním 

půdních částic. Druh eroze závisí především na erozním činiteli – vodě, větru a ledu. 

Obecně tedy můţeme podle erozního činitele rozlišovat: 

 erozi vodní = fluviální; 

 erozi větrnou = eolickou; 

 erozi ledovcovou = glaciální. 

Uvedené formy eroze se mohou vyskytovat i v určitých kombinacích. V České 

republice se eroze projevuje působením vody a větru.  

Také je nutno neopomenout výrazný vliv člověka, který se svou činností v nemalé 

míře podílí na zrychlených erozních procesech (Cablík, Jůva, 1963).  

V současné době, kdy se eroze stává často diskutovanou a nutně řešenou 

problematikou, je potřeba rozlišovat erozi podle intenzity na normální, tedy geologickou    

a zrychlenou.  

Procesy normální, čili geologické eroze, probíhají s mírnou intenzitou tak, ţe ztráta 

půdních částic je současně doplňována tvorbou částic nových, vznikajících při procesu 

zvětrávání půdního podkladu (podle H. H. Benneta 2 až 3 cm půdy vznikají v rozmezí     

200 až 1000 let, v závislosti na typu zvětrávané mateční horniny – viz pozn.). Mocnost 

půdního profilu se tak nesniţuje. Pouze se mění sloţení vrchního půdního horizontu, 

v němţ převládají hrubozrnnější částice (Janeček a kol., 2002).   

Procesy normální eroze se mohou projevit dvěma druhy: 

1. tzv. sezónní erozí, kdy dochází ke sníţení úrodnosti na takovém území, kde je půda 

v sezóně osazena plodinou s nízkým protierozním účinkem; 

2. tzv. mikroerozí, kdy dochází k uvolňování půdních částic společně s ţivinami 

z vyvýšených míst a tento materiál je přemístěn na malé vzdálenosti – ve výsledku 

se mikroeroze projeví nestejnorodostí sklizně (Janeček a kol., 1998).                                                                       

Pozn.: H. H. Bennet – zakladatel erodologie, vědního oboru zabývajícího se 

odolností půdy z hlediska eroze. 

Procesy zrychlené eroze se projevují smyvem půdních částic v takovém rozsahu       

a tempu, ţe nemohou být současně nahrazovány částicemi vznikajícími půdotvorným 

procesem – zvětráváním půdního podkladu. V nejvyšší míře je zrychlená eroze výsledkem 

působení lidského faktoru, který pak umocňuje působení přirozených faktorů – vody          

a větru (např. při nedostatečné ochraně půdního povrchu se působení vody či větru znásobí 

a způsobí nenávratné škody) (Janeček a kol., 2002).  
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4. 2. 1 Eroze vodní 

Jejím hlavním znakem je vymílání, splach a odnos půdy. Vodní eroze vzniká 

působením vody v podobě přívalových sráţek či náhlého tání sněhu, při nichţ dochází 

k prudkému povrchovému odtoku, který svou mohutnou mechanickou silou narušuje 

především sklonité svahy s málo odolným podkladem či svaţité půdní celky, které jsou 

nedostatečně vegetačně chráněny. Obecně lze napsat, ţe pokud je intenzita a úhrn deště 

větší, neţ vsakovací schopnost půdy, dochází k povrchovému odtoku. Sráţky, sklon           

a vsakovací schopnost půdy však nejsou jedinými parametry určujícími mohutnost eroze 

(Doležal, 2009). 

Důleţitá je náchylnost půdy k erozi – tzv. erodovatelnost, vlhkost půdy a vegetační 

kryt. Platí, ţe v zimním období, kdy jsou pole bez vegetačního pokryvu a kdy se na nich 

neprovádí ţádné agrotechnické práce, se působení vody zvyšuje – dříve vytvořené erozní 

rýţky a rýhy se výrazně zvětšují (Janeček a kol., 2002).  

Vodní erozi také způsobuje trvale a soustředěně tekoucí voda v bystřinách, potocích 

a řekách, tzv. eroze říční. Závisí především na rychlosti proudící vody. V útvarech            

se stojatou vodou se eroze projevuje tzv. abrazí břehů, vznikající při vlnobití. Zvláštním 

druhem vodní eroze je eroze vyvolaná podzemní vodou. Účinky podzemní vody jsou 

mechanické a výrazně chemické. Při chemickém působení podzemní vody s rozpustnými 

horninami, dochází k výrazné modelaci podzemních prostor za vzniku krasových tvarů      

a jeskyní (Cablík, Jůva, 1963).    

Vodní eroze z hlediska agronomického znamená: 

 fyzikální a biologickou degradaci půdy, jejímţ výsledkem je nenávratná 

ztráta zeminy (nejsvrchnější vrstvy – ornice); 

 ztrátu cenného humusu a minerálních ţivin; 

 vysušení půdy a tím utlumení mikrobiálního ţivota; 

 neţádoucí zanášení níţe poloţených pozemků vrstvou sedimentu; 

 zničení půdních kultur a zhoršení či ztrátu produkční funkce půdy         

(Pasák a kol., 1984). 

 

Podle působení a účinků vody na půdu můţe vodní eroze působit jako: 

a) eroze plošná: 

 selektivní  

 vrstevná 

b) eroze výmolná: 

 rýţková a brázdová 

 rýhová 

 výmolová 

 strţová 
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c) eroze proudová: 

 bystřinná 

 říční 

 

Všechny uvedené formy na sebe navazují a to takovým způsobem, ţe méně škodlivá 

forma přechází ve více škodlivou aţ degradační. Tzn., ţe na začátku erozního procesu je 

zpravidla dešťová voda, která v ronu stéká po ploše svahu a vyvolává nejmírnější formu 

vodní eroze – erozi plošnou. Pokud však dešťový ron postupně zesílí, přechází ve vodní 

struţky, které vytvoří podmínky pro vznik dalšího erozního stupně – erozi výmolnou. 

Vrcholem erozního účinku vody je stadium eroze proudové (Holý, 1978). 

 

a) Vodní eroze plošná 

Charakteristickým jevem plošné eroze je rozrušování a smyv půdní hmoty na celé 

ploše území, přičemţ na erodovaných plochách zůstávají větší půdní částice. Menší půdní 

částice, tvořící nejúrodnější vrstvu půdy, jsou odnášeny a usazují se na plochách niţších 

poloh, které obohacují. Rozlišení plošné vodní eroze je dvoustupňové. 

Prvním stupněm je eroze selektivní, která má tyto znaky: 

 povrchový odtok odnáší jemné půdní částice a na ně vázané ţiviny; 

 dochází ke změně půdní struktury a půdního chemismu;  

 způsobuje nestejnoměrný vývoj vegetace, projevující se rozdílným růstem, 

barvou a kvalitou vegetace v části svahu; 

 průběh je pozvolný a tudíţ těţce rozpoznatelný (nezanechává viditelné 

stopy). 

Druhým stupněm je eroze vrstevná, která se projevuje při větší kinetické energii 

povrchově stékající vody. Na rozdíl od selektivní eroze jsou její projevy ihned znatelné, 

protoţe dochází k výraznějšímu smyvu půdní hmoty v celých vrstvách, v závislosti          

na reliéfu území. Následkem vrstevné eroze je ztráta celé orniční vrstvy (Holý, 1978). 

 

b) Vodní eroze výmolná 

 Při výmolné vodní erozi dochází k tomu, ţe soustředěný povrchový odtok vyrývá 

v půdním profilu mělké zářezy, které se silou odtoku postupně prohlubují.  

Prvním stupněm je eroze rýžková, při níţ vznikají drobné úzké zářezy                       

či eroze brázdová, kdy vznikají mělké širší zářezy.  

S větší délkou svahu a větší vymílací schopností vody dochází k dalšímu stupni, 

k erozi rýhové. Vznikají hlubší rýhy, které se po svahu postupně spojují a prohlubují. 

Pokračujícím stupněm je eroze výmolová, na kterou navazuje nejvyšší stupeň výmolné 

eroze – eroze stržová, označovaná za nebezpečnou a devastující. Výmoly a strţe, tvořící se 

při vrcholných stupních výmolné eroze, často zasahují do vodonosných horizontů. Z nich 

pak odvádí vodu a tím dochází k vysušení okolního území (Holý, 1978).  
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Pro potřeby terénního průzkumu území se charakteristika výmolné eroze dá shrnout 

takto:   

 rýţková eroze vytváří v půdním povrchu zářezy o hloubce a šířce       

několika cm; 

 rýhová eroze vytváří zářezy o hloubce a šířce několika desítek cm; 

 strţová eroze vytváří hluboké erozní zářezy a výmoly o hloubce a šířce 

několika metrů. 

 

a) Vodní eroze proudová 

Proudová vodní eroze probíhá ve vodních tocích, působením vodního proudu. 

Nejzřetelnější proudovou erozí je eroze bystřinná, vznikající v horských a podhorských 

polohách. Vodní proud rozrušuje nejen dna toků – eroze dnová, ale i jejich břehy – eroze 

břehová. Vodní stavy bystřin během roku značně kolísají. Je to dáno výraznými projevy 

dešťových přeháněk, tání sněhu či suchých období během roku. Při odtoku velkých vod 

v bystřinách dochází k silnému odnosu hmoty zemin a horninových zvětralin. Hmota je 

přemísťována z horských či podhorských poloh do níţin, kde se ukládá v podobě nánosů  

či je odnášena do toků vyššího řádu. Podle povahy unášené hmoty se rozlišují tzv. suťové 

bystřiny a bystřiny vymílavé, odnášející vyerodované hmoty vymílané ze dna a hmoty     

ze sesuvů podemletých břehů a strání. Eroze říční, tedy eroze potoků a řek, se projevuje 

podemíláním břehů, prohlubováním a rozšiřováním řečišť. Princip říční eroze je obdobný 

jako u eroze bystřinné (Cablík, Jůva, 1963).    

 

4. 2. 2 Eroze větrná  

Větrná eroze je výsledkem rušivé činnosti větru na zemský povrch (eolizace), 

škodlivé a nebezpečné zejména v aridních oblastech či na půdách prašné struktury. Její 

podstatou je mechanická síla (kinetická energie) větru, která půdní hmotu rozrušuje            

a následně uvolněné částice odnáší a přemísťuje. Proces eolizace můţe působit dvěma 

způsoby: 

a) klasickou větrnou erozí, tzn. působením na půdní částice; 

b) korazí, tzn. obrušováním horninových (pevných) útvarů. 

 

Eolizace, ve smyslu větrné eroze, zahrnuje tři fáze: 

1. abraze = proces rozrušování půdního povrchu a uvolňování půdních částic; 

2. deflace = odnos uvolněných půdních částic a jejich přemísťování způsobem 

v podobě: 

   ► suspenze, při níţ jsou nejjemnější půdní částice (menší neţ 0,05 mm)            

 větrem zvedány aţ do výšky stovek metrů a přenášeny na velké vzdálenosti; 

     ► saltace (pohyb skokem) – nejvýznamnější druh pohybu, při kterém jsou                   

       půdní částice střední velikosti (0,05 aţ 0,5 mm) vyzvednuty max. do výšky     



2011 17 

 

  50 cm  nad zemí  a přemísťovány za současného  rozbíjení  půdních                       

  agregátů – dochází k poškozování klíčků rostlin;                                                      

     ► sunutí po zemském povrchu – velké půdní částice (0,5 aţ 2 mm), které vítr                               

  nemůţe unést, se posouvají po povrchu → obnaţují se kořínky rostlin              

  a rostliny hynou;  

3. sedimentace = ukládání půdních částic (gravitační síla částic je větší neţ síla větru) 

(Bohuslávek a kol., 2003). 

Výsledkem uvedených fází eolizace jsou vzniklé navátiny.  

Větrná eroze působí celoročně. Nejškodlivěji však v jarním období, kdy je půda bez 

vegetace po zimě vyschlá (Cablík, Jůva, 1963).     

Aby došlo k odnosu půdních částic, musí mít vítr potřebnou rychlost a délku trvání. 

Proces odnosu také závisí na rozměru půdních částic – čím jsou větší, tím je k  jejich 

odnosu potřebná větší rychlost přízemního větru. Odnosu větrem podléhají půdní                

částice o velikosti 0,24 aţ 0,4 mm. Platí, ţe čím je v půdě větší obsah jílovitých částic               

(< 0,01 mm), tím více je půda proti větrné erozi odolná (Janeček a kol., 2002). 

Účinky větrné eroze na území ČR nejsou tak výrazné jako u eroze vodní. I tak jsou    

u nás oblasti, které svou klimatickou a topografickou charakteristikou bývají vystaveny 

účinkům větrné eroze tak, ţe na nich musela být provedena či jsou u nich plánována 

opatření proti větrné erozi – výsadba větrolamů (např. kolem obce Klapý na Litoměřicku).  

 

4. 2. 3 Eroze ledovcová 

Ledovcová eroze je příčinou posunu ledovců z hor do údolí. Při tomto pohybu 

dochází ke strhávání a unášení obrovské masy horninových zvětralin. Z hlediska 

mechanismu je ledovcová eroze obdobou eroze tekoucích vod (eroze proudové). Je však 

plošnější a mnohonásobně pomalejší. Rychlost pohybu ledovce se mění podle charakteru   

a sklonu podloţí, mocnosti a váze ledovce a také podle klimatických podmínek. 

Nejrychlejší místo pohybu ledovce je povrch a střed ledovcového koryta. Ledovec svým 

pohybem vybrušuje a ohlazuje skalní podloţí. Drtí valouny, které jsou v ledu zamrzlé.  

Tím vzniká hmota jemného písku a bahna, která zvyšuje vybrušovací účinek ledovce. 

Horniny méně odolné vůči mělnící činnosti ledovce jsou vymílány. Vytvořená suť je 

ledovcem dopravována z vyšších horských poloh do niţších, přičemţ pohybem této sloţité 

masy dochází k výraznému přetváření území (Cablík, Jůva, 1963).    

 

4. 2. 4 Eroze antropogenní 

Člověk výrazně ovlivňuje průběh erozních procesů, zvláště v  případě eroze 

zrychlené. Jeho vliv na vznik a průběh eroze je nepřímý a přímý.  

Projevy nepřímého vlivu jsou: 

 rušení přirozeného vegetačního pokryvu půdy a jeho nahrazování vegetací 

s nízkým ochranným účinkem; 

 zhoršení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy; 
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 soustřeďování povrchového odtoku úpravami území; 

 znečišťování půdy odpady. 

Přímý vliv se projevuje obecnou urbanizací, záborem kvalitní půdy a realizací 

technických staveb, spojenou s vyuţíváním těţké techniky. Nejvíce se na antropogenní 

erozi podílí tyto faktory:  

a) intenzifikace zemědělské výroby; 

b) masivní urbanizace; 

c) intenzívní výstavba komunikací. 

 

a) Intenzifikace zemědělské výroby 

Trendem posledních desetiletí je zakládání polí v nevhodných polohách, nesprávné 

způsoby jejich obdělávání a osévání plodinami s malým ochranným účinkem proti erozi. 

Bez zřetele na konfiguraci terénu dochází ke scelování pozemků ve velké, jednotně 

obdělávané a osévané půdní bloky, které jsou mnohem náchylnější vůči erozním 

procesům. Nemalou měrou erozi přispívá i vyuţívání těţké mechanizace, která půdní 

strukturu rozrušuje a zhoršuje infiltrační schopnost půdy. Většinou právě vyuţívání těţké 

zemědělské techniky vede k počátkům erozních procesů. Dalším problémem bývá 

nevhodně navrţená síť polních cest. Ty pak při přívalových deštích či tání sněhu vytváří 

pro tekoucí vody z polí odtokové dráhy, jeţ jsou základem výmolů a strţí. K vývoji 

zrychlené eroze přispívá i špatné obhospodařování lesů či přímo rušení lesních porostů, 

které chrání svahové polohy a také necitlivě prováděné regulace vodních toků                  

(Cablík, Jůva, 1963).    

Intenzivní zemědělství v sobě zahrnuje i nadměrné pouţívání chemicky upravených 

hnojiv a ochranných chemických látek, které jsou při erozních procesech vodou a větrem 

odnášeny do vodních zdrojů a tím výrazně naruší kvalitu vody.  

Zdánlivě nedůleţitým, ale velmi zásadním impulsem vzniku eroze je intenzivní 

spásání travního porostu svahů. Takto obnaţené jsou výrazně náchylné a snáze podléhají 

erozním procesům (Holý, 1978).  

 

 b)  Masivní urbanizace  

Intenzivní urbanizace, projevující se především výstavbou sídlišť či účelových 

budov, způsobuje v posledních desetiletích výraznější erozi, neţ je eroze                           

na obhospodařovaných půdách. Obnaţený půdní povrch je v průběhu stavebních prací 

zhutňován. Tím ztrácí schopnost propustit povrchovou vodu do hlubších vrstev. Voda pak 

proudí v odtokových drahách, uměle vytvořených těţkou stavební technikou (Holý, 1978).  

 

c)  Intenzivní výstavba komunikací 

Zemědělsky vyuţívané pozemky jsou přirozeně opatřeny sítí polních cest, které 

umoţňují přesun těţké mechanizace. Problémové jsou především polní cesty na svaţitých 

půdních celcích, kdy při jejich rozrušení těţkou zemědělskou technikou se umocní 

předpoklad vzniku erozních procesů. Vznik eroze podněcují i silniční komunikace, jejichţ 

součástí obvykle bývají odvodňovací příkopy. Na komunikacích s bočními nezpevněnými 
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svahy dochází k rozrušování těchto svahů povrchově stékající vodou. Uvolněná hmota se 

přesune do odvodňovacího příkopu, kde je společně s odtékající vodou dopravena            

do recipientu. Recipientem v tomto případě většinou bývá drobný vodní tok, který je takto 

zanášen a tím je jeho funkce omezena (Holý, 1978). 

 

 

4. 3 Erozní činitelé 

4. 3. 1 Činitelé vodní eroze 

O formě a intenzitě vodní eroze rozhodují činitelé, jejichţ působení ovlivňuje vznik  

a další průběh erozního procesu. Jsou to: 

a) klimatické a hydrologické poměry, které jsou charakterizovány: 

 zeměpisnou šířkou 

 nadmořskou výškou 

 mnoţstvím, intenzitou a dobou trvání sráţek 

 teplotou, která ovlivňuje povrchový odtok a výpar 

 výskytem, směrem, silou a dobou trvání větrů (rozhodující faktor při větrné 

erozi); 

 

b) geologické a půdní poměry tvořené parametry: 

 povahou půdotvorného substrátu 

 půdním druhem a půdním typem 

 zvrstvením a vlhkostí půdy 

 půdní texturou (velikostí půdních částic) a půdní strukturou (uspořádáním 

půdních částic)   

 obsahem humusu; 

 

c) biologické poměry s těmito charakteristikami: 

 hustotou a dobou růstu vegetačního krytu 

 typem polní kultury; 

 

d) územní (morfologické) poměry charakterizovány: 

 polohou a sklonitostí terénu 

 délkou a tvarem svahů 

 expozicí svahů; 
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e) způsoby vyuţívání a techniky obhospodařování půdy dané parametry: 

 polohou a tvarem pozemků 

 způsobem orby 

 osevními postupy 

 hnojením půdy. 

Uvedení činitelé působí ve vzájemné součinnosti (Cablík, Jůva, 1963).    

 

4. 3. 2 Činitelé větrné eroze 

Činitelé, ovlivňující vznik a průběh větrné eroze, jsou ve většině podobní činitelům 

vodní eroze. Jsou to:   

a) klimatické poměry, které jsou charakterizovány: 

 směrem, intenzitou a dobou trvání větru  

 mnoţstvím sráţkových úhrnů            

 teplotou ovzduší a intenzitou slunečního záření (tedy faktory ovlivňující 

evapotranspiraci, resp. úbytek půdní vlhkosti); 

 

b) půdní poměry tvořené parametry: 

 půdní texturou (velikostí půdních částic) a půdní strukturou (uspořádáním 

půdních částic)   

 půdní vlhkostí 

 obsahem humusu 

 drsností půdního povrchu; 

 

c) biologické poměry dané: 

 hustotou a výškou vegetačního krytu 

 typem polní kultury; 

 

d) územní (morfologické) poměry charakterizované: 

 délkou erodovaného území ve směru působení větru; 

 

e) způsoby vyuţívání území charakterizovány: 

 hospodařením v krajině (Holý, 1978). 
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4. 4 Příčiny a následky eroze 

4. 4. 1 Příčiny eroze 

Příčiny vzniku a vývoje eroze jsou na jedné straně takové, které nelze ovlivnit 

(sráţky, vítr, intenzita slunečního záření apod.) a na straně druhé takové, které jsou 

ovlivnitelné a na kterých potom závisí rozsah, průběh a následky erozní činnosti. Mezi 

ovlivnitelné patří zejména ty, které jsou součástí kategorie „antropogenní eroze“             

(viz podkapitola 4. 2. 4). Problematika zrychlené eroze úzce souvisí s chováním člověka 

k půdě a se způsoby, jakými ji vyuţívá. Významnými jsou především tyto zásahy: 

a) špatné obhospodařování lesů či přímo rušení lesních porostů, které chrání svahové 

polohy; 

b) rušení remízků a mezí, čímţ dochází ke zvětšování rozměru pozemku; 

c) zvýšené pouţívání průmyslových hnojiv, herbicidů a pesticidů; 

d) špatně provozované zemědělství, kdy jsou pole zakládána v nevhodných polohách, 

nesprávnými způsoby obdělávána a osévána plodinami, které nejsou pro dané 

stanovištní podmínky vhodné; 

e) nesprávné technické zásahy v podobě staveb cest, silnic a regulovaných vodních 

toků a to v případě, kdy jsou prováděny necitlivě a v nesouladu s místními 

přírodními podmínkami (Cablík, Jůva, 1963).    

 

4. 4. 2 Následky eroze 

Uvolňování a odnos půdních částic vlivem vody a větru se děje ve velkém měřítku   

a bez moţnosti obnovy. Tím vzniká nejzávaţnější následek působení eroze, kterým je 

degradace půdy ve smyslu poklesu či ztráty její produkční schopnosti a kvality.   

Vodní eroze způsobuje změny vlastností půdy – chemických (niţší schopnost vázat 

ţiviny a vyrovnávat půdní pH – tzv. sorpční kapacita) a fyzikálních (změny struktury, 

textury, pórovitosti, infiltrační schopnosti, objemové hmotnosti). Rovněţ sniţuje obsah 

organické hmoty, humusu a minerálních ţivin v půdě, coţ vede ke sníţení její úrodnosti, 

obdělávatelnosti a ve výsledku k omezení vyuţitelnosti zemědělských pozemků. Nelze 

opomenout i vlivy eroze na vodní zdroje, které se projevují zrychleným zanášením vodních 

toků a nádrţí, jejich znečišťováním a nadměrným přísunem toxických látek a těţkých 

kovů.  

Větrná eroze způsobuje odnos půdních částic, ochuzování půdy o organické látky           

a odnos osiva a sazenic, coţ vede ke ztrátě úrodnosti. Následkem větrné eroze je                         

i redistribuce hnojiv, spojená se vznikem jejich neţádoucí koncentrace. (Janeček a kol., 

2002). 
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4. 5 Obecná rovnice ztráty půdy  

4. 5. 1 Obecná rovnice ztráty půdy vodní erozí 

Univerzální rovnice ztráty půdy erozí (USLE) je výsledkem dlouhodobého sledování 

hlavních faktorů, které erozi nejvíce ovlivňují. Tuto rovnici představili v roce 1965 pánové 

W. H. Wischmeier a D. D. Smith (USA).  Její podstatou je stanovení dlouhodobé průměrné 

ztráty půdy z pozemků plošnou erozí, přičemţ nezahrnuje její ukládání na pozemku nebo 

pod ním. 

Vyjadřuje se ve tvaru       

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

                                    (W. H. Wischmeier, D. D. Smith, 1965) 

kde  

G  =  průměrná dlouhodobá ztráta půdy   [t/ha/rok]   

R  =  faktor erozní účinnosti deště, tzv. faktor erozivity   [J/m
2
.mm/h] 

K  =  faktor erodibility půdy   [t/ha]  

L  =  faktor délky svahu   [m]   

            geomorfologický faktor  L  .  S  

S  =  faktor sklonu svahu   [°; %]      

C  =  faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

P  =  faktor účinnosti protierozních opatření (Janeček a kol., 2002). 

 

Přípustná ztráta půdy vodní erozí 

Eroze by měla probíhat v takové intenzitě, aby ztráta půdy erozním smyvem byla 

soustavně nahrazována přirozenou tvorbou nové půdy.  

Pro limity přípustné ztráty půdy vodní erozí podle hloubky půdního profilu platí:  

 mělké půdy – hloubka do 30 cm  →  G  =  1 t/ha/rok; 

 středně hluboké půdy – hloubka 30 aţ 60 cm  →  G  =  4 t/ha/rok; 

 hluboké půdy – hloubka nad 60 cm  →  G  =  10 t/ha/rok. 

Z těchto stanovených limitů lze zhodnotit, zda je zemědělský pozemek dostatečně 

chráněn proti erozi → je zřejmé, ţe pokud vypočtená ztráta půdy vodní erozí překračuje 

hodnoty přípustné ztráty stanovené hloubkou půdního profilu, pak způsob vyuţití pozemku 

nezabezpečuje dostatečnou ochranu půdy před erozí (Janeček a kol., 2002).  
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4. 5. 2 Obecná rovnice ztráty půdy větrnou erozí 

Určení hodnoty ztráty půdy větrnou erozí je mnohem sloţitější, neţ u eroze vodní. 

Rovnice ztráty půdy větrnou erozí je sice stanovena, ale je potřeba celý proces jejího 

výpočtu doplnit výsledky podrobného terénního průzkumu, popř. vyuţít zkušenosti 

místních znalců, vlastníků či uţivatelů půdy (Hůla a kol., 2003).  

Rovnice ztráty půdy větrnou erozí je vlastně analogií rovnice vodní eroze. V roce 

1965 ji představili pánové W. S. Chepil a N. P. Woodruff (USA) a pro naše poměry ji 

upravil  K. Vrána (1978), který pro ČR určil hodnoty klimatického faktoru C na základě 

hodnot rychlosti větru a vlhkosti území.  

Vyjadřuje se ve tvaru 

E  =  I  .  K  . C  .  f(L)  .  f(V) 

                                (K. Vrána, 1978 / W. S. Chepil, N. P. Woodruff, 1965) 

kde   

E  =  potenciální ztráta půdy větrnou erozí [t/ha/rok]   

I  =  faktor erodibility půdy        

K  =   faktor drsnosti půdního povrchu 

C  =  klimatický faktor 

L   =  faktor délky nechráněného pozemku           

V  =  faktor vegetačního krytu půdy (Janeček a kol., 2002).   

 

Intenzita potenciální ztráty půdy větrnou erozí „E“ 

Stanovení intenzity větrné eroze předpokládá provedení podrobného terénního 

průzkumu, ve kterém se sleduje: 

 způsob dosavadní prováděné ochrany zemědělské půdy před větrnou erozí, 

zjištěný pomocí výsledků terénních šetření, pohovory s místními znalci, 

vlastníky či uţivateli půdy; 

 podrobný popis a analýza druhového sloţení větrolamů, jejich funkčnost         

a zdravotní stav; 

 celkové posouzení řešeného území z hlediska rozmístění ploch orné půdy, luk, 

pastvin, lesů a vodních ploch (tzv. krajinné mozaiky); 

 pokud lze, tak z dostupných podkladů zjistit údaje o působení větrné eroze    

ve zkoumaném území a rozsah škod (pouţít záznamy zemědělských podniků, 

kroniku obce či údaje z pojišťovny) (Janeček a kol., 2002). 
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4. 6 Protierozní ochrana 

Protierozní ochrana je nezbytným nástrojem omezení působení zrychlené eroze. 

Jejím úkolem je chránit nejdůleţitější přírodní zdroje – půdu a vodu. Soubor protierozních 

opatření je nutno sladit s poţadavky zemědělské výroby, vodního hospodářství, dopravy    

a průmyslu (Holý, 1978). 

Úkoly protierozní ochrany lze zapsat v několika bodech: 

1. odstranit umělé příčiny eroze související se špatným uţíváním                       

a obděláváním půdy; 

2. zvýšit odolnost půdy proti erozi způsoby, které vedou ke zlepšení její 

struktury a udrţení vláhy vyuţitím ochranného účinku vegetace; 

3. napravovat a mírnit škody způsobené erozí a vylepšovat postupy, které 

vedou k eliminaci zrychlené eroze (Cablík, Jůva, 1963). 

K účinnosti protierozní ochrany byla uzákoněna ochrana zemědělské půdy                

a v souvislosti s ní má ČR celou řadu zákonů či vyhlášek, které s touto problematikou 

přímo či nepřímo souvisí.   

Nejvýznamnějším legislativním nástrojem ochrany půdy je zákon ČNR                    

č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., 

který upravuje zásady ochrany ZPF, zásady hospodaření na zemědělské půdě a změny 

zemědělských plodin z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Dalším legislativním 

nástrojem ochrany půdy je vyhláška MŢP č. 13/1994 Sb., která upravuje ochranu ZPF 

z hlediska změn pěstovaných kultur na zemědělských půdách, dále vymezení maximálně 

přípustných hodnot koncentrací rizikových prvků v půdách, upřesňuje procesy rekultivací, 

stavebních a územně plánovacích činností dotýkajících se zemědělské půdy. Za zmínku 

stojí i zákon č. 195/1993 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě.  

Návrhy a realizace protierozních opatření by měly vycházet z odborně 

vypracovaných projektů pozemkových úprav (zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech), za současného respektování základních principů 

ochrany půdy před erozí. Celý projekt protierozní ochrany daného území by měl obsahovat 

následující postup: 

 rekognoskací terénu posoudit současný stav řešeného území, tzn. odtokové 

poměry, lokality s viditelným výskytem eroze, způsoby vyuţívání pozemků    

a hospodaření v území; 

 provést srovnání mapových podkladů se skutečným stavem území; 

 na základě výsledků terénního šetření vyhodnotit návrh protierozních opatření; 

 po provedení a aplikaci protierozních opatření sledovat dané území a posoudit, 

zda a do jaké míry jsou funkční a účinná (Janeček a kol., 2002).   
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4. 6. 1 Ochrana půdy před vodní erozí 

Ochranu před vodní erozí je nutno řešit a provádět v rámci celého povodí. Nejčastěji 

je prezentována jako soubor opatření protierozní a protipovodňové ochrany území 

v souladu se zájmy a poţadavky těch, kteří dané území vyuţívají.  

Opatření proti vodní eroze lze dělit do tří skupin: 

1. organizační 

2. agrotechnická a vegetační 

3. technická (Janeček a kol., 2007). 

 

1. Organizační opatření 

Tato opatření vycházejí ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich průběhu. 

Zahrnují postupy v rámci pozemkových úprav, vedoucí k optimálnímu prostorovému 

uspořádání pozemků a principy pěstování plodin v závislosti na erozních jevech. Jejich 

základ tvoří vhodná velikost a tvar pozemku, který je situován delší stranou po vrstevnici. 

Organizační opatření na orných půdách jsou navrhována v součinnosti s ostatními 

protierozními opatřeními a s předpokladem spolupráce mezi hospodařícími subjekty.   

Do této skupiny patří: 

 velikost a tvar pozemků; 

 delimitace druhů pozemků a ochranné zatravnění a zalesnění; 

  protierozní rozmísťování plodin; 

 pásové střídání plodin (Janeček a kol., 2007). 

 

Velikost a tvar pozemků 

Důleţitým parametrem velikosti pozemku je jeho délka po spádnici, která by neměla 

překročit délku pro přípustnou ztrátu půdy erozí. Šířka by pak, z hlediska vhodného tvaru 

pro obdělávání zemědělskými stroji, měla být v poměru s délkou 2 : 1 aţ 3 : 1. Pozemek    

s ideálním tvarem tedy tvoří obdélník s delší stranou po vrstevnici. V praxi je ovšem tvar 

pozemku ovlivněn dalšími faktory jako zohlednění místních topografických podmínek, 

přístupnost zemědělské techniky k pozemku či ekonomická rentabilita. Rozloha pozemku 

by se měla, v mezích výnosnosti, pohybovat v rozmezí 5 aţ 20 ha pro členitá území           

a aţ 50 ha pro rovinnou oblast (Janeček a kol., 2002). 

 

Delimitace druhů pozemků a ochranné zatravnění a zalesnění 

Delimitace druhů pozemků vede k optimálnímu prostorovému a funkčnímu 

začlenění pozemku z hlediska pěstovaných kultur. V zásadě jde o členění v rámci 

organizace ZPF na ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, vinice, sady a chmelnice 

(Podhrázská, Dufková, 2005). 
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Základní pomůckou pro delimitaci a oceňování půd je bonitovaná půdně-ekologická 

jednota (BPEJ), jejíţ charakteristiky stanovuje vyhláška MZe č. 327/1998 Sb.                   

BPEJ je ve formě pětimístného číselného kódu, ve kterém: 

1. pozice = charakteristika klimatického regionu; 

2. a 3. pozice = kód hlavní půdní jednotky; 

4. pozice = sklonitost a expozice pozemku; 

5. pozice = hloubka půdního profilu a skeletovitost půdy. 

BPEJ  jsou  zapracovány  do map v  měřítku 1 : 5 000,  které  ucelují  základní,            

málo proměnlivé charakteristiky, důleţité pro vyuţití zemědělských pozemků                   

(Janeček a kol., 2002). 

Nejlepší protierozní ochranou pozemků, které z hlediska ztráty půdy erozí nelze 

vyuţít jako ornou půdu, je zatravnění (nejlépe travou tvořící pevný drn, která pozemek 

zpevní). Travním porostem by měly být také chráněny i plochy podél vodních toků            

a nádrţí a plochy údolnic – drah soustředěného odtoku povrchové vody                  

(Janeček a kol., 2007).  

Pro ochranu před erozí se také provádí účelové zalesňování a to formou plošného 

zalesnění či výsadbou ochranných lesních pásů. Nejoptimálnějším typem lesní kultury je 

smíšený les, který spolu s bylinným patrem a půdou krytou vrstvou hrabanky zajišťuje 

vysokou protierozní ochranu půdy (Podhrázská, Dufková, 2005). 

 

Protierozní rozmísťování plodin 

Podstatou tohoto opatření je zásada pěstování plodin nedostatečně chránících půdu 

před erozí (širokořádkové – kukuřice, okopaniny aj.) na pozemcích rovinných aţ mírně 

sklonitých. Naproti tomu, obiloviny se mohou pěstovat na všech typech pozemků.           

Při zakládání sadů a vinic je z hlediska protierozních opatření důleţité dodrţet výsadbu 

podél vrstevnic (Bohuslávek a kol., 2003).  

Protierozní rozmísťování plodin se aplikuje společně s některými agrotechnickými, 

příp. technickými opatřeními. Plodiny lze z hlediska protierozní ochrany sestavit do řady 

se stoupající erozní ohroţeností: travní porost → vojtěška → jetel → ozimé obiloviny             

→ jarní obiloviny → hrách → řepka ozimá → slunečnice → brambory → cukrovka              

→ kukuřice, a tak se doporučuje:  

 na pozemcích mírně ohroţených erozí (do sklonu 3° ) pěstovat širokořádkové 

plodiny a u svahů délky vyšší neţ 300 m pouţít zasakovací travní pás 

(technické protierozní opatření); 

 na pozemcích středně ohroţených erozí (do sklonu 7°) pěstovat obiloviny, 

řepku, len, okopaniny společně s aplikací průlehů; 

 na pozemcích výrazně ohroţených erozí (sklonu do 12°) pěstovat jen 

úzkořádkové plodiny společně s vysokým podílem víceletých pícnin. 

Pozemky se sklonem větším neţ 12° se zatravňují (Janeček a kol., 2007). 
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Pásové střídání plodin 

Toto opatření spočívá ve střídání pásů plodin chránících půdu před erozí (jetel, 

vojtěška, ozimá obilnina, hrách, řepka ozimá a travní porost) s pásy plodin nízkého 

protierozního účinku. Pásy jsou zakládány po vrstevnicích a jejich počet a šířka se odvíjí 

od sklonu a délky svahu a šířce záběru zemědělských strojů. Obecně se doporučuje šířka 

pásů od 20 do 40 m (Janeček a kol., 2007). 

  

2. Agrotechnická a vegetační opatření 

Obecně jde o způsoby obdělávání zemědělské půdy speciálními či vhodně 

upravenými mechanizačními prostředky a zároveň o vyuţívání zbytků plodin či biomasy 

meziplodin k minimalizaci délky období, kdy je půda bez vegetačního pokryvu nejvíce 

ohroţena erozí.  

Z hlediska ohroţení vodní erozí je to období tání sněhu a období přívalových dešťů 

(v podmínkách ČR červen – srpen). 

Do této skupiny patří: 

 vrstevnicové obdělávání; 

 ochranné obdělávání půdy; 

  nastýlání. 

Lze sem zařadit i technologie setí širokořádkových a úzkořádkových plodin   

(Janeček a kol., 2007). 

 

Vrstevnicové obdělávání 

Toto opatření spočívá v provádění orby po vrstevnicích, přičemţ na pozemcích se 

sklonem vyšším neţ 12 % se orba mírně od vrstevnic odkloní, aby byl moţný odvod 

přebytečné vody z pozemku (Janeček a kol., 2002). 

 

Ochranné obdělávání půdy 

Jde o proces, kdy kultivační mechaniky obdělávání jsou minimalizovány, např. místo 

orby se půda kypří kypřiči. Takto šetrným obhospodařováním půdy se docílí zlepšení její 

odolnosti vůči erozi (Janeček a kol., 2002). 

 

Nastýlání 

Nastýlání, jiným výrazem mulčování, znamená buď ponechání rostlinných zbytků   

či rozprostření kompostu na poli, které je po sklizni bez vegetace. Vznikne tak ochranná 

vrstva a tím se výrazně zvýší odolnost pozemku vůči erozi (Holý, 1978). 
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3. Technická opatření 

Tato opatření se pouţívají ve chvíli, kdy jsou organizační a agrotechnická opatření 

nedostačující v  omezení povrchového odtoku. Jde o technická řešení, která jsou 

navrhována v rámci pozemkových úprav a u kterých se předpokládá následná údrţba         

a péče.  

Do této kategorie patří: 

 protierozní příkopy; 

 protierozní průlehy; 

 zatravnění údolnic; 

 sedimentační zatravněný pás; 

 protierozní meze (Janeček a kol., 2007). 

Dalšími příklady technických protierozních opatření jsou zasakovací pásy (převádí 

povrchový odtok vody v podpovrchový), polní cesty s protierozní funkcí, protierozní 

hrázky a protierozní nádrţe či hrazení bystřin (Podhrázská, Dufková, 2005). 

 

Protierozní příkopy 

Protierozní příkopy, společně s protierozními průlehy, jsou řešením, které je 

zaloţeno na znalosti a respektování hydrologických a hydraulických poměrů daného území 

(dlouhodobá sledovanost průtoků, důleţitá pro odhad transportu splavenin). Dle mého 

názoru jde o nejefektivnější technické řešení protierozní ochrany. Protierozní příkopy se 

navrhují jako otevřené a s parametry, určenými hydrologickými a hydraulickými výpočty. 

V závislosti na poţadovaném stupni ochrany se dimenzují na průtok Q1 aţ Q100.          

Podle primární funkce se v zájmovém území zřizují různé typy protierozních příkopů 

(Kovář a kol., 2009). 

Svodné příkopy slouţí k odvádění sráţkových vod ze zemědělských pozemků 

společně s erozním smyvem. Právě proti omezení zvýšeného usazování erozního smyvu           

v příkopech, jsou vedeny přes pozemek v dostatečně velkém podélném sklonu, aby 

proudění v nich mělo spíše bystřinný charakter. Musí být dobře opevněny a před jejich 

zaústěním do recipientu je účelné vybudovat sedimentační nádrţku, která slouţí k usazení 

půdního smyvu (Kovář a kol., 2009). 

Záchytné příkopy se budují nad chráněným územím v místech ohroţovaných 

přítokem povrchových vod z výše poloţených nezemědělských ploch. Patří sem                      

i propustky pod ţelezničními, dálničními a silničními tělesy (Janeček a kol., 2007). 

 

Protierozní průlehy 

Příčné průlehování rozdělí pozemek o velké délce na několik pozemků kratších 

délek. Záchytné průlehy se zřizují jako široké mělké příkopy s mírným sklonem (1 : 5)                       

na těch svaţitých zemědělských pozemcích, kde délka po spádnici překračuje přípustnou 

délku zjištěnou pomocí USLE. Podobně jako protierozní příkopy, i průlehy mají formu 

svodnou a záchytnou (Janeček a kol., 1998). 
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Svodné průlehy se navrhují pro odvedení vody a erozního smyvu z krátkodobě 

trvajících přívalových dešťů či náhlého tání sněhu (Podhrázská, Dufková, 2005).  

Záchytné průlehy se zřizují na pozemcích o sklonu do 8° (max. do sklonu 10°)       

na základě překročené vypočítané přípustné délky svahu (Podhrázská, Dufková, 2005). 

 

Zatravnění údolnice  

Údolnici (místo soustředěného povrchového odtoku) lze vyčíst z topografické mapy 

a dále upřesnit terénním průzkumem. Jejím zatravněním dojde k útlumu kinetické energie 

proudící sráţkové vody a také k redukci odnosu půdních částic. K zatravnění se preferují 

trávy tvořící pevný drn, jejichţ kořenový systém údolnici zpevní. Obecně se doporučuje 

zatravnění v šířce aţ 30 m, podle tvaru a rozměru údolnice (Podhrázská, Dufková, 2005).  

 

Sedimentační zatravněný pás 

Bývá situován podél vodního toku, umělého odvodňovacího kanálu (HOZ) nebo 

silničního příkopu, při dolním okraji pozemku. Aby plnil svou funkci, tedy zachytával 

půdní částice, ţiviny a chemikálie unášené vodní erozí z pole před zanášením či 

znehodnocováním vodního toku, musí být trvale zatravněný a široký minimálně 15 m. 

Travnatý porost opět musí být kvalitní, dostatečně hustý a pravidelně kosen, aby 

nedocházelo k zaplevelení pole (Podhrázská, Dufková, 2005).     

 

Protierozní meze 

Jako protierozní opatření nemají meze absolutní účinnost a proto se při jejich 

zakládání či obnově počítá se zřízením odváděcích prvků, zachycujících povrchový odtok 

(příkopy, průlehy). Protierozní meze jsou významné nejen z hlediska protierozní ochrany 

území, ale i z hlediska územního systému ekologické stability v daném území. Dřevinná 

zeleň a bylinné patro mezí slouţí rovněţ jako biokoridor pro migraci zvěře, hnízdiště         

a útočiště všech organizmů obývajících lokalitu (Janeček a kol., 2002). 

 

Mezi další významné prvky protierozní ochrany řadím hlavní odvodňovací zařízení 

(HOZ) a malé vodní nádrţe.  HOZ jsou uměle vybudovaná koryta, jejichţ funkcí je 

odvádění vody z polí a ochrana níţe poloţených pozemků. Malé vodní nádrţe svou 

retenční funkcí zamezí vybřeţování vodních toků a tím nejen splňují protipovodňovou 

ochranu, ale i ochranu před rozsáhlým erozním smyvem.     
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4. 6. 2 Ochrana půdy před větrnou erozí 

Podobně jako u ochrany zemědělských pozemků před vodní erozí, i v případě 

ochrany před větrnou erozí jsou zaváděna opatření organizační, agrotechnická a technická. 

Dá se říci, ţe v základu jsou jmenovaná opatření shodná. Důleţité je však zmínit 

z organizačních opatření velikost a tvar pozemků a z technických opatření umělé dočasné 

zábrany a větrolamy (Janeček a kol., 2002). 

 

Velikost a tvar pozemků 

V tomto opatření jsou nástrojem k vytváření nových půdních celků pozemkové 

úpravy. Pomocí nich lze pozemky uspořádat, scelovat či dělit současně s respektováním 

poţadavků ochrany krajiny a nároků vlastníků. Zásadou je, ţe by pozemky měly mít 

obdélníkový tvar, s delší stranou kolmou na směr převládajícího větru. Na nestrukturních 

písčitých půdách bez vegetace by neměla šířka pozemku ve směru převládajícího větru 

přesahovat 50 m (Janeček a kol., 2007). 

 

Umělé dočasné zábrany 

Tyto přenosové bariéry, o výšce cca 150 cm, jsou vyrobeny většinou z odpadových 

prken. Umísťují se tam, kde je potřeba dočasné ochrany pozemku menších rozměrů      

před větrnou erozí. V současné době je jejich výskyt spíše ojedinělý (Janeček a kol., 2007). 

 

Větrolamy 

Větrolam neboli vegetační zábrana, sniţuje rychlost větru v určité vzdálenosti před   

a za ním, a také sniţuje turbolenci větru v přízemních vrstvách. Účinnost větrolamu závisí 

na jeho šířce, výšce, druhové skladbě dřevin a na propustnosti větru. Jeho druhovou 

skladbu a konstrukci je třeba zvolit tak, aby plnil svou funkci i v zimních měsících,        

kdy jsou listnaté dřeviny holé. Proto se společně s  listnatými dřevinami vysazují                

i jehličnany. Mají-li větrolamy chránit půdu před větrnou erozí, měly by být vysazovány 

do obrazce, určeného typem terénu. V rovinatém terénu jsou sázeny do tvaru obdélníku, 

kde kratší strany tvoří větrolam vedlejší a delší strany, tvořící větrolam hlavní, jsou 

situovány kolmo na převládající směr větru. V terénu členitém je nejefektivnější zakládat 

větrolamy na vyvýšených místech (Janeček a kol., 2002). 

 

Větrolamy se dělí na tři typy: 

●   proudovavý = propustný: 

 sloţený z jedné či dvou řad stromů; 

 bez keřového patra; 

 nízký protierozní účinek a nevhodnost díky moţnému vzniku tryskového 

efektu ve kmenovém porostu; 
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●   neproudovavý = nepropustný: 

 sloţený z více řad stromů; 

 s keřovým patrem; 

 tvoří neprodyšnou stěnu, která sice tlumí rychlost větru jen v jeho 

bezprostřední blízkosti, ale za ním vítr opět nabývá původní rychlost; 

●   poloproudovavý = polopropustný: 

 sloţený z jedné či dvou řad stromů; 

 s nepříliš hustým keřovým patrem; 

 nejvhodnější typ, s dvojím zmírněním účinku větru (vítr jej částečně obtéká    

a částečně jím prostupuje), nejúčinnější v šířce 3 aţ 6 m. 

 

Důleţité pro dobrou účinnost větrolamu je druhová skladba dřevin, které lze dělit na: 

 hlavní dřeviny, tvořící základní kostru větrolamu, které jsou dlouhověké, 

odolné a silně kořenící (dub, lípa, javor, jasan, buk, borovice, ořešák); 

 dočasné dřeviny, které ve svém raném stadiu rychle rostou a díky tomu je 

urychleno i působení větrolamu. Po dosaţení účinnosti hlavních dřevin se 

odstraňují (topol, bříza, jeřáb, jilm, olše); 

 vedlejší dřeviny, doplňující ty základní. Opadem listí zlepšují obsah ţivin 

v půdě, z větrolamu se neodstraňují (jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, akát, modřín, 

smrk). 

 

Keře tvořící ve větrolamu souvislou stěnu (výška 0,6 aţ 1,5 m) mají důleţitou funkci, 

protoţe zabraňují přízemnímu proudění větru, zachycují půdní částice a celkově chrání 

půdu před výparem (líska, hloh, růţe, svída, šeřík a další). 

Pro stanovení druhové skladby větrolamu je potřeba znát teplotní, půdní a vláhové 

poměry lokality a mělo by se přihlédnout k výběru dřevin, které se v dané oblasti přirozeně 

vyskytují (Janeček a kol., 2002). 
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5 CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH ÚZEMÍ 

 

Oblast Litoměřicka leţí v jihovýchodní části Ústeckého kraje. Svým krajinným 

rázem je velmi pozoruhodná, neboť na jedné straně je tvořena níţinami v povodí řek Labe 

a Ohře a na druhé straně ji zkrášlují vrchy Českého Středohoří. 

Polabské níţiny jsou velice úrodné a tudíţ intenzivně zemědělsky vyuţívané. Podloţí 

těchto půd je tvořeno hlavně sprašemi, slíny a slínovci. Jejich zvětráváním vznikají těţké 

půdy převáţně černozemního typu, s hlubokými humusovými horizonty. Vyskytují se zde 

černozemě a na úpatích vrchů rendziny. 

Matečním substrátem půd pahorkatinné části litoměřické oblasti, zasazené do vrchů 

Českého středohoří, je převáţeně hlinito-kamenitý sediment. V niţších polohách                      

je matečnou horninou  jílovitý slín a spraše. Půdy této pahorkatinné oblasti jsou různé 

kvality, jejíţ mírou je mocnost a hloubka uloţení slínu a také druh svahoviny. Vrchy jsou 

pak většinou tvořeny bazickými vyvřelinami – bazaltem a fonolitem.  Na tomto území se 

vyskytuje opravdu široké spektrum půdních typů – černozemě, černice, hnědozemě, 

kambizemě, gleje, pseudogleje, fluvizemě, rendziny a rankery. 

Litoměřicko svým příznačným přívlastkem „Zahrada Čech“ je oblastí, která byla 

známa svou pěstitelskou tradicí jiţ ve středověku. Byly zde zakládány rozsáhlé vinice        

– nejznámější jsou v okolí obcí Malé Ţernoseky, Kamýk  a v okolí vrchu Hazmburk. Také 

zde byly zaváděny chmelnice – v okolí obcí Polepy, Ploskovice a Býčkovice. Tradicí této 

oblasti však zůstává pěstování zeleniny v níţinné oblasti Polabí a jablek a hrušní 

v pahorkatinné části oblasti Litoměřicka. Velká část půdních bloků je také vyuţívána 

k pěstování obilovin, kukuřice a cukrové řepy.    

První zájmovou oblastí diplomové práce je hlavní povodí Lučního potoka             

(viz foto 1), které prochází pahorkatinou částí oblasti Litoměřicka. Zahrnuje dílčí povodí 

jeho přítoků, většinou bystřinného typu a také řadu uměle vybudovaných vodních toků, 

tzv. hlavních odvodňovacích zařízení (dále jen HOZ), které přispívají k přirozené 

fragmentaci území. Malebnou krajinnou mozaiku této oblasti tvoří lesy, louky a pastviny, 

bohatá říční síť, zemědělsky vyuţívané pozemky, sady a v malé míře i chmelnice. 

Druhou oblastí zájmu je povodí Klapského potoka (také zvaného Rosovka)           

(viz foto 2), které je součástí níţinné části litoměřické oblasti. Krajinná mozaika této oblasti 

je spíše jednotvárná, ve většině tvořená pozemky orné půdy. Jen na svazích okolo vrchu 

Hazmburk se vyskytují ovocné sady a vinice. Říční síť není jiţ tak vyvinutá a je tvořena 

v nedávné minulosti upravenými a napřímenými vodními toky společně s HOZ.  

Na následujícím obrázku (viz obrázek 1) jsou vyznačena obě zájmová povodí. 
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Obrázek 1: Oblast povodí Lučního a Klapského potoka 

IZ: http://amapy.centrum.cz/?q=litom%C4%9B%C5%99ice#x=-759505@y=-         

990406@cs=1@sidx=0@pg=5,2@pl=@app=5@sbar=c@maxmap=1 2010-12-25 

 

 

   

Foto 1: Krajina povodí Lučního potoka             Foto 2: Krajina povodí Klapského potoka 

Autor: Jana Kohlertová, 12. 9. 2010                  Autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

 

 

 

http://amapy.centrum.cz/?q=litom%C4%9B%C5%99ice#x=-759505@y=- 
http://amapy.centrum.cz/?q=litom%C4%9B%C5%99ice#x=-759505@y=- 
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5. 1 Charakteristika povodí Lučního potoka 

5. 1. 1 Vymezení oblasti povodí Lučního potoka 

Celkové povodí Lučního potoka má vějířovitý tvar, tzn., ţe jde o soutok několika 

toků s rovnocennou délkou a vodností. Povodí je směřováno od severu na jih. Jeho délka je 

vzdušnou čarou 11 km, přičemţ délka Lučního potoka je cca 13,700 km. Šířka povodí je 

v první polovině od pramene cca 8,5 km, směrem k soutoku s řekou Labe cca 1 km. 

Celková plocha povodí je 65,339 km
2
.  

Luční potok pramení jiţně od obce Hlupice a teče jiţním směrem vlevo od obce 

Třebušín, dále vpravo od obce Býčkovice a v obci Třeboutice ústí jako pravý přítok         

do řeky Labe. Do Lučního potoka se vlévají tyto významné přítoky: 

 čtyři  pravostranné  přítoky:   Trojhorský  potok  (délka  8,000  km), 

Chudoslavický potok (délka 5,000 km), Těchobuzický potok (délka        

1,700 km) a Ploskovický potok (délka 8,000 km); 

 dva levostranné přítoky: Kotelický potok (délka 4,200 km) a Široký potok  

(délka 5,200 km) (Kohlertová, 2010). 

 

Katastrálně lze celkové povodí Lučního potoka popsat takto: 

 Luční potok = hlavní tok protékající katastrálním územím:                   

Hlupice (pramen), Třebušín, Vinné, Býčkovice, Velký Újezd u Litoměřic, 

Zahořany u Litoměřic, Třeboutice (ústí do Labe); 

 významné pravobřeţní přítoky Lučního potoka protékající katastrálním 

územím:  

o Trojhorský potok: Rýdeč (pramen), Řepčice, Chudoslavice, Třebušín, 

Vinné (ústí do Lučního potoka)   

o Chudoslavický potok: Pohořany (pramen), Staňkovice, Chudoslavice, 

Těchobuzice, Býčkovice (ústí do Lučního potoka) 

o Těchobuzický potok: Chudoslavice (rozdělovací objekt jako počátek 

toku), Těchobuzice, Býčkovice (ústí do Lučního potoka) 

o Ploskovický potok: Staňkovice (pramen), Chudoslavice, Ploskovice, 

Býčkovice, Velký Újezd u Litoměřic (ústí do Lučního potoka); 

 významné levobřeţní přítoky Lučního potoka protékající katastrálním 

územím: 

o Kotelický potok: Horní Chobolice (pramen), Dolní Týnec, Vinné (ústí 

do Lučního potoka)   

o Široký potok:  Mladé (pramen),  Soběnice,  Horní Řepčice,                      

Horní  Nezly,  Býčkovice,  Velký Újezd u Litoměřic  (ústí                               

do Lučního potoka). 
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5. 1. 2 Morfologie povodí Lučního potoka 

Povodí Lučního potoka z hlediska morfologie území náleţí do pahorkatiny  

Břvansko – Litoměřického středohoří. Reliéf je výrazně členitý, s mírnými sníţeninami 

podél vodních toků. V povodí se nachází významné geografické výškové útvary 

(Kohlertová, 2010).  

Západní část povodí je lemována bezejmenným vrchem (530 m n. m.) severně        

od obce Rýdeč, dále vrchem Špičák (608 m n. m.), útvarem zvaným Vrchovina                    

(676 m n. m.), Dlouhým vrchem (655 m n. m.) a útvarem Panenský kámen (607 m n. m.).  

Do severní části povodí zasahuje jiţ zmíněný bezejmenný vrch (530 m n. m.) severně 

od obce Rýdeč, vrch Panna (593 m n. m.) a Písková hora (503 m n. m.).  

Východní část povodí je ohraničena vrchem zvaným Malé Sedlo (534 m n. m.)         

a Sedlem (726 m n. m.). 

 

Sklonitost svahů řešeného území je rozmanitá vzhledem k celkové morfologii 

povodí. Jak je vidět z níţe uvedené mapy sklonitosti (viz obrázek 2), zahrnuje hodnoty     

od rovin (rozmezí  0 – 3 ), přes mírný sklon (3 – 7 ) aţ po střední sklon (7 – 12 ).   

 

Střední sklon je patrný právě v okolí výše jmenovaných geografických výškových 

bodů. Výrazný sklon svahů (rozmezí 12 – 17 ) se vyskytuje pouze na třech místech 

povodí:  

– na horním  toku  Lučního  potoka,  v  severním  svahu  vrchu  Kalich                

(535 m n. m.), který se nachází severně od obce Třebušín;  

– v dolním toku Lučního potoka, kde se v okolí obce Třeboutice (ústí Lučního 

potoka do řeky Labe) nachází vrch Křemín (244 m n. m.) a u obce Zahořany 

útvar Holý vrch (302 m n. m.). Tyto útvary jsou vzhledem k okolní rovinaté 

krajině výrazně svaţité.  
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Obrázek 2: Mapa sklonitosti – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 2: 

   rovina (0 – 3
o
) 

   mírný sklon (3 – 7
 o
) 

   střední sklon (7 – 12
 o
) 

   výrazný sklon (12 – 17
 o

) 

 

Nezanedbatelným faktorem je také expozice svahů. Expozice jihozápadní aţ 

jihovýchodní jsou více náchylné erozním procesům. Je to dáno těmito aspekty: 

 rychlejším táním sněhové pokrývky; 

 zvýšenou intenzitou rozrušování půdního substrátu a sníţením soudrţnosti 

půdy díky jejímu zrychlenému vysychání a rychlejšímu rozkladu organických 

látek (Janeček a kol., 2002). 

 

Z níţe uvedené mapy expozice (viz obrázek 3) je patrné, ţe v povodí Lučního potoka 

se tyto svahy nachází  

 v horní části povodí u obcí Rýdeč, Řepčice, Třebušín, Chudoslavice, Vinné; 

 ve střední části povodí u obcí Myštice, Býčkovice, Horní Nezly;  

 v dolní části povodí u obcí Třeboutice a Zahořany. 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Obrázek 3: Mapa expozice – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 3: 

   jih (JZ - JV) 

   bez rozlišení 

 

5. 1. 3 Geologické a půdní poměry povodí Lučního potoka 

Geologická stavba povodí Lučního potoka (viz obrázek 4) je tvořena především 

horninami svrchní křídy (sedimentární horniny – vápnité jílovce, slínovce, jílovité 

vápence, vápnité prachovce, pískovce). Dále pak horninami kvartérních sedimentů 

pleistocénu (spraše a sprašové hlíny) a horninami kvartérních sedimentů holocénu (nivní 

sediment, sedimentární horniny svahovin – deluviální sediment kamenitý aţ hlinito                    

-kamenitý). 

Významné geografické výškové útvary (zmíněné jiţ v podkapitole 5. 1. 2) jsou 

tvořeny terciérními horninami, převáţně výlevnou vyvřelinou bazaltem – alkalickým 

bazaltem (s obsahem pyroxenu a plagioklasu) a alkalickým olivinickým bazaltem              

(s obsahem pyroxenu a olivínu), také trachytem (světlý jemnozrnný výlevný magmatit 

s převahou ţivců) a fonolitem (znělec).  

Koryta vodních toků jsou v tomto povodí převáţně tvořena kvartérním sedimentem 

holocénu, nivním sedimentem. 

Lokality ústí vodních toků jsou pak tvořeny kvartérními sedimenty pleistocénu 

(fluviální písek, štěrk). 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj


2011 38 

 

Rozdělení geologické stavby v částech povodí Lučního potoka: 

 horní a téţ střední část povodí je tvořena převáţně kamenitým aţ hlinito         

-kamenitým sedimentem, pískovcem, vápnitým jílovcem a slínovcem;   

 dolní část povodí je tvořena převáţně sprašemi a sprašovými hlínami, 

jílovitými vápenci a slínovci. 

 

 

Obrázek 4: Geologická mapa – povodí Lučního potoka 

IZ: http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/viewer3.htm 2010-12-28 

http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/viewer3.htm
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Legenda k obrázku 4: 

    Kvartér - kenozoikum – holocén 

   nivní sediment (fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrţí) 

   písčito-hlinitý aţ hlinito-písčitý sediment (deluviální)  

   kamenitý aţ hlinito-kamenitý sediment (deluviální)  

     pleistocén 

   spraš a sprašová hlína (eolická) (sloţení křemen + příměsi + CaCO3) 

   písek, štěrk (fluviální)  

    Terciér – paleogén, neogén - miocén 

   trachybazalty 

    eocén, oligocén, miocén 

   trachyty a sodalitické trachyty (sloţení plagioklas, K ţivec, sodalit) 

   fonolity a sodalitické fonolity 

   alkalický olivinický bazalt (sloţení - foid, pyroxen, olivín sklo) 

   alkalický bazalt (sloţení - plagioklas, pyroxen) 

   trachybazalty (sloţení - plagioklas, - K ţivec) 

    Mezozoikum – křída - křída svrchní 

   vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce (marinní) 

   silicifikované jílovité vápence a slínovce (marinní) 

   vápence jílovité a slínovce 

   pískovce vápnito-jílovité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011 40 

 

Půdní typy povodí Lučního potoka 

Zastoupení půdních typů v povodí Lučního potoka je rozmanité. Je to dáno 

rozličností geologického podkladu a klimatických podmínek, které hrají hlavní roli                  

při zvětrávání matečních hornin (viz obrázek 5). 

Rozdělení půdních typů v částech povodí Lučního potoka: 

 v horní části se v největší míře vyskytuje půdní typ hnědozem, dále pak 

černice (v bezprostředním okolí Lučního potoka), gleje, rendziny a malé 

zastoupení tvoří i kambizemě; 

 ve střední části převaţují černozemě a rendziny, v menší míře fluvizemě      

(v okolí Lučního potoka a rovněţ i v okolí jeho přítoků), dále hnědozemě      

a pseudogleje; 

 v dolní části jsou nejvíce zastoupeny rendziny, černozemě, fluvizemě, 

rankery a hnědozemě.  

 

 

Obrázek 5: Mapa skupin půdních typů – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 5: 

   černozemě     rankery  

   hnědozemě     pseudogleje 

   rendziny       fluvizemě 

   regozemě     černice 

   kambizemě     gleje 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Z mapového podkladu „Třídy ochrany ZPF“ (viz obrázek 6) je patrné, ţe je tu 

přímá souvislost s mapou půdních typů. Bonitně nejcennějšími půdami jsou označeny 

černozemě, černice a hnědozemě. Nadprůměrně produkčními půdami jsou v povodí 

Lučního potoka znázorněny fluvizemě. Jako průměrně produkční půdy se tu zobrazují 

rendziny, které při přechodu na ranker ztrácí o jednu příčku. Jako podprůměrně produkční 

půdy jsou znázorněny kambizemě a pseudogleje. A nakonec, půdy velmi málo produkční, 

jsou označeny gleje a rankery.  

 

 

Obrázek 6: Mapa tříd ochrany ZPF – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 6: 

   bonitně nejcennější půdy 

   nadprůměrně produkční půdy 

   průměrně produkční půdy 

   podprůměrně produkční půdy 

   velmi málo produkční půdy 

 

 

 

 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Hloubka půdy vyjadřuje mocnost půdního profilu, která je v  určité hloubce 

omezena buď pevným skalním podloţím či silnou skeletovitostí (Janeček a kol., 2002). 

Z mapy hloubky půdy (viz obrázek 7) je vidět, ţe většinou se v zájmové oblasti vyskytují 

půdy hluboké (tzn. s hloubkou větší neţ 60 cm). Na svaţinách potom půdy středně hluboké 

(s hloubkou v rozmezí 30 aţ 60 cm). 

 

 

Obrázek 7: Mapa hloubky půdy – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 7: 

   půda hluboká 

   půda hluboká aţ středně hluboká 

   půda mělká 

 

Z hlediska zemědělského využití lze říci, ţe zhruba 50 % zájmového území je 

vyuţíváno k pěstování plodin či ve formě ovocných sadů a chmelnic. Zbylou část tvoří 

lesy, louky a pastviny.  

 

Ztráta půdy vodní erozí je podle uvedené mapy (viz obrázek 8) nejznatelnější 

v horní a střední části povodí Lučního potoka. Zde je většina půdních bloků vystavena 

ztrátě půdy o hodnotách 4,0 t/ha/rok (zvýšené riziko plošného smyvu) aţ 15,0 t/ha/rok 

(riziko vzniku rýhové eroze). V dolní části povodí je situace přijatelnější – hodnoty ztráty 

půdy vodní erozí se pohybují většinou v rozmezí 1,0 t/ha/rok (nízké erozní ohroţení)        

aţ 5,0 t/ha/rok (zvýšené riziko plošného smyvu). 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Obrázek 8: Mapa ztráty půdy – povodí Lučního potoka 

IZ: http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=                     

 lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla 2010-12-28 

 

Legenda k obrázku 8:  

         [t/ha/rok]   

http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla
http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla
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Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí do jisté míry kopíruje sloţení půd 

v oblasti, jak je patrné při porovnání mapy potenciální ohroţenosti orné půdy větrnou erozí 

(viz obrázek 9) a mapy skupiny půdních typů (viz obrázek 5, str. 40). Horní část povodí 

Lučního potoka je prakticky bez ohroţení. Převáţně se tu totiţ vyskytují půdní typy odolné 

vůči větrné erozi (hnědozem, kambizem). Střední část povodí, kde se jiţ vyskytují 

černozemě, je náchylná na větrnou erozi. Dolní část povodí s výskytem rendzin je bez 

ohroţení. S výskytem černozemí ohroţení roste a nejvíce jsou ohroţeny mladé půdy typu 

ranker. 

 

 

Obrázek 9: Mapa potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 9: 

   půdy bez ohroţení 

   půdy náchylné 

   půdy mírně ohroţené 

   půdy ohroţené 

   půdy silně ohroţené 

    

 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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5. 1. 4 Klimatické poměry povodí Lučního potoka 

Povodí Lučního potoka lze zeměpisně rozdělit a následně přiřadit do klimatických 

regionů (viz obrázek 10): 

 severní část povodí (oblast pramene Lučního potoka) spadá do klimatického 

regionu mírně teplého a mírně vlhkého:  

o průměrná roční teplota v rozmezí 7 aţ 8  C; 

o průměrný roční úhrn sráţek v rozmezí 550 aţ 650 mm; 

 střední část povodí z větší části náleţí do klimatického regionu teplého          

a mírně suchého; 

o průměrná roční teplota v rozmezí 8 aţ 10  C; 

o průměrný roční úhrn sráţek v rozmezí 500 aţ 600 mm; 

 jiţní část povodí (oblast ústí Lučního potoka do Labe) patří do klimatického 

regionu teplého a suchého: 

o průměrná roční teplota v rozmezí 8 aţ 9  C; 

o průměrný roční úhrn sráţek je menší neţ 500 mm. 

 

Obrázek 10: Mapa klimatických regionů – povodí Lučního potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-25 

 

Legenda k obrázku 10: 

   teplý, suchý 

   teplý, mírně suchý 

   mírně teplý, mírně vlhký 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Sráţkové úhrny oblasti zahrnující i povodí Lučního potoka jsou měřeny v nejbliţší 

klimatické stanici Litoměřice (U2LITM01, 185 m n. m.). Vyhodnocením průměrných 

měsíčních úhrnů za období uplynulých deseti let je průměrný roční sráţkový úhrn, který 

činí 504,4 mm (viz tabulka 1).  Největší průměrná měsíční hodnota je 75,0 mm v červenci 

a nejniţší 22,5 mm v dubnu. 

 

Tabulka 1: Srážkové úhrny – klimatická stanice Litoměřice (U2LITM01, 185 m n. m.) 

Indikativ 

stanice 
Období I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 

U2LITM01 
2000 -

2009 
33,1 29,2 30,9 22,5 55,2 48,5 75,0 63,4 32,6 40,2 40,8 33,1 504,4 

Autor: Jana Kohlertová, 2011 

Zdroj dat: ČHMÚ Ústí nad Labem, listopad 2010 

 

5. 1. 5 Hydrologické poměry povodí Lučního potoka 

Hydrologicky náleţí povodí Lučního potoka do povodí Labe, resp. povodí dolního 

Labe. Luční potok je spolu se svými přítoky vodný po celý rok. Rozkolísanost vodních 

stavů celého povodí je v posledních deseti letech poměrně častá a výrazná.  

Luční potok protéká celkem šesti hydrologickými povodími, číselně označenými: 

 pramenná část a horní tok: 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 074 o rozloze 5,079 km
2
;  

  ČHP 1 – 12 – 03 – 076 o rozloze 2,058 km
2
; 

 střední úsek toku: 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 078 o rozloze 0,278 km
2
; 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 080 o rozloze 4,548 km
2 

(současně i povodí   

            Těchobuzického potoka); 

 dolní úsek toku: 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 082 o rozloze 0,037 km
2
; 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 084 o rozloze 9,302 km
2
. 

Dílčí hydrologická povodí, jimiţ protékají významné přítoky Lučního potoka:  

  ČHP 1 – 12 – 03 – 075 o rozloze 8,204 km
2 

(povodí Kotelického potoka); 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 077 o rozloze 7,404 km
2 

(povodí Trojhorského potoka); 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 079 o rozloze 8,529 km
2 

(povodí Chudoslavického  

  potoka); 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 081 o rozloze 9,894 km
2
 (povodí Ploskovického potoka); 

  ČHP 1 – 12 – 03 – 083 o rozloze 10,006 km
2
 (povodí Širokého potoka). 
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Pozn.: Ve výčtu přítoků Lučního potoka nejsou uvedeny přítoky přítoků.  

 

Celková plocha povodí Lučního potoka od pramene pod obcí Hlupice k zaústění     

do Labe u obce Třeboutice je 65,339 km
2
. Následující mapa poskytuje náhled na celkové 

povodí Lučního potoka (viz obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11: Mapa hydrologických povodí Lučního potoka 

IZ: http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0241.tif   

      http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0243.tif 2010-09-18 

 

http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0241.tif
http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0243.tif
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V povodí Lučního potoka a také v jeho dílčích povodích byla v minulosti 

vybudována hlavní odvodňovací zařízení, jejichţ účelem je odvedení přebytečné vody 

z půd.  

Celkem jich bylo vybudováno 31. Následně rozděleno dle povodí: 

 v ČHP 1 – 12 – 03 – 075 je počet HOZ 9; 

 v ČHP 1 – 12 – 03 – 076 je počet HOZ 8; 

 v ČHP 1 – 12 – 03 – 079 je počet HOZ 4; 

 v ČHP 1 – 12 – 03 – 083 je počet HOZ 10. 

V hlavním povodí Lučního potoka bylo v minulosti vybudováno celkem 8 HOZ. 

V povodích jeho přítoků bylo vybudováno 23 HOZ (Kohlertová, 2010). 

 

V povodí Lučního potoka se nacházejí pouze dvě vodní nádrţe.  

Jihovýchodně od obce Třebušín, v horním úseku toku, se nachází vodní nádrţ 

Třebušín o rozloze 2,685 ha, napájená náhonem z Lučního potoka. Tato nádrţ byla 

rekonstruována přibliţně v 50. letech minulého století a v současnosti slouţí k chovu ryb.  

Ve středním úseku toku, nad obcí Býčkovice, byla v 70. letech min. st. zaloţena 

průtočná vodní nádrţ Býčkovice, o rozloze 3,053 ha. Jejím původním účelem bylo vyuţití 

k závlahám nedalekých chmelnic. V současné době je jejím prvotním účelem zadrţení 

povodňových průtoků a ochrana obcí pod nádrţí.  

Právě vzhledem k velké rozkolísanosti průtoků Lučního potoka spolu s jeho přítoky 

během celého roku je tento počet vodních nádrţí nedostatečný.  Z pohledu správce 

drobných vodních toků mohu říci, ţe v posledních dvou letech došlo v povodí Lučního 

potoka, díky výrazným sráţkovým úhrnům, k několika extrémním povodňovým 

událostem.  
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5. 2 Charakteristika povodí Klapského potoka 

5. 2. 1 Vymezení oblasti povodí Klapského potoka 

Celkové povodí Klapského potoka lze specifikovat jako výrazně protáhlé. Přispívá 

k tomu délka Klapského potoka a také délka jeho přítoků, která je poměrně stejná                      

a zároveň výrazná. Povodí je směřováno od severozápadu (od rozdělovacího objektu)                  

na jihovýchod (k ústí). Délka povodí je vzdušnou čarou cca 11,8 km, přičemţ délka 

Klapského potoka je přesně 14,700 km. Maximální šířka povodí je cca 3,0 km a jeho 

celková plocha 58,600 km
2
.  

Klapský potok (také zvaný Rosovka) nemá klasický pramen. Vzniká v místě 

rozdělovacího objektu pod obcí Solany, rozdělením celoročně vodného toku Ţejdlík               

(téţ zvaného Kuzovský potok).  Dále protéká Podhrázským rybníkem, obcí Lkáň a směřuje    

na jih od obcí Klapý a Slatina. U obce Radovesice, jako levý přítok, ústí do řeky Ohře.                     

Do Klapského potoka se vlévají tyto významné přítoky: 

 dva levostranné přítoky: Voračovka (délka 9,600 km) a Podsedický potok  

(délka 14,800 km); 

 dva pravostranné přítoky: Baţantnice (délka 3,800 km) a PBP Klapského 

potoka (délka 3,300 km) (Kohlertová, 2010). 

 

Katastrálně lze celkové povodí Klapského potoka popsat takto: 

 Klapský potok = hlavní tok protékající katastrálním územím: Solany 

(rozdělovací objekt jako počátek toku), Podsedice, Lkáň, Klapý, Slatina             

pod Hazmburkem, Libochovice, Radovesice u Libochovic (ústí do Ohře); 

 významné levobřeţní přítoky Klapského potoka protékající katastrálním 

územím:  

o Voračovka: Dřemčica (pramen), Chrášťany u Dřemčic, Podsedice, 

Dlaţkovice, Lkáň (ústí do Klapského potoka); 

o Podsedický potok: Pnětluky u Podsedic (pramen), Podsedice, 

Dlaţkovice, Chodovlice, Sedlec u Libochovic, Úpohlavy, Černiv, 

Chotěšov u Vrbičan, Slatina pod Hazmburkem (ústí do Klapského 

potoka); 

 významné pravobřeţní přítoky Klapského potoka protékající katastrálním 

územím: 

o Baţantnice:  Solany  (pramen), Lukohořany, Lkáň,  Klapý (ústí                

do Klapského potoka); 

o PBP  Klapského  potoka:  Klapý  (pramen),  Libochovice   (ústí                       

do Klapského potoka). 

 

Pozn.: Další podkapitoly, týkající se analýzy povodí Klapského potoka, se budou 

týkat pouze povodí tohoto toku, tzn. bez povodí přítoků Voračovky a Podsedického 

potoka. Ve zmíněných povodích je totiţ většina půdních bloků zemědělsky vyuţívána a tak 
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by tato povodí, z hlediska problematiky vodní a větrné eroze, mohla být tématem pro další 

diplomovou práci.  

 

5. 2. 2 Morfologie povodí Klapského potoka 

Povodí Klapského potoka z hlediska morfologie území náleţí do pahorkatiny 

Klapské vysočiny. Reliéf území horního a dolního toku je převáţně rovinatý, mírně 

zvlněný (Kohlertová, 2010). V celkovém povodí Klapského potoka, na území středního 

toku, se nachází pouze jeden významný geografický výškový útvar, vrch Hazmburk              

(418 m n. m.). Za zmínku stojí i vrch Jiřetín (252 m n. m.), který leţí jiţně od obce Klapý.   

 

Sklonitost svahů řešeného území dle níţe uvedené mapy (viz obrázek 12) zahrnuje 

většinou hodnoty rovin (rozmezí 0 – 3 ). Na několika místech je sklonitost svahů 

charakterizována mírným sklonem (3 – 7 ) a střední sklon (7 – 12 ) je patrný v okolí 

několika geografických výškových útvarů této oblasti – nejvýrazněji pak v případě jiţ 

zmiňovaného vrchu Hazmburk.   

 

Obrázek 12: Mapa sklonitosti – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 12: 

   rovina (0 - 3
o
) 

   mírný sklon (3 - 7
 o

) 

   střední sklon (7 - 12
 o
) 

   výrazný sklon (12 - 17
 o

) 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Co se týká expozice svahů, z mapy (viz obrázek 13) je patrné, ţe v povodí 

Klapského potoka se jihovýchodní aţ jihozápadní svahy nachází pouze ve střední části 

povodí, u obce Klapý.  

 

Obrázek 13: Mapa expozice – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 13: 

   jih (JZ - JV) 

   bez rozlišení 

 

5. 2. 3 Geologické a půdní poměry povodí Klapského potoka 

Z geologické mapy ČR (viz obrázek 14) je vidět, ţe geologická stavba zájmové 

oblasti je tvořena především horninami svrchní křídy (sedimentární horniny – jílovité 

vápence a slínovce, vápnité jílovce, slínovce a prachovce, písčito-hlinité aţ hlinito-písčité 

sedimenty). Dále pak horninami kvartérních sedimentů pleistocénu (spraše a sprašové 

hlíny) a horninami kvartérních sedimentů holocénu (nivní sedimenty, sedimentární horniny 

svahovin – deluviální sediment kamenitý aţ hlinito-kamenitý). 

Významný geografický výškový bod povodí Klapského potoka, vrch Hazmburk 

(zmiňovaný v podkapitole 5. 2. 2), je tvořen terciérními horninami, převáţně výlevnou 

vyvřelinou bazaltem (terciérní alkalický olivinický bazalt – čedičová černá věţ 

stejnojmenného hradu Hazmburk). Dalším výškovým útvarem povodí je vrch Jiřetín, 

tvořený terciérním alkalickým bazaltem.  

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Koryta vodních toků jsou v tomto povodí tvořena smíšeným kvartérním sedimentem 

holocénu, deluviofluviálním sedimentem. 

Lokality ústí vodních toků jsou pak tvořeny kvartérními sedimenty pleistocénu 

(fluviální písek, štěrk). 

 

Rozdělení geologické stavby v částech povodí Klapského potoka: 

 horní část povodí je tvořena převáţně jílovitými vápenci a slínovci, dále 

vápnitými jílovci, slínovci a prachovci;   

 střední a dolní část povodí je tvořena převáţně sprašemi a sprašovými 

hlínami, písčito-hlinitými aţ hlinito-písčitými deluviálními sedimenty, 

jílovitými vápenci a slínovci a vápnitými jílovci, slínovci a prachovci. 

 
     

 

Obrázek 14: Geologická mapa – povodí Klapského potoka 

IZ: http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/viewer3.htm 2010-12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/viewer3.htm
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Legenda k obrázku 14: 

    Kvartér - kenozoikum – holocén 

   smíšený sediment (deluviofluviální) 

   písčito-hlinitý aţ hlinito-písčitý sediment (deluviální) 

   kamenitý aţ hlinito-kamenitý sediment (deluviální) 

    pleistocén 

   spraš a sprašová hlína (eolická) (sloţení křemen + příměsi + CaCO3) 

Terciér – paleogén, neogén - miocén 

    eocén, oligocén, miocén 

   alkalický olivinický bazalt (sloţení - foid, pyroxen, olivín sklo) 

   alkalický bazalt (sloţení - plagioklas, pyroxen) 

    Mezozoikum – křída - křída svrchní 

   vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce (marinní) 

   silicifikované jílovité vápence a slínovce (marinní) 

   vápence jílovité a slínovce 
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Půdní typy povodí Klapského potoka 

Zastoupení půdních typů v povodí Klapského potoka je poměrně rovnoměrné. Je to 

dáno podobnou geologickou stavbou území. Hlavním půdním typem povodí je černozem 

(viz obrázek 15).  

 

Rozdělení půdních typů v částech povodí Klapského potoka: 

 v horní části se v největší míře vyskytuje půdní typ černozem, méně pak 

rendzina a u obce Solany nepatrně i hnědozem; 

 ve střední části opět převaţuje černozem, v okolí vrchu Hazmburk se 

vyskytují rendziny, v menší míře i fluvizemě; 

 v dolní části černozemě, rendziny, také černice a fluvizemě.  

 

 

Obrázek 15: Mapa skupin půdních typů – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 15: 

   černozemě     rankery  

   hnědozemě     fluvizemě 

   rendziny       černice 

   regozemě  

 

 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Ačkoliv se na většině území vyskytují černozemě, z mapového podkladu „Třídy 

ochrany ZPF“ (viz obrázek 16) je patrné, ţe jejich kvalita není shodná. V horní a střední 

části povodí jsou černozemě zařazeny do třídy průměrně produkčních půd. Aţ v dolní části 

povodí jsou černozemě klasifikovány jako bonitně nejcennější půdy. Černice a fluvizemě 

jsou označeny jako nadprůměrné produkční půdy. A nakonec rendziny jako podprůměrně 

produkční aţ velmi málo produkční půdy.  

 

 

Obrázek 16: Mapa tříd ochrany ZPF – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 16: 

   bonitně nejcennější půdy 

   nadprůměrně produkční půdy 

   průměrně produkční půdy 

   podprůměrně produkční půdy 

   velmi málo produkční půdy 

 

 

 

 

 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Co se týče hloubky půdy, z níţe uvedené mapy (viz obrázek 17) je vidět, ţe většinou 

se v zájmové oblasti vyskytují půdy hluboké (tzn. půdy s hloubkou větší neţ 60 cm).                

Na svaţinách potom půdy středně hluboké (s hloubkou v rozmezí 30 aţ 60 cm).  

 

 

Obrázek 17: Mapa hloubky půdy – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 17: 

   půda hluboká 

   půda hluboká aţ středně hluboká 

   půda mělká 

 

 Z hlediska zemědělského využití lze říci, ţe zhruba 80 % zájmového území je 

vyuţíváno k pěstování plodin – kukuřice, obilovin, cukrové řepy a řepky.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Ztráta půdy vodní erozí v povodí Klapského potoka je podle uvedené mapy        

(viz obrázek 18) na většině půdních bloků v nízkých hodnotách 0,2 aţ 3,0 t/ha/rok         

(půdy bez ohroţení aţ půdy s rizikem vzniku plošného smyvu). Pouze na svazích vrchů 

Hazmburk a Jiřetín (jiţně od obce Klapý) se hodnota ztráty půdy vodní erozí zvyšuje           

aţ na 8,0 t/ha/rok, coţ pro půdy znamená zvýšené riziko plošného smyvu. 

 

 

Obrázek 18: Mapa ztráty půdy vodní erozí – povodí Klapského potoka 

IZ: http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=                  

 lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla 2010-12-28 

 

Legenda k obrázku 18: 

          [t/ha/rok]                     

 

 

 

http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla
http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lesy%20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla
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Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí je podle mapy (viz obrázek 19) 

relativně nízká. V horní části povodí jsou půdy většinou bez ohroţení. Půdy náchylné      

na větrnou erozi se vyskytují ve střední a převáţně v dolní části povodí. Půdní bloky 

ohroţené větrnou erozí se v tomto povodí nevyskytují. 

 

 

Obrázek 19: Mapa potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 19: 

   půdy bez ohroţení 

   půdy náchylné 

   půdy mírně ohroţené 

   půdy ohroţené 

 

5. 2. 4 Klimatické poměry povodí Klapského potoka 

Povodí Klapského potoka lze zeměpisně jednotně přiřadit do klimatického regionu 

teplého a suchého (viz obrázek 20):  

o průměrná roční teplota v rozmezí 8 aţ 9  C; 

o průměrný roční úhrn sráţek je menší neţ 500 mm. 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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Obrázek 20: Mapa klimatických regionů – povodí Klapského potoka 

IZ: http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj 

2010-12-26 

 

Legenda k obrázku 20: 

   teplý, suchý 

 

Sráţkové úhrny oblasti zahrnující i povodí Klapského potoka jsou měřeny v nejbliţší 

klimatické stanici Libochovice – Poplze (U1LIBO01, 165 m n. m.).  Vyhodnocením 

průměrných měsíčních úhrnů za období uplynulých deseti let je průměrný roční sráţkový 

úhrn, který činí 496,6 mm (viz tabulka 2).  Největší průměrná měsíční hodnota je 78,8 mm 

v červenci a nejniţší 19,0 mm v únoru. 

 

Tabulka 2: Srážkové úhrny – klimatická stanice Libochovice - Poplze (U1LIBO01, 165 m n. m.) 

Indikativ 

stanice 
Období I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 

U1LIBO01 
2000 -

2009 
26,2 19,0 25,5 24,0 59,8 59,3 78,8 69,8 38,8 34,4 31,6 29,4 496,6 

Autor: Jana Kohlertová, 2011 

Zdroj dat: ČHMÚ Ústí nad Labem, listopad 2010 

 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&layers=kraj
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5. 2. 5 Hydrologické poměry povodí Klapského potoka 

Hydrologicky náleţí povodí Klapského potoka do povodí Ohře a dolního Labe. 

Klapský potok je vodný po celý rok. Není tomu tak u jeho přítoků. V minulosti, díky 

intenzivnímu plošnému odvodnění půd, se toky v tomto povodí uměle napřimovaly a tím 

se výrazně sníţila jejich vodnost. Sníţila se i kvalita vody a celkový hydrologický reţim 

krajiny.  

Klapský potok protéká celkem třemi hydrologickými povodími, číselně označenými: 

 rozdělovací objekt jako počátek toku a horní tok:  

            ČHP 1 – 13 – 04 – 043 o rozloze 6,000 km
2
; 

 střední úsek toku:      

 ČHP 1 – 13 – 04 – 045 o rozloze 16,300 km
2
 (současně i povodí Baţantnice 

 a PBP Klapského potoka);  

 dolní úsek toku: 

 ČHP 1 – 13 – 04 – 047 o rozloze 3,200 km
2
. 

 

Hydrologická povodí, jimiţ protékají významné přítoky Klapského potoka:   

  ČHP 1 – 13 – 04 – 044 (povodí Voračovky); 

  ČHP 1 – 13 – 04 – 046 (povodí Podsedického potoka). 

 

Plocha povodí Klapského potoka od rozdělovacího objektu u obce Solany k zaústění 

do Ohře u obce Radovesice je 25,500 km
2
. 

 

V povodí Klapského potoka a také v jeho dílčích povodích bylo v minulosti 

vybudováno celkem 20 hlavních odvodňovacích zařízení. Následně rozděleno dle povodí: 

 v  ČHP 1 – 13 – 04 – 043 je počet HOZ 6; 

 v  ČHP 1 – 13 – 04 – 044 je počet HOZ 5; 

 v  ČHP 1 – 13 – 04 – 045 je počet HOZ 3; 

 v  ČHP 1 – 13 – 04 – 046 je počet HOZ 6. 

V hlavním povodí Klapského potoka bylo v minulosti vybudováno celkem 9 HOZ. 

V povodích jeho přítoků bylo vybudováno 11 HOZ (Kohlertová, 2010). 

Následující mapa poskytuje náhled na celkové povodí Klapského potoka               

(viz obrázek 21). 
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Obrázek 21: Mapa hydrologických povodí Klapského potoka 

IZ: http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0241.tif     

http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0243.tif  2010-09-18                     

 

V povodí Klapského potoka se nacházejí dvě vodní nádrţe.  

Severozápadně od obce Klapý, ve středním úseku Klapského potoka, se nachází 

průtočná vodní nádrţ Klapý I. (viz foto 51, příloha B) o rozloze 6,237 ha, vybudovaná 

v letech 1995 aţ 1997. Pro svou poměrně rozsáhlou plochu je tato nádrţ významným 

prvkem v krajině. Příznivě působí na hydrologickou bilanci krajiny, na odtokové poměry          

a mikroklima oblasti. Nádrţ je vyuţívána k závlahám rozsáhlých přilehlých zemědělských 

polí a k chovu ryb.  

Jihozápadně od obce Slatina pod Hazmburkem, rovněţ ve středním úseku toku, byla 

v letech 2001 aţ 2005 vybudována průtočná vodní nádrţ Slatina (tzv. Klapý II.)             

(viz foto 53, příloha B), o rozloze 7,476 ha. Stejně jako nádrţ Klapý I. má i tato příznivý 

vliv na odtokové poměry a celkovou hydrologickou bilanci krajiny. Rovněţ i její účel 

vyuţití je stejný.  

Obě zmiňované vodní nádrţe byly vybudovány na základě projektu “Revitalizace 

říčních systémů – Klapský potok“, v rámci protipovodňové a protierozní ochrany.  

 

http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0241.tif
http://heis.vuv.cz/data/download/zvm_rastry_n/0243.tif
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6 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ POSUZOVANÝCH  
  ÚZEMÍ 

6. 1 Protierozní opatření povodí Lučního potoka 

 

Protierozní opatření povodí Lučního potoka byla realizována pouze v rámci správce 

Lučního potoka a jeho přítoků - Zemědělské vodohospodářské správy (dříve Státní 

meliorační správa). Jednalo se o vybudování celkem 31 hlavních odvodňovacích zařízení 

(HOZ), která byla v povodí Lučního potoka a v povodí jeho přítoků zřizována v období let 

1959 aţ 1986. Tato zařízení mají formu otevřených odvodňovacích kanálů, jejichţ funkcí 

je odvod přebytečné vody z území do vodních recipientů. Dá se říci, ţe v současné době 

jde o jediné funkční řešení protierozní ochrany pozemků tohoto území.  

V roce 2006 byla z iniciativy správce toku (ZVHS), správců povodí (Státní podnik 

Povodí Ohře a Státní podnik Lesy ČR) a orgánů ochrany přírody navrţena realizace 

projektu protierozní a protipovodňové ochrany pod názvem „Komplexní revitalizace 

povodí Lučního potoka“, který byl zpracován na základě provedené studie – „Studie 

odtokových poměrů Lučního potoka (2003)“. Projekt měl být realizován v rámci 

Operačního programu ţivotního prostředí. V roce 2007 pověřila Rada Ústeckého kraje 

hejtmana Ústeckého kraje a vedoucího odboru ŢP, aby provedli přípravu realizace projektu 

ve smyslu přípravy a konání výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

na plnění této veřejné zakázky. V současné době nemá správce povodí ţádné informace     

o pokračování projektu. 

Na otázku, proč dosud nebyl projekt realizován, mi bylo odpovězeno takto: 

„Z důvodu současných nejasností správcovství Lučního potoka včetně jeho přítoků, nelze 

čerpat finance Evropské unie, které by v tomto případě tvořily cca 75 aţ 80 % nákladů.“  

Na vysvětlenou uvádím, ţe dnes jiţ bývalý správce drobných vodních toků – Zemědělská 

vodohospodářská správa, byla k 1. lednu 2011 transformována pod státní podniky Povodí  

a státní podnik Lesy ČR. V současné době zatím není dořešeno převedení majetku ZVHS  

a výkon správy drobných vodních toků novými správci.  

 

6. 2 Protierozní opatření povodí Klapského potoka 

 

Na rozdíl od situace v povodí Lučního potoka, v povodí Klapského potoka byla 

protierozní opatření realizována. Dá se říci, ţe jejich realizace probíhala současně 

s řešením udrţení ekologické stability tohoto území. To spočívalo v celkové revitalizaci 

povodí Klapského potoka, jejíţ součástí byla obnova a výsadba břehové a doprovodné 

zeleně podél vodních toků a HOZ, výstavba dvou retenčních nádrţí a především zavedení 

větrných bariér, které by měly účinně plnit i funkci biokoridorů. Celá revitalizace proběhla 

v 90. letech, ve spolupráci mezi organizacemi, pro které bylo povodí Klapského potoka 

oblastí zájmu – Zemědělským druţstvem Klapý a tehdejší Státní meliorační správou          

– oblast povodí Ohře (dnes jiţ transformované ZVHS do státních podniků Povodí              

a Lesy ČR).  
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7 TERÉNNÍ PRŮZKUM POSUZOVANÝCH ÚZEMÍ 

 

Po předchozím seznámení s charakteristikami posuzovaných oblastí z hlediska  

erozní ohroţenosti, pomocí veřejně dostupných map a technických pasportů Lučního                 

a Klapského potoka, následuje terénní průzkum  s cílem na pozemcích potenciálně erozně 

ohroţených vysledovat projevy zrychlené eroze a navrhnout vhodná protierozní opatření.  

 

 

7. 1 TERÉNNÍ PRŮZKUM POVODÍ LUČNÍHO POTOKA 

7. 1. 1 Určení hranice povodí Lučního potoka 

K vymezení oblasti mého zájmu, tedy jednotlivých hydrologických povodí Lučního 

potoka s jeho přítoky, jsem pouţila Mapu ČR HEIS VÚV – vodní toky a hydrologická 

povodí. Hranice hydrologických povodí a ČHP jsem zakreslila do mapy Základní mapa ČR 

1 : 10 000, kterou jsem si zvolila jako hlavní médium pro svou průběţnou práci v terénu.  

 

Podle čísel hydrologického pořadí je celkové povodí Lučního potoka rozděleno                 

na deset dílčích povodí (viz obrázek 11, str. 47). 

I. – horní   část   povodí   Lučního  potoka    po  soutok   s   Kotelickým   potokem    

    (ČHP 1 – 12 – 03 – 074); 

II. – povodí Kotelického potoka (ČHP  1 – 12 – 03 – 075); 

III. – střední   část  povodí  Lučního  potoka  od  soutoku  s  Kotelickým  potokem      

     po soutok s Trojhorským potokem (ČHP 1 – 12 – 03 – 076); 

IV.  – povodí Trojhorského potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 077); 

V. – střední  část  povodí  Lučního  potoka  od soutoku  s  Trojhorským  potokem      

     po soutok s Chudoslavickým potokem (ČHP 1 – 12 – 03 – 078); 

VI.  – povodí Chudoslavického potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 079); 

VII.  – povodí   Těchobuzického  potoka   a  střední  část  povodí  Lučního  potoka        

    od soutoku  s   Chudoslavickým  potokem   po  soutok  s  Ploskovickým  potokem 

    (ČHP 1 – 12 – 03 –  080); 

VIII. – povodí Ploskovického potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 081); 

IX.  – povodí Širokého potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 083); 

X. – dolní část povodí Lučního potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 084). 

 

Dílčí povodí dolního úseku Lučního potoka (ČHP 1 – 12 – 03 – 082) jsem, pro jeho 

málo významnou celkovou plochu 0,037 km
2
 (3,70 ha), v práci nezapracovávala. 
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7. 1. 2 Vyhodnocení typů zemědělských pozemků v povodí  
  Lučního potoka      

První terénní průzkumy jsem provedla v září 2010 a při nich se hrubě seznámila 

s řešenou oblastí povodí Lučního potoka s jeho přítoky. Svá zjištění jsem shrnula                      

do následujících odstavců. 

V horní části povodí Lučního potoka se vyskytují převáţně lesy a louky, méně pak 

pastviny a orná půda, coţ je to dáno vyšší nadmořskou výškou a větší svaţitostí terénu.  

Pro přehlednější zpracování zemědělského vyuţití řešeného území jsem střední část 

povodí Lučního potoka rozdělila linií obcí Maškovice, Ploskovice, Býčkovice, Dolní 

Nezly, Soběnice a Mladé. Severně od této linie se vyskytují orné půdy, v převaze však 

ovocné sady a louky. Kopcovité útvary jsou osázeny smíšenými lesy. Jiţně od zmíněné 

linie obcí krajinnou mozaiku tvoří převáţně orné půdy (viz foto 1, str. 33).  

V dolní části povodí Lučního potoka opět převaţují orné půdy, pouze                        

na osamocených vyvýšeninách se vyskytují smíšené lesní dřeviny. 

Během dalších terénních průzkumů jsem zjišťovala stav pozemků v povodí 

z hlediska typů pozemků, způsobu vyuţívání a především provedených protierozních 

opatření. 

Jak jsem jiţ výše uvedla, v oblasti povodí Lučního potoka se nacházejí půdní bloky 

typu les, louka, pastvina, orná půda, ovocný sad a chmelnice.  

Lesy (faktor vegetace C = 0,004). Lesní porost představuje nejvyšší moţnou ochranu 

proti erozi (Janeček a kol., 2007).  

Louky (faktor vegetace C = 0,005). Stejně jako lesní porost i zatravnění půdních 

bloků představuje významnou protierozní ochranu (Janeček a kol., 2007). 

Pastviny (faktor vegetace C = 0,005 aţ 0,01). Půdní bloky s bylinným krytem 

slouţící jako pastviny, jak napovídá nízká hodnota faktoru C, jsou opět vysoce chráněny 

proti erozní činnosti. Důleţité je, aby byly zachovány správné zásady a postupy při spásání 

pozemků hospodářskými zvířaty, jako například správná organizace pastvy a nepoškození 

drnu travin (Janeček a kol., 2007). 

Orná půda (faktor vegetace pro obilniny C = 0,08 aţ 0,17). V uvaţované oblasti 

jsou na orné půdě pěstovány výhradně obilniny (druh vysazovaných plodin a způsob jejich 

obměňování se nepodařilo z časově omezených moţností zjistit). Faktor vlivu vegetace C 

je sice relativně malý, nicméně aţ o dva řády větší, neţ faktor vegetace lesního, či travního 

porostu. V období vegetačního klidu, pokud je zaoráno strniště, nebo není pouţito 

mulčování, však hodnota faktoru C prudce roste a přibliţuje se hodnotě 1 - půda ztrácí 

jakoukoliv ochranu proti erozním vlivům (Janeček a kol., 2007). V terénu jsem zjistila,    

ţe orná půda v celkovém povodí Lučního potoka není obdělávána v souladu se zásadami 

protierozní ochrany. Z toho důvodu jsou půdní bloky s ornou půdou vhodným objektem 

pro sledování projevů zrychlené eroze.  

Ovocné sady (faktor vegetace C = 0,5). Hodnota faktoru vegetačního pokryvu C 

poukazuje na to, ţe samotné vysázení ovocných stromů nezajišťuje půdě dostatečnou 

ochranu proti erozní činnosti. Významným a jednoduchým protierozním opatřením 

vyuţívaným v sadech je trvale zatravněné meziřadí (Janeček a kol., 2007), coţ je v případě 

ovocných sadů v povodí Lučního potoka aplikováno.  
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Chmelnice (faktor vegetace C = 0,8). Chmelnice poskytují půdě jen minimální 

protierozní ochranu (Janeček a kol., 2007). Ve sledovaném území se nachází dva půdní 

bloky s chmelnicemi, zcela bez protierozních opatření.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pro mou práci – tedy vysledování projevů zrychlené 

erozní činnosti na půdách povodí Lučního potoka, je vhodné se zaměřit na půdní bloky 

typu orná půda a chmelnice. Na těchto půdních blocích se nachází minimum protierozních 

opatření, coţ vytváří velký prostor pro navrţení účinné protierozní ochrany. Půdní bloky 

typu lesní porost, louky, pastviny a sady tedy nebudou v rámci této práce předmětem 

zájmu. 

 

7. 1. 3 Výběr, označení a popis půdních bloků orné půdy                 
          a chmelnic v povodí Lučního potoka 

Výběr, označení a popis jednotlivých půdních bloků orné půdy a chmelnic pro 

vysledování eroze jsem prováděla systematicky, vţdy v rámci jednoho dílčího povodí. 

Při prvních pochůzkách jsem do předtištěných „pomocných map“ Katastrální                  

+ ortofoto mapa ČR 1 : 10 000 zakreslila skutečný stav zemědělských půdních bloků (PB)      

a zjistila způsob protierozní ochrany, která je na PB vyuţívána.  

V domácím prostředí jsem vybrané PB zakreslila do předtištěných map Základní 

mapa ČR 1 : 10 000, které jsem při terénním průzkumu dále pouţívala jako „pracovní“        

a do kterých jsem prováděla konkrétní terénní zákresy na jednotlivých PB – tedy místa 

s výskytem zjištěné eroze, způsob hospodaření, upřesnění čar soustředěného odtoku 

(údolnic), návrh odvodnění záchytnými příkopy a dalších účinných PEO. Na základě 

pracovních map jsem pak vyhotovila obdobné „výstupní mapy“ pro povodí Lučního          

a Klapského potoka, které lze najít v příloze této diplomové práce. Podkladem „výstupních 

map“ jsou opět Základní mapa ČR 1 : 10 000  a zákresy do nich jsem provedla pomocí 

volně staţitelného vektorového grafického vektorového programu Inkscape 0.48. Na 

mapách je zakresleno následující: 

• hranice povodí, včetně hranic dílčích povodí, čísel hydrologických pořadí           

a římských pořadových čísel dílčích povodí; 

• čáry drah soustředěného odtoku na půdních blocích jsem určila a zakreslila       

do mapy na místech, kde tvary topografických vrstevnic ukazují na významnější údolnice. 

Na základě terénního průzkumu povodí jsem čáry odtokových drah podle konkrétních 

poznatků upravila nebo doplnila; 

• ohraničené půdní bloky orné půdy a chmelnic, včetně identifikačních označení 

PB. Pozemky, na kterých byl zjištěn výskyt projevů erozní činnosti, jsou odlišeny jinou 

barvou; 

• odlišeny jsou také půdní bloky, na kterých navrhuji zatravnění části nebo celého 

pozemku; 

• navrţené záchytné či svodné příkopy. 
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Pro přehlednost a popis půdních bloků (dále jen PB) jsem zpracovala tabulky 

„Parametry půdních bloků orné půdy …“ pro jednotlivá dílčí povodí Lučního potoka    

(viz tabulky 1 – 10, příloha A). V tabulkách jsou uvedeny následující údaje: 

• Číslo PB – je vyjádřeno počátečním velkým tiskacím písmenem povodí. Písmeno 

„L“ pro povodí Lučního potoka a „K“ pro povodí Klapského potoka. Druhým znakem      

je lomítko „/“, dále následuje římská pořadová číslice příslušného dílčího povodí,       

pomlčka  „–“ a pořadové číslo PB arabskou číslicí. Například: L/IV–2. 

• Délka PB (m) – zjištěna z mapového portálu ČÚZK změřením délky půdního 

bloku ze Základní mapy ČR 1 : 10 000 pouţitím utility „Měření vzdálenosti“. Představuje 

jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující výslednou hodnotu ztráty půdy          

(Janeček a kol., 2002). 

• Plocha PB (ha) – byla zjištěna rovněţ pomocí mapového portálu ČÚZK 

ohraničením obvodu půdního bloku ze Základní mapy ČR 1 : 10 000  pouţitím utility 

„Měření plochy“. 

• Půdní typ PB – jsem zjistila pomocí Mapy ČR SOWAC GIS – Skupiny půdních 

typů (viz obrázek 5, str. 40).  

• Expozice PB – byla určena z orientace vrstevnic na Základní mapě ČR 1 : 10 000. 

Z teorie vodní eroze je známo, ţe náchylnější k erozním procesům jsou svahy jihozápadní, 

jiţní a jihovýchodní expozice (Janeček a kol., 2002). 

• Sklonitost PB – jsem získala pomocí Mapy ČR SOWAC GIS – Sklonitost            

(viz obrázek 2, str. 36). Sklonitost, stejně jako délka půdního bloku, patří mezi významný 

faktor ztráty půdy (Janeček a kol., 2002). 

• Hloubka půdy PB - byla zjištěna pomocí Mapy ČR SOWAC GIS – Hloubka půdy 

(viz obrázek 7, str. 42).  Hodnota hloubky půdy pro jednotlivé půdní bloky má význam 

z hlediska limitní hodnoty přípustné ztráty půdy erozí. 

• Ztráta půdy PB vodní erozí - byla zjištěna pomocí Mapy ČR - Ztráta půdy        

(viz obrázek 8, str. 43). 

• Potenciální ohroženost PB větrnou erozí - byla zjištěna pomocí Mapy ČR 

SOWAC GIS – Potenciální ohroženost orné půdy (viz obrázek 9, str. 44). 

• Výskyt viditelné eroze na PB - udává, zda byla na PB při terénním průzkumu 

zjištěny projevy zrychlené eroze. 

 

Hodnoty „délka PB, plocha PB, půdní typ PB, expozice PB, sklonitost PB, hloubka 

půdy PB, ztráta půdy vodní erozí na PB“ a „vypočtená sklonitost PB“ jsou také uvedeny                

u jednotlivých půdních bloků, které jsou popisovány v následující podkapitole 7. 1. 4. 
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„Vypočtená sklonitost PB“ představuje průměrný sklon PB určený pomocí 

trigonometrické metody: 

 

kde          

α  = vypočtený (průměrný) sklon PB   [°]                                        

v  = rozdíl nadmořských výšek v horním a dolním okraji PB (zjištěno z vrstevnic)   [m] 

l   = délka PB   [m] 

 

 

Terénní průzkum jsem prováděla v období od září 2010 do března 2011. V tomto 

období došlo v povodí Lučního potoka ke dvěma povodňovým stavům: 

- září 2010    → několikadenní vytrvalé a vydatné deště (viz foto 3); 

- leden 2011 → po  prudkém   oteplení  a  tání   vysoké  sněhové  pokrývky   výrazná   

  obleva (viz foto 4). 

 

    

Foto 3: Vytrvalý déšť v září 2010 – PB L/VIII-12           Foto 4: Obleva v lednu 2011 – PB L/VIII-12 

Autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010                  Autor: Jana Kohlertová, 14. 1. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  tg α = v / l   [°]   
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7. 1. 4 Popis eroze a návrh protierozních opatření v povodí  
  Lučního potoka 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v horní části 
povodí  Lučního  potoka  po  soutok  s  Kotelickým  potokem                               
(I., ČHP 1 – 12 – 03 – 074) 

Luční potok pramení jiţně od obce Hlupice, dále směřuje k obci Třebušín, kterou 

východně míjí. Zde, na hnědozemích a kambizemích, se nacházejí první půdní bloky 

s ornou půdou. Pod obcí Třebušín potok náhonem napájí Třebušínský rybník. Severně    

nad obcí Starý Mlýnec se do toku vlévá Kotelický potok, který ukončuje toto dílčí povodí. 

Délka Lučního potoka od pramene po soutok s Kotelickým potokem je 3,800 km a celková 

plocha dílčího povodí je 5,079 km
2 

(507,90 ha). 

Ke sledování jsem určila pět půdních bloků s ornou půdou o celkové ploše 86,04 ha. 

Projevy zrychlené vodní eroze jsem zjistila na dvou z nich.   

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS             

je potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“. 

 

 

Půdní blok L/I-3 – podmáčená půda 

•  Délka PB – 480 m; 

•  plocha PB – 8,34 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem; 

•  expozice PB – jiţní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°);                      Foto 5: L/I-3 – podmáčená půda 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);                Autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011      

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu (4,0 – 5,0 t/ha/rok). 

Na PB dochází k podmáčení půdy ve spodní třetině západního okraje a v dolním 

(jiţním) cípu pole, kde se vlivem jízdy zemědělské techniky projevuje antropogenní eroze 

(viz foto 1, příloha A).  

Navrhovaná PEO: prohloubit silniční příkop podél PB L/I-1 a zabránit tak při větších 

deštích vtékání vody přes silnici na pozemek L/I-3 a samozřejmě dodrţovat vhodná 

agrotechnická PEO. Pokud by i nadále docházelo k podmáčení pozemku, pak by bylo 

vhodné tuto část pole nevyuţívat jako ornou půdu, ale zatravnit ji a tím ji zároveň vyuţít 

jako sedimentační pás podél Lučního potoka. 
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Půdní blok L/I-4 – rýhová eroze, vybřežení potoka 

•  Délka PB – 720 m;  

•  plocha PB – 16,91 ha; 

•  půdní typ PB – černice; 

•  expozice PB – jiţní aţ jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – rovina (0 – 3
o
);               Foto 6: L/I-4 – vybřežený Luční potok 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);             Autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011      

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – nízké erozní ohroţení (1,5 – 2,0 t/ha/rok). 

Na místě údolnice ve střední části pozemku jsem zjistila rýhovou erozi cca 15 cm 

hlubokou a aţ 30 cm širokou (viz foto 2, příloha A).  

Při terénním průzkumu v únoru 2011 jsem v dolní polovině západního okraje PB 

objevila zamrzlé, z lednové oblevy vytvořené koryto vybřeţeného Lučního potoka,       

které bylo cca 100 m dlouhé a 1 aţ 2 m široké (viz foto 4 – 6, příloha A). Vylití potoka 

zapříčinilo zanesení jeho koryta naplavenou dřevní hmotou (viz foto 3, příloha A).  

Navrhovaná PEO: dodrţovat vhodná agrotechnická PEO, případně zatravnit 

údolnici. Dále vyčistit a zprůtočnit koryto Lučního potoka v místě vylití. Podél východního 

okraje PB, který sousedí s Lučním potokem, zřídit 15 aţ 20 m široký sedimentační 

zatravněný pás. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Kotelického potoka (II., ČHP 1 – 12 – 03 – 075) 

Pramen Kotelického potoka se nachází severovýchodně od hory Malé Sedlo        

(541 m n. m.). Horu severně obchází a dále teče jihozápadním směrem k obci Dolní Týnec.        

Do Lučního potoka vtéká jako levý přítok severně nad obcí Starý Mlýnec. Délka 

Kotelického potoka je 4,200 km a celková rozloha jeho povodí je 8,204 km
2
 (820,40 ha).  

Jako potenciálně erozně ohroţené jsem označila šest půdních bloků s ornou půdou             

o celkové ploše 67,93 ha, které leţí na hnědozemích, především po pravé straně toku. 

Projevy eroze jsem pozorovala na dvou polích. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost půdy větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“. 
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Půdní blok L/II-1 – rýhová eroze 

•  Délka PB – 520 m; 

•  plocha PB – 11,43 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem; 

•  expozice PB – jiţní;   

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°), vypočtená 5,5°;      Foto 7: L/II-1 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);             Autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011      

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku rýhové eroze (10,0 – 15,0 t/ha/rok). 

Pozemek o sklonitosti cca 5,5°, leţící pod zalesněným bezejmenným vrchem              

(492,2 m n. m.), je při deštích výrazně zatěţován povrchovým plošným odtokem z tohoto 

vrchu. Ve spodní části PB při polním vjezdu jsem zjistila rýhovou erozi cca 15 cm 

hlubokou a cca 15 cm širokou (viz foto 7, 8, příloha A). Erozi napomáhá zemědělská 

technika, která zde vjíţdí na svahovité pole a narušuje půdu. Vjezd navíc postrádá 

propustek a přerušuje tím silniční příkop (viz foto 9, příloha A). Voda tak stéká přes silnici 

na níţe poloţený PB L/I-5. 

Navrhovaná PEO: pohyb zemědělské techniky hned po vjezdu na pole směrovat                

po vrstevnici. Dále zřídit 15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás v dolním (jiţním) 

okraji pole a prohloubit silniční příkop. Vhodné by bylo vybudovat polní vjezd 

s propustkem a roštem, který by zamezil stékání dešťové vody na spodní pole L/I-5. 

 

 

Půdní blok L/II-2 – rýhová eroze, podmáčená půda 

•  Délka PB – 817 m; 

•  plocha PB – 13,77 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem, podél toku glej; 

•  expozice PB – jiţní aţ jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7°);  Foto 8: L/II-2 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká   Autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011 

    aţ hluboká (> 30 cm);  

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (3,0 – 4,0 t/ha/rok). 

PB L/II-2 je ze severozápadu ohraničen silnicí, s polním vjezdem v horní části 

pozemku. Přímo naproti vjezdu je situován další polní vjezd na PB L/I-5, ze kterého        

při deštích stéká přes silnici voda, která stéká dále k severovýchodnímu okraji PB L/II-2, 

kde se zadrţuje a způsobuje podmáčení půdy (viz foto 12, příloha A). 

Ve spodní polovině západní části PB, v údolnici vedoucí paralelně se silnicí, vznikla 

rýhová eroze cca 10 cm hluboká a aţ 20 cm široká (viz foto 10, 11, příloha A). Voda dále 

stéká přes 10 aţ 15 m široký pás vysoké trávy a náletů křovin a dřevin do Kotelického 

potoka. 
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Navrhovaná PEO: vjezdy do polí je nutné zřídit tak, aby polní vjezd z výše 

poloţeného PB L/I-5 byl umístěn dostatečně níţe, neţ vjezd na PB L/II-2. Dále prohloubit 

silniční příkopy podél obou polí a u vjezdů na ně vybudovat propustek tak, aby nebyl 

přerušen svod vody silničním příkopem. V případě, ţe by tato opatření nevyřešila 

podmáčení půdy ve východní oblasti pole, pak bych doporučila tuto část neobdělávat                  

a ponechat zatravněnou. 

Pokud by nepomohlo prohloubení silničních příkopů podél pozemků L/I-5 a L/II-2, 

pak bych navrhla zatravnit oblast vzniklé eroze, tedy údolnici a spodní jiţní cíp PB. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích ve střední 
části povodí Lučního potoka od soutoku s Kotelickým potokem po soutok 
s Trojhorským potokem (III., ČHP 1 – 12 – 03 – 076) 

Horní úsek Lučního povodí tohoto dílčího povodí je dlouhý 2,100 km, s celkovou 

plochou 2,058 km
2
 (205,80 ha). Za začátek povodí je povaţován soutok Lučního                        

a Kotelického potoka severně od obce Starý Mlýnec. Konec povodí je pak při soutoku 

Lučního a Trojhorského potoka, jiţně od Starého Mlýnce.  

V oblasti je pět půdních bloků s ornou půdou na rozmanitých půdních typech                   

o celkové ploše 25,04 ha. V období od září 2010 do března 2011 jsem v této oblasti 

nezjistila viditelné projevy zrychlené vodní eroze. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Trojhorského potoka (IV., ČHP 1 – 12 – 03 – 077) 

Trojhorský potok pramení západně od obce Rýdeč a touto obcí také protéká. Dále 

jeho tok směřuje jihovýchodním směrem a jiţně míjí obec Všeradiště. V oblasti 

jihozápadně od obce Leopoldův Mlýn se zprava vlévá do Lučního potoka. Celková délka 

Trojhorského potoka je 8,000 km a celková plocha jeho povodí je 7,404 km
2
 (740,40 ha).       

V oblasti povodí je celkem šest potenciálně erozně ohroţených půdních bloků                  

o celkové ploše 89,21 ha. Projevy vodní eroze jsem vysledovala na jednom z nich.  

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“. 
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Půdní blok L/IV-5 – rýhová eroze 

•  Délka PB – 1300 m; 

•  plocha PB – 51,88 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem; 

•  expozice PB – jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°), vypočtená 3,4 °;  Foto 9: L/IV-5 – vytrvalý déšť, září 2010 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká           Autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – vysoké riziko plošného smyvu (8,0 – 10,0 t/ha/rok). 

Tento pozemek je ve svém nejdelším místě dlouhý cca 1300 m a široký 580 m,         

o celkové ploše cca 51,88 ha. Pole má relativně malý průměrný sklon 3,4°. Leţí však               

na úpatí hory Trojhora, s nadmořskou výškou 451 m n. m. a sklonem 12,2°, coţ znamená, 

ţe PB je během dešťů zatěţován zvýšeným povrchovým odtokem. Vznik zrychlené vodní 

eroze navíc posiluje značná nepřerušená délka pozemku.  

Rýhová eroze se viditelně projevila koncem září 2010, po několikadenním vydatném 

dešti. Ve střední části pole dešťová voda postupně vytvořila erozní rýţky, které se                  

ve spodní části pole spojily a vytvořily zde výraznou erozní rýhu, cca 90 cm širokou                  

a 15 cm hlubokou. Voda erozní rýhou tekla podél silnice a po napojení dalšího erozního 

ronu, tekoucího podél odvodňovací strouhy, se vlila do silničního příkopu a dále                         

do odvodňovací strouhy, která ústí do Trojhorského potoka při jeho pravém břehu (viz foto 

13 – 18, příloha A).  

Další sledování projevů vodní eroze na tomto půdním bloku proběhlo při oblevě 

v lednu 2011. Voda z pole a z odvodňovací strouhy se zde vylévala aţ na silnici (viz foto 

19 – 22, příloha A). V únoru 2011 pak bylo moţné vzniklou erozní rýhu změřit, přičemţ 

naměřená hloubka rýhy byla aţ 25 cm a šířka aţ 60 cm (viz foto 23, 24, příloha A).  

Navrhovaná PEO: kromě vhodných agrotechnických opatření je potřeba  PB ochránit 

některým z technických protierozních opatření, které by přerušilo dlouhý pozemek                       

a odvedlo stékající vodu z vrchu Trojhora. Po zváţení situace a posouzení terénních 

předpokladů povaţuji za nejvhodnější vybudovat v horní polovině PB svodný příkop, 

s mírným sklonem, kopírujícím členité vrstevnice, situovaným ze západu na východ. Pole 

by opustil na východním okraji pod lesem a pokračoval by dál k zaústění zprava                        

do Trojhorského potoka. V prostoru pod lesem by bylo vhodné vybudovat sedimentační 

jímku. Usazeniny, které se skládají z nejúrodnější povrchové vrstvy zeminy a hnojiva,    

lze opětovně vyuţít k zúrodnění tohoto pole. Do zmiňovaného lesa vede pěšina. Bude tedy 

nutno přes svodný příkop zřídit pěší mostek. Při východním okraji pole, paralelně se 

silnicí, doporučuji zřídit sedimentační zatravněný pás široký 15 aţ 20 m a ochránit tak 

Trojhorský potok před zanášením zeminou a znečištění vody chemikáliemi z hnojiv. 
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Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích ve střední 
části povodí Lučního potoka od soutoku s Trojhorským potokem po soutok 
s Chudoslavickým potokem (V., ČHP 1 – 12 – 03 – 078) 

Střední úsek povodí Lučního potoka je vymezen místem soutoku s Trojhorským 

potokem jihozápadně od obce Leopoldův Mlýn a soutokem s Chudoslavickým potokem. 

Celková plocha dílčího povodí je 0,278 km
2
 (27,80 ha) a délka Lučního potoka je zde 

0,600 km. Na tomto malém území jsem neoznačila ţádný půdní blok s ornou půdou nebo 

chmelnicemi. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Chudoslavického potoka (VI., ČHP 1 – 12 – 03 – 079) 

Chudoslavický potok pramení severozápadně od obce Staňkovice, kterou východním 

směrem obtéká a stáčí se na jihovýchod. Protéká obcí Chudoslavice a severovýchodně                  

od obce Těchobuzice se vlévá do Lučního potoka. Délka Chudoslavického potoka                    

je 5,000 km a celková rozloha povodí je 8,529 km
2
 (852,90 ha). Pozemky s ornou půdou        

se nacházejí jiţ v okolí Staňkovic na hnědozemích, glejích a pseudoglejích. V oblasti 

Těchobuzic se pak vyskytují půdy typu černozem a hnědozem.  

Celkem ze sedmi půdních bloků o ploše 141,38 ha jsem projevy vodní eroze 

vysledovala u jediného pozemku. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupních „půdy bez ohroţení aţ půdy 

náchylné“. 

 

 

Půdní blok L/VI-4 – rýžková eroze 

•  Délka PB – 400 m; 

•  plocha PB – 40,55 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem, pseudoglej a glej; 

•  expozice PB – východní;                               

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°);                         Foto 10: L/VI-4 – rýžková eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká              Autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011      

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu aţ riziko vzniku rýhové   

   eroze (6,0 – 15,0 t/ha/rok). 

Zjištěná rýţková eroze cca 5 cm hluboká a aţ 50 cm široká se projevila zřejmě 

v důsledku vybřeţení výše poloţeného Ploskovického potoka při oblevě v lednu 2011    

(viz foto 25, 26, příloha A). Voda stékala polním vjezdem přes silnici do umělého kanálu, 

který ústí do Chudoslavického potoka a dál silnicí do obce Chudoslavice (viz foto 28, 

příloha A). 
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Navrhovaná PEO: vyčištění Ploskovického potoka a v případě zahrazení toku 

odstranění naplavenin. Doporučuji dodrţovat vhodná agrotechnická PEO a zřídit              

15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás podél silnice a podél umělého kanálu 

v jihovýchodní části PB. Dále odstranit val před kanálem (viz foto 27, příloha A), který 

znemoţňuje přirozený odtok vody z pole. Silniční příkop dostatečně prohloubit                      

a do polního vjezdu zabudovat propustek  s roštem. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Těchobuzického potoka a ve střední části povodí Lučního potoka                 
od soutoku s Chudoslavickým potokem po soutok s Ploskovickým potokem 
(VII., ČHP 1 – 12 – 03 – 080) 

Těchobuzický potok, dlouhý 1,700 km, nemá klasický pramen. Jeho počátek 

(rozdělovací objekt Ploskovického potoka) se nachází severozápadně od obce Těchobuzice 

(cca 800 m) a severně od obce Býčkovice vtéká zprava do vodní nádrţe Býčkovice. Povodí 

je ze severu ohraničeno soutokem Lučního a Chudoslavického potoka a z jihu soutokem 

Lučního a Ploskovického potoka, při dílčí délce 2,900 ř. km Lučního potoka. Celková 

plocha povodí je 4,548 km
2
 (454,80 ha). 

Celkem osm půdních bloků o rozloze 170,24 ha se nachází převáţně na černozemích 

a hnědozemích. Výraznou erozi jsem zjistila na třech půdních blocích. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“ a na PB 

s černozemí ve stupni „půdy náchylné“. 

 

 

Půdní blok L/VII-4 – rýhová eroze a stojatá voda 

•  Délka PB – 700 m; 

•  plocha PB – 21,65 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem; 

•  expozice PB – jihozápadní aţ jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°), vypočtená aţ 7,5°;    Foto 11: L/VII-4 – laguna 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);     Autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu aţ vysoké riziko          

    plošného smyvu (5,0 – 10,0 t/ha/rok). 

Tento půdní blok je značně nesourodý. Na svaţitou (sklon cca 7,5°) severovýchodní 

část pozemku stéká voda z výše poloţených ovocných sadů a významným způsobem 

podporuje vznik rýhové eroze po celé šířce svahu (viz foto 30, příloha A). Voda stéká             

do terénní deprese, která neumoţňuje gravitační odtok. Zde se zdrţuje a pomalu vysychá 

(viz foto 29, příloha A). Od tohoto místa pozemek dále pokračuje jihovýchodním směrem 

s poměrně malým sklonem (cca 1,2°). 
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Navrhovaná PEO: v severovýchodní svaţité části pozemku vysadit ovocný sad        

se zatravněným meziřadím. V případě, ţe by majitel pozemku trval na zachování orné 

půdy, je vhodné odvést vodu z horních severovýchodních pozemků. K tomu je 

nejvhodnější vyuţít polní cestu, která vede nad severovýchodní částí PB. Vybudovaný 

příkop podél této cesty vodu gravitačně odvede severozápadním směrem do levobřeţního 

přítoku Lučního potoka a zároveň jihovýchodním směrem do Nezelského potoka         

(LBP Lučního potoka). V případě, ţe by i přes provedená PEO nadále docházelo 

k zatápění místa terénní deprese vodou, bylo by vhodné tuto část zatravnit. Jiţní polovinu 

pozemku lze při dodrţování agrotechnických opatření vyuţívat bez omezení. Na jiţním 

okraji pole je vzhledem k ochraně vodního toku vhodné paralelně s polní cestou zřídit       

15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás a prohloubit cestní příkop, který odvádí 

vodu do levobřeţního přítoku Lučního potoka. 

 

 

Půdní blok L/VII-6 – rýhová eroze a podmáčená půda 

•  Délka PB – 260 m; 

•  plocha PB – 9,53 ha; 

•  půdní typ PB  – rendzina; 

•  expozice PB – severozápadní; 

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7°),             Foto 12: L/VII-6 – rýhová eroze 

   vypočtená aţ 8,1°;      Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká (30 – 60 cm);    

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – nízké erozní ohroţení (1,5 – 2,0 t/ha/rok). 

V severovýchodní rovinné části PB stéká voda z výše poloţených pozemků               

a způsobuje zde podmáčení půdy (viz foto 31, příloha A). Západním směrem se pozemek 

svaţuje se sklonem aţ 8,1°. Při severním okraji svahu vznikla asi 20 cm hluboká                    

a aţ 30 cm široká erozní rýha, způsobená narušováním pozemku obděláváním po spádnici                

a stékající vodou z vyšších pozemků v kombinaci se svaţitostí PB (viz foto 32, 33,             

příloha A). Další podmáčení půdy vzniká v místě západní údolnice a v severozápadním 

cípu pole (viz foto 32, příloha A), kam stéká voda ze severního okraje pole                                 

a z jihozápadního vršku Vinice (258 m n. m.). 

Navrhovaná PEO: vzhledem ke svaţitosti (8,1°) a typu půdy (provzdušněné, 

skeletovité a méně úrodné rendziny, snadno podléhající erozi), navrhuji tento pozemek 

dále nevyuţívat jako ornou půdu a celý PB, resp. jeho svaţitou část zatravnit jako louku           

či pastvinu (vzhledem k expozici pozemku severozápadním směrem není vhodné zaloţení 

sadu). Pokud by majitel nesouhlasil se změnou uţívání, pak vedle dodrţování zásad 

agrotechnických PEO navrhuji vybudovat záchytné příkopy podél severní polní cesty a při 

západním okraji pozemku pod vrškem Vinice. Tyto příkopy by byly svedeny 

severozápadním směrem do levobřeţního HOZ. V případě, ţe by se realizoval pouze 

příkop polní cesty a stále by docházelo k zamokřování západní údolnice, pak doporučuji 

tuto údolnici zatravnit.   
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Půdní blok L/VII-8 – rýhová a rýžková eroze, 

naplaveniny a sesutý silniční svah 

•  Délka PB – 550 m; 

•  plocha PB – 28,10 ha; 

•  půdní typ PB  – rendzina, fluvizem a černozem; 

•  expozice PB – západní;     Foto 13: L/VII-8 – rýhová eroze 

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7°),  Autor: Jana Kohlertová, 23. 2. 2011 

   vypočtená aţ 11°;          

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu (6,0 – 8,0 t/ha/rok). 

Na PB se povětšinou vyskytuje půda typu rendzina. Pozemek se svaţuje západním 

směrem aţ k Lučnímu potoku. Podél potoka se nachází půda typu fluvizem a na ni 

navazuje malý pás černozemě. Po celé ploše svaţitého pozemku o sklonu 8 aţ 11° jsem 

zaznamenala nejen plošný smyv, ale také erozní rýţky a rýhy, podporované nevhodným 

způsobem hospodaření (viz foto 34, 35, příloha A). V jihozápadním rohu PB dochází         

k akumulaci stékající vody a k následnému podmáčení půdy. Ve spodní (západní) části 

pozemku se potok při zvýšených průtocích vylévá a zanechává po sobě naplaveniny bahna 

(viz foto 36, příloha A). V horní (jihovýchodní) části PB, podél silnice Litoměřice – Úštěk, 

dochází k častým sesuvům silničního svahu na vnitřní straně zatáčky (viz foto 37,     

příloha A). Děje se tak pravděpodobně proto, ţe orba pole je prováděna aţ těsně k hraně 

silničního svahu (viz foto 38, příloha A). Silniční svah je tak značně namáhán zemědělskou 

technikou a soustavně podmáčen vodou stékající z pole.  

Navrhovaná PEO: z výše uvedených zjištěných skutečností povaţuji PB za nevhodný 

k vyuţití jako orná půda a proto doporučuji celý půdní blok VII-8 zatravnit a ponechat jako 

louku nebo pastvinu, případně zde zaloţit ovocný sad. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Ploskovického potoka (VIII., ČHP 1 – 12 – 03 – 081) 

Pramen Ploskovického potoka se nachází u jihozápadního cípu obce Staňkovice. 

Teče převáţně jihovýchodním směrem, protéká obcí Ploskovice a severovýchodně od obce 

Velký Újezd ústí do Lučního potoka. Délka Ploskovického potoka je 8,000 km a celková 

plocha povodí je 9,894 km
2 

(989,40 ha). Pole s ornou půdou jsou zakládána jiţ                        

od Staňkovic na hnědozemích a pseudoglejích. Černozemě se nacházejí aţ v okolí 

Ploskovic. 

Z dvaceti půdních bloků s ornou půdou o celkové ploše 415,70 ha jsem výraznou 

erozní činnost zaznamenla na čtyřech pozemcích. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“ aţ ve stupni „půdy 

ohroţené“ na PB s rankery. 
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Půdní blok L/VIII-5 – rýhová eroze, nánosy půdy 

•  Délka PB – 730 m; 

•  plocha PB – 33,44 ha; 

•  půdní typ PB – černozem, hnědozem a ranker; 

•  expozice PB – jiţní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
);   Foto 14: L/VIII-5 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká     Autor: Jana Kohlertová, 23. 2. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

• ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko aţ zvýšené riziko vzniku plošného smyvu               

  (3,0 – 6,0 t/ha/rok). 

Na pozemku o sklonu cca 5,5° jsem ve spodní polovině západní a střední části pole 

zjistila tři výrazné, aţ 15 cm hluboké a 30 cm široké erozní rýhy, které vznikly stékáním 

vody z výše poloţeného PB L/VIII-4, který leţí pod vrchem Liščín (437 m n. m.).           

Na západní část pole stéká voda také ze severozápadního vrchu Kříţová hora                

(590 m n. m.). Velikost erozních rýh je navíc podmiňována antropogenními vlivy                      

– prováděním hluboké orby a obděláváním pole po spádnici (viz foto 39, 40, příloha A). 

Voda z tohoto pozemku se dále vylévá mělkým silničním příkopem na silnici a stéká       

na PB VIII-8, kde dochází k dalším erozním projevům jiţ v horní části pole. Při polním 

vjezdu, který se nachází nevhodně na spodním (jiţním) okraji a navíc na místě údolnice, 

jsou patrné nánosy půdy z pole, které zanášejí silniční příkop (viz foto 41, 42, příloha A).    

Navrhovaná PEO: nejdůleţitějším krokem při ochraně tohoto PB před erozí je odvést 

vodu z výše poloţeného pozemku L/VIII-4. Na základě zhodnocení topografických 

podmínek jsem se rozhodla pro návrh záchytného příkopu podél horního severního okraje 

pole L/VIII-5, kde se nachází z části zarostlá polní cesta. Tuto cestu doporučuji obnovit     

a současně podél ní vybudovat záchytný příkop. Polní cesta se asi 850 m svaţuje 

východním směrem k ovocnému sadu, který leţí nad obcí Maškovice. Záchytný příkop 

dále vést asi 1 km podél polních cest (příp. vybudovat HOZ) přes sad aţ k recipientu, 

kterým je východně od obce Maškovice levý přítok pravobřeţního přítoku Ploskovického 

potoka. Jako alternativní, případně doplňkové PEO, navrhuji zatravnění dvou údolnic 

v jihozápadní a střední části pozemku. Nezbytnou úpravou je 15 aţ 20 m široký 

sedimentační zatravněný pás v dolním (jiţním) okraji pole podél silnice a zkapacitnění 

silničního příkopu. Polní vjezd by bylo vhodné zřídit ze západní strany v zatáčce            

nad silniční křiţovatkou. V případě zachování původního polního vjezdu, tento profilově 

vhodně upravit tak, aby silniční příkop nebyl přerušen a voda z pole nestékala na silnici. 

Předpokladem pro omezení erozních vlivů je i aplikování vhodných agrotechnických PEO. 
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Půdní blok L/VIII-7 – podmáčená půda 

•  Délka PB – 630 m; 

•  plocha PB – 67,76 ha; 

•  půdní typ PB – převáţně rendziny, dále černozem 

   a kambizem; 

•  expozice PB – jihovýchodní aţ severovýchodní;  Foto 15: L/VIII-7 – podmáčená půda 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
);              Autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm) pro černozem, středně hluboká (30 – 60 cm)    

   pro rendzinu a půda mělká (< 30 cm) pro kambizem; 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (3,0 – 4,0 t/ha/rok). 

Mírně svaţitý pozemek leţí na rozhraní dvou povodí. Zhruba uprostřed 

severovýchodní části PB je viditelná oblast podmáčené půdy, která vzniká stékáním vody 

ze západního vrchu Bílá hora (282 m n. m.) a ze dvou severozápadních bezejmenných 

vrchů (273 a 268 m n. m.) (viz foto 43, příloha A). 

Navrhovaná PEO: vzhledem k velké ploše, ze které stéká voda do jednoho místa, 

navrhuji celou, často podmáčenou oblast pole trvale zatravnit. Dále připomínám nutnost 

dodrţování vhodných agrotechnických PEO. Z hlediska ochrany vodních toků, doporučuji 

celý severovýchodní okraj PB, podél kterého protéká levý přítok pravobřeţního přítoku 

Ploskovického potoka, zatravnit 15 aţ 20 m širokým sedimentačním pásem.  

 

 

Půdní blok L/VIII-8 – plošná rýžková a rýhová eroze 

•  Délka PB – 440 m; 

•  plocha PB – 7,33 ha; 

•  půdní typ PB – černozem, v okolí vyvýšeniny ranker; 

•  expozice PB – jiţní;       

•  sklonitost PB – mírný aţ střední sklon (3 – 12
o
);             Foto 16: L/VIII-8 – rýžková eroze 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm),  Autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010 

   v okolí vyvýšeniny mělká (< 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (3,0 – 4,0 t/ha/rok). 

Výraznou erozi způsobuje především stékání vody z výše poloţeného PB L/VIII-5 

přes silnici s nefunkčním záchytným příkopem a částečně voda ze severovýchodního 

vršku. Jiţ od horní části, téměř na celé ploše mírně svaţitého pozemku, se projevuje 

rýţková eroze, která je směrována do jihozápadní části pole (viz foto 44, 45, příloha A). 

Zde odtoku vody do blízkého toku brání malý val, vzniklý naoráváním pole a tak se 

rýţková eroze mění v cca 45 cm hlubokou a aţ 100 cm širokou rýhu (viz foto 46 – 48, 

příloha A), kterou voda teče podél jihozápadního okraje pole. Z pozemku voda vytéká  
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přes polní cestu, z části do přilehlého pravobřeţního přítoku Ploskovického potoka a z části                

na PB L/VIII-9, který leţí jiţně pod ním. 

Navrhovaná PEO: k odvedení vody z pozemku L/VIII-5 navrhuji prohloubit 

neudrţované záchytné příkopy podél obou stran severní silnice, které svádí vodu                     

do západního pravobřeţního přítoku Ploskovického potoka. Jako další PEO navrhuji 

v jihozápadní části pole upravit terén tak, aby voda nejkratší cestou přirozeně stékala 

vytvořeným sedimentačním zatravněným pásem do zmiňovaného přítoku. Dále,                       

ve spodním (jiţním) cípu pole, zřídit ochranné sedimentační zatravnění a vhodnými 

terénními úpravami (např. krátkým záchytným příkopem podél polní cesty) vodu svést            

do zmíněného přítoku. Samozřejmostí je dodrţování agrotechnických PEO. 

 

 

Půdní blok L/VIII-11 – podmáčená půda 

•  Délka PB – 470 m; 

•  plocha PB – 7,91 ha; 

•  půdní typ PB – černozem; 

•  expozice PB – jihovýchodní;       

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
);   Foto 17: L/VIII-11 – podmáčená půda 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 12. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (2,0 – 3,0 t/ha/rok). 

Na mírně svaţitý pozemek stéká voda přes polní cestu bez příkopu z výše 

poloţeného severozápadního PB L/VIII-10 a západně situovaného ovocného sadu. Voda se 

shromaţďuje v jihovýchodní oblasti pozemku a významně zde zamokřuje půdu               

(viz foto 49, příloha A).  

Navrhovaná PEO: k odvedení vody z vyšších pozemků navrhuji vybudovat záchytný 

příkop podél celé západní polní cesty, který bude navazovat na další, nově zřízený příkop 

podél jiţní polní cesty. Voda bude svedená východním směrem nad propustek 

pravobřeţního přítoku Ploskovického potoka. V případě nerealizování výše uvedeného 

opatření navrhuji zatravnit celý spodní jihovýchodní cíp pole, kde dochází k intenzivnímu 

podmáčení půdy. 

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v povodí 
Širokého potoka (IX., ČHP 1 – 12 – 03 – 083) 

Široký potok pramení severně od obce Mladé a teče nejprve převáţně jiţním 

směrem, aţ do obce Horní Řepčice. Zde se stáčí na západ a u obce Velký Újezd se vlévá 

do Lučního potoka. Délka Širokého potoka je 5,200 km a celková plocha povodí je              

10,006 km
2 

(1000,60 ha). Půdní bloky na hnědozemích a kambizemích se vyskytují jiţ 

v horní části povodí, v okolí obcí Mladé a Soběnice. Ve střední a dolní části povodí                 

se pozemky s ornou půdou nacházejí na hnědozemích a především na rendzinách. 
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Z 23 sledovaných půdních bloků s ornou půdou a chmelnicemi, o celkové rozloze 

474,56 ha, jsem projevy výrazné vodní eroze zaznamenala na 9 pozemcích. 

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení aţ mírně ohroţené“. 

 

 

Půdní blok L/IX-1 – rýhová eroze 

•  Délka PB – 760 m; 

•  plocha PB – 40,48 ha; 

•  půdní typ PB – kambizem, hnědozem, rendzina 

   a pseudoglej; 

•  expozice PB – jihozápadní;       Foto 18: L/IX-1 – rýhová eroze 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
), vypočtená aţ 11,5°;   Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu (5,0 – 6,0 t/ha/rok). 

Na svaţitém (aţ 11,5°), poměrně členitém PB, který leţí jihozápadně od Mlýnského 

vrchu (527 m n. m.) na několika místech vznikají erozní rýhy. Tento stav je podporován 

způsobem obdělávání po spádnici (viz foto 50, příloha A). 

Navrhovaná PEO: vzhledem k členitosti pozemku, různorodosti z hlediska půdních 

typů, svaţitosti a poloze pod Mlýnským vrchem, povaţuji za nevhodné vyuţívat PB  jako 

ornou půdu. Navrhuji zde zaloţit ovocný sad nebo pozemek zatravnit a dále vyuţívat jako 

pastvinu či louku.  

 

 

Půdní blok L/IX-5 – rýžková a rýhová eroze 

•  Délka PB – 700 m; 

•  plocha PB – 14,90 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem; 

•  expozice PB – jiţní;        

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
), vypočtená aţ 8,7°;   Foto 19: L/IX-5 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);    Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu (4,0 – 8,0 t/ha/rok). 

V jihovýchodní části svaţitého PB dochází vlivem stékání dešťové vody                  

ze severního Mlýnského vrchu (527 m n. m.) a vlivem narušování půdy pohybem 

zemědělské techniky ke vzniku erozních rýţek a cca 10 cm hluboké a 20 cm široké             

erozní rýhy (viz foto 51, 52, příloha A).  
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Navrhovaná PEO: k odvedení dešťové vody stékající z Mlýnského vrchu navrhuji 

vybudovat záchytný příkop severně nad pozemkem, který by vodu odváděl směrem 

k východní polní cestě. Podél cesty se musí vybudovat další záchytný příkop s dostatečnou 

kapacitou, neboť povede cca 700 m se sklonem 4,6° směrem k obci Mladé. Tento bude 

dále napojen na propustek pod silnicí a dalším, cca 300 m dlouhým příkopem, bude voda 

odvedena do Širokého potoka. Jelikoţ v tomto 300 m úseku bude vlivem zmírnění sklonu 

(2,8°) docházet k pomalejšímu odtoku, je nutné další navýšení kapacity příkopu, včetně 

silničního propustku. 

 

Půdní blok L/IX-7 – rýhová eroze 

•  Délka PB – 720 m; 

•  plocha PB – 10,28 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem, fluvizem a regozem; 

•  expozice PB – jiţní;      

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
);    Foto 20: L/IX-7 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká    Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko aţ zvýšené riziko vzniku plošného smyvu        

   (2,0 – 6,0 t/ha/rok). 

Na poměrně dlouhý svaţitý PB stéká voda ze severovýchodního bezejmenného 

vrchu (478 m n. m.) a dominantní hory Sedlo (726 m n. m.). Rýhová eroze je zřetelná jiţ 

od horní (severní) části pod lesem, odkud voda dále stéká údolnicí při západní části 

pozemku cca 10 cm hlubokou a 20 cm širokou erozní rýhou (viz foto 53, 54, příloha A)              

a polním vjezdem na jiţním okraji do silničního příkopu.  

Navrţená PEO: nutné je odvést vodu ze severovýchodních vrchů nad PB.                

Po vyhodnocení geografických podmínek navrhuji vybudovat záchytný příkop podél lesa 

tak, aby spád příkopu směroval jihovýchodním směrem do pravého přítoku Studeného 

potoka. V dolním (jiţním) okraji pole podél silnice je vhodné zřídit 15 aţ 20 m široký 

sedimentační pás a zkapacitnit silniční příkop. 

 

Půdní blok L/IX-8 – rýžková eroze a podmáčená půda 

•  Délka PB – 1250 m; 

•  plocha PB – 48,37 ha; 

•  půdní typ PB – rendzina a hnědozem; 

•  expozice PB – jihovýchodní;       

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
);   Foto 21: L/IX-8 – rýžková eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká    Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – nízké erozní ohroţení (1,5 – 2,0 t/ha/rok). 
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Několikacentimetrové erozní rýţky vznikají hned v  horní části pole 

v severovýchodním cípu (viz foto 55, příloha A) a naproti, v severozápadním cípu PB, 

dochází k podmáčení části pozemku. Je to způsobeno stékáním vody z výše poloţených 

pozemků polní cestou, která postrádá záchytný příkop. 

Navrhovaná PEO: vybudovat záchytný příkop podél polní cesty na severním      

okraji PB.  

 

 

Půdní blok L/IX-9 – podmáčená půda 

•  Délka PB – 280 m;  

•  plocha PB – 3,29 ha;  

•  půdní typ PB – černozem, podél HOZ fluvizem; 

•  expozice PB – jihozápad;       

•  sklonitost PB – rovina (0 – 3
o
);               Foto 22: L/IX-9 – podmáčená půda 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – nízké erozní ohroţení (1,0 – 1,5 t/ha/rok). 

Z výše poloţených sadů stéká voda polními vjezdy na severozápadní část horní 

poloviny PB, kde je mezi pozemkem a podél tekoucím HOZ malý val, zřejmě vzniklý 

postupným naoráváním pole. Na tomto místě se při deštích voda akumuluje a dochází               

k pomáčení půdy (viz foto 56, příloha A).  

Navrhovaná PEO: pod polními vjezdy vybudovat propustky s rošty a obnovit tak 

funkčnost silničních příkopů, které by svedly vodu stékající z vyšších pozemků                         

do blízkých HOZ. Dále zrušit val podél HOZ. Vzhledem k malé sklonitosti a ploše PB není 

nutné dodrţet sedimentační zatravněný pás podél HOZ v plné doporučované šíři. 

 

 

Půdní blok L/IX-13 – plošná rýžková a rýhová eroze, 

naplaveniny půdy a sesuvy svahu 

•  Délka PB – 840 m; 

•  plocha PB – 31,10 ha;  

•  půdní typ PB – černozem, hnědozem, rendzina;     

•  expozice PB – jihozápadní aţ jihovýchodní;        Foto 23: L/IX-13 – sesuv silničního svahu 

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
),        Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   vypočtená aţ 10,0°; 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (2,0 – 3,0 t/ha/rok). 

Pozemek má na horní (severní), střední a dolní jihovýchodní části rovinný charakter. 

Dolní jihozápadní okraj pole, lemovaný silnicí, je pak značně svaţitý (aţ 10,0°).          
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Právě na tomto svahu jsem zaznamenala rozsáhlou rýhovou erozi, která zde vznikla 

s přispěním jízdy zemědělské techniky po spádnici. Dále jsem zaznamenala proces plošné 

aţ rýţkové eroze (viz foto 57, příloha A), v jehoţ důsledku dochází k zanášení silničního 

příkopu naplaveninami půdy (viz foto 58, příloha A). Na vnitřním svahu silniční zatáčky 

došlo na dvou místech k sesuvům svahu do silnice (viz foto 59, 60, příloha A). Sesuvy jsou 

způsobeny především obděláváním půdy zemědělskou technikou aţ k samé hraně 

silničního svahu, soustavným podmáčením svahu vodou stékající z vyšších poloh pole       

a v neposlední řadě nezabezpečením svahu vhodnou technologií při výstavbě silnice. 

Navrhovaná PEO: vzhledem k rozsáhlosti erozních projevů navrhuji celou svaţitou 

jiţní a jihozápadní dolní část pozemku zatravnit a vyuţít jako sedimentační pás. Zbylý 

jihovýchodní okraj pole zatravnit 15 aţ 20 m širokým sedimentačním pásem, který bude 

slouţit zároveň jako ochranné pásmo před dalšími sesuvy silničního svahu. Dále je potřeba 

silniční příkop vyčistit od nánosů půdy a zvýšit jeho kapacitu. 

 

 

Půdní blok L/IX-14 a L/IX-15 – podmáčená půda 

•  Délka PB – 210 m (L/IX-14),  220 m (L/IX-15); 

•  plocha PB – 3,74 ha (L/IX-14), 4,05 ha (L/IX-15); 

•  půdní typ PB – černozem a kambizem, podél HOZ 

   fluvizem;                 

•  expozice PB – jiţní;                Foto 24: L/IX-14,15 – podmáčená půda 

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
);           Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko aţ zvýšené riziko vzniku plošného smyvu         

   (3,0 – 5,0 t/ha/rok). 

Mírně svaţité pozemky jsou vyuţívány jako chmelnice. Půda je obdělána hlubokou 

orbou a v dolních (jiţních) částech obou půdních bloků dochází ke stékání vody                       

do vyjetých kolejí a tím k podmáčení půdy (viz foto 61, 62, příloha A).  

Navrhovaná PEO: mírně svaţitý terén půdních bloků není pro zaloţené chmelnice 

ideální. Pokud majitel pozemků neuvaţuje o pěstování vhodnějších plodin, navrhuji v prvé 

řadě dodrţovat vhodná agrotechnická PEO, tzn. omezit obdělávání a osít meziřadí ozimou 

řepkou, kterou v době květu zaorat. Dále u obou PB navrhuji nad horním (severním) 

okrajem vybudovat záchytné příkopy, které by odváděly vodu z vyšších poloh. Na dolních 

(jiţních) okrajích zřídit sedimentační zatravněné pásy a opět záchytné příkopy,               

aby nedocházelo k zamokřování sousedních, níţe poloţených pozemků. Zmíněné záchytné 

příkopy napojit na blízký pravobřeţní přítok Širokého potoka.  
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Půdní blok L/IX-23 – rýžková a rýhová eroze 

•  Délka PB – 960 m; 

•  plocha PB – 41,94 ha; 

•  půdní typ PB – hnědozem, převáţně rendzina; 

•  expozice PB – severovýchodní;       

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
),     

   vypočtená aţ 5,5°;                 Foto 25: L/IX-23 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká   Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – zvýšené riziko plošného smyvu (5,0 – 6,0 t/ha/rok). 

Na rozsáhlém, mírně svaţitém pozemku jsem zaznamenala rýţkovou erozi,         

která v  údolnici při východní části pole přechází v rýhovou (viz foto 63, příloha A). 

V severovýchodní části pole, v místě, kde se setkávají dvě nevýrazné údolnice a pozemek 

je zde spíše rovinatý, pak vzniká viditelný plošný smyv (viz foto 64, příloha A). Podél lesa, 

při západním okraji, kde je sklonitost pole největší (aţ 5,5°), vznikla s přispěním způsobu 

obdělávání po spádnici rozměrná erozní rýha (viz foto 65, příloha A). 

Navrhovaná PEO: vzhledem k typu půdy (méně úrodná rendzina) na poměrně 

dlouhém, svaţitém poli, orientovaném severním směrem, navrhuji větší část PB vyuţít 

jako louku nebo pastvinu. Spodní severní rovinatou část pozemku, kde se jiţ vyskytuje 

hnědozem, lze i nadále vyuţívat jako ornou půdu. Aby na pole nestékala voda ze svaţité 

části pozemku, doporučuji mezi polem a případnou loukou (resp. pastvinou), vybudovat 

polní cestu se záchytným příkopem a vodu odvádět směrem k obci Horní Řepčice                     

se zaústěním do místního HOZ. V případě zachování orné půdy na celém PB navrhuji 

zatravnit údolnice a důsledně dodrţovat agrotechnická PEO. Na severu pozemku, podél 

ţelezniční trati, doporučuji zřídit 15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás                     

a zkapacitnit ţelezniční příkop.  

 

 

Popis eroze a návrh protierozních opatření na půdních blocích v dolní části 
povodí Lučního potoka (X. ČHP 1 – 12 – 03 – 084) 

V tomto dílčím povodí o rozloze 9,302 km
2
 (930,20 ha) protéká dolní tok Lučního 

potoka s délkou 3,800 km v úseku Velký Újezd – ústí do řeky Labe u obce Třeboutice.  

Z celkem 18 půdních bloků s ornou půdou, o celkové ploše 546,26 ha                       

na černozemích, rendzinách a rankerech, jsem projevy zrychlené vodní eroze zaznamenala 

na 3 pozemcích.  

Větrná eroze v tomto dílčím povodí nebyla vysledována. Podle SOWAC GIS je 

potenciální ohroţenost PB větrnou erozí ve stupni „půdy bez ohroţení“ a na PB 

s černozemí ve stupni „půdy náchylné“. Na PB s rankerem je jiţ potenciální ohroţenost 

větrnou erozí ve stupni „půdy ohroţené“. 
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Půdní blok L/X-5 – rýhová eroze v údolnici 

•  Délka PB – 430 m; 

•  plocha PB – 22,14 ha; 

•  půdní typ PB – rendzina; 

•  expozice PB – jihovýchodní;       

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7
o
);          Foto 26: L/X-5 – rýhová eroze v údolnici 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká          Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko aţ zvýšené riziko vzniku plošného smyvu       

   (3,0 – 5,0 t/ha/rok). 

Erozní rýha vznikla na místě severní údolnice stékáním vody z výše poloţeného             

PB L/X-3, který je od PB L/X-5 oddělen polní cestou bez záchytného příkopu. Erozi 

napomáhá zemědělská technika, která jízdou po spádnici na rozmáčené půdě narušuje 

povrch a vytváří koleje, aţ 20 cm hluboké (viz foto 66, příloha A). Voda z pole dále stéká 

přes silnici s mělkým příkopem na spodní pozemky.  

Navrhovaná PEO: vodní eroze vzniká v místě výrazné údolnice pozemku s méně 

úrodnými rendziny a v blízkosti horní severozápadní polní cesty není ţádný dostupný 

recipient, na který lze napojit případný záchytný příkop. Proto navrhuji pouze údolnici 

zatravnit a dodrţovat vhodná agrotechnická PEO. Podél celého dolního (východního) 

okraje pozemku je vhodné zřídit 15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás                         

a prohloubit silniční záchytné příkopy.  

 

 

Půdní blok L/X-12 – rýhová eroze, naplaveniny půdy 

•  Délka PB – 1820 m; 

•  plocha PB – 105,75 ha; 

•  půdní typ PB – černozem, hnědozem, rendzina; 

•  expozice PB – jihozápadní, západní aţ severozápadní;    

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
);  Foto 27: L/X-12 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká     Autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm);        

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – téměř bez ohroţení aţ riziko vzniku plošného smyvu     

   (0,5 – 4,0 t/ha/rok). 

Z rozsáhlého členitého pozemku stéká voda do tří světových stran. Na pole přitom 

přitéká voda z vyvýšeniny na západní straně přes mělký silniční příkop a dále severní 

údolnicí k severovýchodnímu okraji PB do místa, kde vyúsťuje drenáţní systém. Zde jsou 

viditelné naplaveniny půdy a erozní rýha podél severozápadní silnice (viz foto 67,               

příloha A). Dále, na severozápadním okraji pole, v místě druhé severní údolnice, dochází 
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ke stékání a hromadění vody, která dále odtéká podél severozápadní silnice dvěma 

paralelními erozními rýhami, o šířce 1 aţ 2 m a délce cca 400 m (viz foto 68, příloha A).   

Navrhovaná PEO: v první řadě je potřeba obnovit funkci západního silničního 

záchytného příkopu, který bezpečně odvede vodu ze zmiňované vyvýšeniny. Dlouhé 

erozní rýhy podél silnice lze eliminovat upravením terénní morfologie pole podél silnice 

tak, aby bylo docíleno stékání vody do silničního záchytného příkopu. Ten je zapotřebí 

zkapacitnit. Samozřejmostí by zde měl být 15 aţ 20 m široký sedimentační zatravněný pás 

k zachycení půdních částic a hnojiva. K dalšímu omezení erozních projevů dále navrhuji 

důsledně dodrţovat agrotechnická PEO. Otázkou zůstává stupeň funkčnosti drenáţního 

systému v severovýchodní části PB a ochota majitele investovat do jeho údrţby. 

 

 

Půdní blok L/X-14 – erozní rýha 

•  Délka PB – 810 m; 

•  plocha PB – 23,06 ha; 

•  půdní typ PB – rendzina, podél toku fluvizem; 

•  expozice PB – jihozápadní;       

•  sklonitost PB – rovina aţ mírný sklon (0 – 7
o
);             Foto 28: L/X-14 – erozní rýha 

•  hloubka půdy PB – půda středně hluboká   Autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011 

   aţ hluboká (> 30 cm); 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (2,0 – 3,0 t/ha/rok). 

Významný erozní projev jsem zjistila v severním cípu pole, podél Třebutičského 

potoka (LBP Lučního potoka). Evidentně zde došlo k vybřeţení zaneseného potoka,            

který se vylil na hlubokou orbu a vytvořil erozní řečiště, aţ 45 cm hluboké, 150 cm široké 

a cca 150 m dlouhé (viz foto 69, 70, příloha A). 

Navrhovaná PEO: vybřeţení potoka při zvýšených průtocích lze eliminovat pouze 

pravidelnou kontrolou a čištěním koryta správcem toku. Dále doporučuji prohloubit 

záchytný silniční příkop podél východní strany pozemku a zabránit tak stékání dešťové 

vody z výše poloţeného PB L/X-16, který leţí pod vrchem Skalky (337 m n. m.). 
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7. 1. 5 Vyhodnocení terénního průzkumu v povodí Lučního potoka 

 

Vyhodnocení projevů eroze v povodí Lučního potoka 

Z předchozího popisu půdních bloků narušených erozí v povodí Lučního potoka                

je patrné, ţe projevy eroze zde nejsou zanedbatelné. Z 98 sledovaných půdních bloků jsem 

na 19 z nich zaznamenala viditelné projevy zrychlené vodní eroze. Ty jsou způsobeny  

větší svaţitostí pozemků a skutečností, ţe půdní bloky často leţí pod významnými 

geografickými výškovými útvary. Takto poloţená pole jsou při deštích zatěţována 

povrchovým odtokem z vrchů, pod kterými leţí. Plošný odtok se často mění v soustředěný 

a tím přispívá ke vzniku erozních rýžek a rýh (viz foto 24, 33, 47, příloha A).           

Kromě zmíněných „neovlivnitelných“ geografických faktorů je zrychlená eroze v nemalé 

míře způsobena antropogenními vlivy, mezi které patří nevhodné agrotechnické postupy 

zemědělců a nevhodně situované a neupravené polní vjezdy, mnohdy bez propustků.     

Dále jsem zjistila, ţe u většiny polních cest chybí záchytný příkop.  

Při terénních výjezdech se také ukázalo, jak velký vliv na zrychlenou erozní činnost 

mají povětšinou kapacitně nedostatečné silniční příkopy či neudrţovaná koryta vodních 

toků, ze kterých se voda vylévá na přilehlá pole. Čtyři PB (L/I-4, L/VI-4, L/VII-8, L/X-14) 

byly postihnuty vybřežením potoka, způsobeného zanesením koryta naplaveninami, 

přičemţ na PB L/I-4 byl tento stav sledován od ledna do března 2011 (viz foto 3 – 6, 

příloha A).  

U poměrně významného počtu PB jsem zjistila podmáčení dolních částí pozemku, 

způsobené nevýhodnou morfologií terénu, ze kterého dále neodtéká voda. Jde                    

o 10 PB (L/I-3, L/II-2, L/VII-4, -6, L/VIII-7, -11 a L/IX-8, -9, -14, -15). Na těchto 

pozemcích, v místech podmáčení, pak vlivem pohybu zemědělské techniky dochází často 

ke zrychlení erozních procesů.  

Na všech sledovaných PB jsem zaznamenala minimálně široké, většinou však spíše 

ţádné sedimentační zatravněné pásy podél přilehlých vodních toků a silničních příkopů            

(viz foto 13, 28, 41, 58, 71, příloha A). Zemědělci často obdělávají půdu aţ na samý okraj 

břehové hrany. To se mimo jiné projevilo také na dvou PB (L/VII-8 a L/IX-13)                  

u silnice I. třídy Litoměřice – Úštěk, kde pravidelně dochází k sesuvům silničního svahu 

(viz foto 37, 38, 59, 60,  příloha A).  

 

Hodnocení povodí Lučního potoka z hlediska projevů větrné eroze je bez výsledků, 

protoţe ty nebyly v období od září 2010 do března 2011 vysledovány.  

 

 

Vyhodnocení a návrh protierozních opatření v povodí Lučního potoka 

V celkovém povodí Lučního potoka je stav protierozní ochrany orné půdy                               

na nedostatečné úrovni. Na půdních blocích je často jediným PEO způsob hospodaření 

v zimních měsících – v horní a částečně střední a dolní části povodí jsou na PB 

ponechávána strniště, vysazovány ozimy či prováděno kypření půdy. Naproti tomu,      

ve střední a dolní části povodí, na černozemích a rendzinách, jsem zaznamenala pozemky 
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po hluboké orbě. Z hlediska výsadby vhodných plodin nemám námitky – v oblasti povodí 

Lučního potoka jsou pěstovány výhradně úzkořádkové plodiny. Co však musím 

zemědělcům vytknout, je ignorování způsobu obdělávání půdy po vrstevnici.   

Obecně mohu říci, ţe protierozní opatření, která jsem v kapitole 7. 1. 4 navrhovala 

pro jednotlivé půdní bloky se zjištěnou zrychlenou erozí, by bylo vhodné uplatnit, podle 

konkrétních podmínek, na všech pozemcích s ornou půdou.  

Na šesti PB (L/VII-4, -6, -8 a L/IX-1, -13, -23) je vodní eroze tak plošně rozsáhlá,          

ţe na nich navrhuji radikální organizační PEO, a to zatravnění části nebo celého 

pozemku (L/VII-8 a L/IX-1). Zrychlená vodní eroze je zde podpořena svaţitostí pozemků 

(cca 8 aţ 11°), které často leţí na provzdušněných, skeletovitých a méně úrodných 

rendzinách, snadno podléhajících erozi. Podle vhodnosti jsem pro tyto PB navrhla výsadbu 

ovocných sadů (vhodné pro PB s jihovýchodní aţ jihozápadní expozicí) či přirozené 

zatravnění. 

V povodí Lučního potoka se nacházejí také dva PB s chmelnicemi (L/IX-14, -15), 

které postrádají jakoukoli ochrany proti erozi (viz foto 61, 62, příloha A). Na těchto PB 

navrhuji neprovádět hlubokou orbu a v období vegetačního klidu meziřadí osít ozimou 

řepkou, kterou v době květu zaorat. 

Mezi snadno realizovatelná PEO patří zatravnění údolnic, na kterých dochází 

k soustředěnému odtoku povrchové vody a tím ke vzniku zrychlené eroze, často podpořené 

jízdou zemědělské techniky. Rýhové eroze v místě údolnic byly zjištěny na šesti půdních 

blocích L/I-4, L/II-2, L/VII-6, L/VIII-5, L/IX-23 a L/X-5 (viz foto 66, příloha A).                  

Na těchto pozemcích jsem navrhla ohroţené údolnice zatravnit dostatečně širokým 

ochranným pásem. 

Jednoduché terénní úpravy jsem navrhla na těch půdních blocích, kde dochází        

v niţších částech pozemku k častému zamokřování v důsledku akumulace sráţkové vody.  

To je způsobeno morfologií terénu (často jen naoraným valem při okraji PB), která 

neumoţňuje přirozený gravitační odtok povrchové vody z pole (viz foto 27, příloha A). 

Na mnoha místech jsou nevhodně situované a technicky neupravené polní vjezdy  

(viz foto 9, 28, 41, 42, příloha A). Vjezd se často nachází na spodním okraji pozemku,            

coţ způsobuje stékání dešťové vody na níţe poloţené pozemky jednak z pole a jednak 

z příkopu, který je polním vjezdem přerušen. Řešením by bylo zřízení propustku 

s roštem, kterým by stékala voda z polního vjezdu přímo do propustku. Situování polního 

vjezdu v dolním okraji pole je také příčinou urychlení erozních jevů tím, ţe zemědělská 

technika vjíţdí na pole směrem po spádnici. Vhodné je tedy polní vjezd situovat z boku 

pozemku, případně z horního okraje. 

Další výtka patří absenci nebo nedostatečné kapacitě záchytných příkopů u polních 

cest, které by odvedly dešťovou vodu z vyšších pozemků do vodních toků a HOZ. Přitom 

se toto PEO přímo nabízí, neboť povodí Lučního potoka má hustou síť toků a HOZ. 

Vybudování nových záchytných příkopů podél polních cest jsem navrhla na těchto 

jedenácti půdních blocích: L/VII-4, -6, L/VIII-5, -8, -11 a L/IX-5, -7, -8, -14, -15, -23. 

Podobná situace je u silničních příkopů podél téměř všech půdních bloků. Ty bývají 

často zarostlé a zanesené (viz foto 9, 28, 41, 42, 58, 78, příloha A). Kapacitně pak nestačí 

odvádět větší průtok vody, která se vylévá na spodní pole. 



2011 89 

 

U jediného PB (L/IV-5) jsem navrhla poměrně významný zásah do celistvosti 

pozemků – vybudovat svodný příkop napříč polem, se sedimentační jímkou před 

zaústěním do vodního toku.  

Na ţádném ze sledovaných PB jsem nezaznamenala ochranný sedimentační 

zatravněný pás podél vodních toků, HOZ a cest se záchytnými příkopy (viz foto 13, 28, 

38, 41, 58, 60, 78, příloha A). Zřízení ochranného pásu navrhuji na všech pozemcích 

s ornou půdou. 

V celkovém povodí Lučního potoka byla vybudována síť HOZ (celkem 31 HOZ). 

Rekognoskací terénu jsem zjistila, ţe většina těchto odvodňovacích zařízení je v dobrém           

a funkčním stavu. Zatím spolehlivě odvádějí vodu z polí a v deštivém období byl průtok 

v nich dokonce vyšší, neţ v samotných vodních tocích.  

 

Přehled navrhovaných PEO v povodí Lučního potoka 

Z organizačních PEO navrhuji: 

 ochranné zatravnění k dalšímu uţití jako louka, či pastvina, nebo výsadba 

ovocného sadu na části nebo na celém PB; 

 vysazování úzkořádkových plodin. 

Z agrotechnických PEO navrhuji: 

 vrstevnicový způsob obdělávání půdy; 

 ponechání strniště bez orby, vysazování ozimých plodin, příp. místo orby 

pouze půdu kypřit. 

Z technických PEO navrhuji: 

 jednoduché terénní úpravy; 

 vybudování svodného příkopu se sedimentační jímkou; 

 vybudování záchytných příkopů podél polních cest; 

 zkapacitnění příkopů podél silnic; 

 zatravnění údolnic; 

 sedimentační zatravněné pásy. 

Z ostatních PEO navrhuji: 

 polní vjezdy doplnit propustky, příp. rošty;  

 vyčištění koryt vodních toků a HOZ. 

 

Agrotechnické PEO – mulčování (nastýlání), na pozemcích s ornou půdou, v povodí 

Lučního potoka nelze zcela jednoznačně doporučit. Otázkou je, zda by především v horní 

části povodí, tedy v oblasti s vlhkým a mírně teplým klimatem, nedocházelo na takto 

ošetřených polích ke vzniku plísní. 
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7. 2 TERÉNNÍ PRŮZKUM POVODÍ KLAPSKÉHO POTOKA 

7. 2. 1 Určení hranice povodí Klapského potoka 

Hranice hydrologického povodí Klapského potoka jsem určila stejným způsobem 

jako v řešeném povodí Lučního potoka (viz podkapitola 7. 1. 1), tzn. z portálu Mapa ČR 

HEIS VÚV – vodní toky a hydrologická povodí.  

Celkové povodí Klapského potoka je rozděleno na tři dílčí hydrologická povodí                  

(viz obrázek 21, str. 61). 

I.  – horní část povodí Klapského potoka (ČHP 1 – 13 – 04 – 043); 

II.     – střední část povodí Klapského potoka (ČHP 1 – 13 – 04 – 045); 

III.  – dolní část povodí Klapského potoka (ČHP 1 – 13 – 04 – 047). 

 

 

7. 2. 2 Vyhodnocení typů zemědělských pozemků v povodí  
  Klapského potoka 

Rekognoskací terénu v září 2010 jsem zjišťovala rozsah a stav půdních bloků 

v povodí Klapského potoka a svá zjištění jsem shrnula do následujících odstavců.  

Celá oblast povodí Klapského potoka je plně vyuţívána jako orná půda. Pouze 

v okolí vrchu Hazmburk (418 m n. m.) se na svazích vyskytují ovocné sady. Ty jsou 

vysazovány vhodně po vrstevnici, se zatravněným meziřadím. Zalesnění a louky se 

v tomto území vyskytují minimálně. Zalesněn je zmíněný vrch Hazmburk a několik 

strmých vršků.    

V následujícím zpracování této kapitoly se zaměřuji pouze na pozemky s ornou 

půdou, které jsou z hlediska eroze nejohroţenější.  

 

 

7. 2. 3 Výběr, označení a popis půdních bloků orné půdy v povodí 
  Klapského potoka 

Výběr, označení a popis jednotlivých půdních bloků orné půdy pro vysledování 

eroze jsem prováděla systematicky, směrem od horní části povodí, přes střední část k dolní 

části povodí Klapského potoka. Postup při rekognoskaci terénu, zákresu jednotlivých 

půdních bloků do pracovních map a vytváření tabulek „Parametry půdních bloků orné 

půdy“ pro jednotlivá dílčí povodí Klapského potoka (viz tabulky 1 – 5, příloha B) byl 

shodný s postupem v případě povodí Lučního potoka (viz podkapitola 7. 1. 3). 
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7. 2. 4 Popis eroze a návrh protierozních opatření v povodí  
  Klapského potoka 

 

Půdní bloky K/I-1, -2, -3, -7,  K/II-2, -8, -9, -10,      

-16,  -17, -19,  K/II-21, -23, -24  a  K/III-8, -9 

– antropogenní eroze 

Při terénním průzkumu jsem byla překvapena 

četností výskytu vyjetých kolejí, způsobených 

pohybem těţké zemědělské techniky, zřejmě              

na vlhčích půdách. Celkem jsem tento typ 

antropogenní eroze zjistila na 16 půdních blocích, 

přičemţ koleje byly aţ 45 cm hluboké a 150 cm široké,       Foto 29: K/II-2 – antropogenní eroze 

a to jak  na hluboké orbě,  tak na polích  s ponechaným        Autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010  

strništěm (viz foto 1 – 11, příloha B).                                                       

Navrhovaná PEO: hospodařit takovým způsobem, aby se omezil počet výjezdů těţké 

zemědělské techniky na pozemek a zvětšit poloměr otáčení na okraji pole. Dále, pokud je 

to časově moţné, neobdělávat podmáčená pole a dodrţovat vrstevnicový způsob 

obdělávání.  

 

 

Půdní  bloky  K/I-3,  K/II-4,  -17, -20,  -23,  -31,      

-32 a K/III-4, -5, -6, -10 – vybřežený tok, stojatá 

voda nebo naplavenina 

Na jedenácti PB jsem zaznamenala podmáčené 

části pole, způsobené buď vodou, která stéká 

z vyšších poloh pozemku, nebo vybřeţením toku.  

Voda, která stéká do jednoho místa pole a není ji 

umoţněn další odtok, se na tomto místě  akumuluje  a 

velmi pomalu vysychá. Tato část pole zůstává dlouho         Foto 30: K/III-10 – laguna          

podmáčena  a  zanesena   viditelnými   naplaveninami        Autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010    

(viz foto 12 – 14, příloha B). 

Na PB, kde došlo vlivem dešťů nebo tání sněhu k vybřeţení toku (PB K/II-20, -31,           

-32 a K/III-4, -5, -6, -10), se vytvořila druhá koryta, vedoucí paralelně s tokem. V nejniţší 

části pozemku se voda akumulovala a vytvořila lagunu, která jen velmi pomalu vysychala 

a způsobila dlouhodobé podmáčení půdy. Po vyschnutí vznikly v horní části pozemku 

široké, proudem vymleté rýhy a na místě laguny zůstaly mocné půdní naplaveniny                 

(viz  foto 15 – 18, 21 – 25, 27 – 30, 32, příloha B). 

Navrhovaná PEO: především vyčistit vodní toky a HOZ od nánosů z polí.                           

Na vhodných místech zřídit 15 aţ 20 m široké zatravněné sedimentační pásy podél toků, 

silnic a polních cest, aby nedocházelo k opětovnému rychlému zanášení koryt půdou 

z polí. Dále, pokud to lze, upravit pozemek tak, aby bylo docíleno odtékání nahromaděné 

vody. Zatravnit místa, kde vybřeţená voda vytváří druhé koryto. 
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Půdní blok K/II-20 – vybřežený potok, stojatá voda 

a naplavenina 

•  Délka PB – 760 m; 

•  plocha PB – 7,33 ha; 

•  půdní typ PB – černozem; 

•  expozice PB – jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – rovina (0 – 3°);    Foto 31: K/II-20 – naplavenina  

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – téměř bez ohroţení aţ nízké erozní ohroţení               

   (0,5 – 1,5 t/ha/rok).  

Pozemek je podlouhlého úzkého tvaru. V nejširším místě má 230 m, v nejuţším       

je 50 m široký, při délce 760 m. Podél jiţního okraje pole protéká pravobřeţní přítok 

Klapského potoka a do této části pozemku také zasahuje malý lesík. Z jiţní strany stéká 

dešťová voda z vrchu Jiřetín (252 m n. m.) do PBP Klapského potoka, který je velmi 

zanesený půdou z přilehlých polí a není proto schopen pojmout větší mnoţství vody              

(viz foto 25, 26, příloha B). Během několikadenních vytrvalých dešťů v září 2010                     

a při oblevě v lednu 2011 zde došlo k vybřeţení toku jiţ v horní (západní) části pole. Voda 

vytvořila podél celé jiţní části PB druhé koryto (viz foto 25, 27, příloha B), které dalo 

vzniknout velké laguně v jihovýchodním cípu pole (viz foto 28, příloha B). Při terénní 

pochůzce v březnu 2011 mě překvapilo mnoţství nánosu zeminy, které zde po opadnutí 

vody zůstalo (viz foto 29, 30, příloha B).    

Navrhovaná PEO: v prvé řadě vyčistit PBP Klapského potoka od nánosů půdy z polí 

a zabránit dalšímu rychlému zanášení zřízením 15 aţ 20 m širokého zatravněného 

sedimentačního pásu po celé délce toku.  V místě vytváření laguny provést terénní úpravy 

tak, aby stojatá voda mohla stékat zpět do toku.  

 

 

Půdní blok K/II-23 – stojatá voda 

•  Délka PB – 810 m; 

•  plocha PB – 86,06 ha;   

•  půdní typ PB – černozem; 

•  expozice PB – severovýchodní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°);   Foto 32: K/II-23 – laguna  

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – nízké erozní ohroţení aţ riziko vzniku plošného  

   smyvu (1,0 – 4,0 t/ha/rok). 

Z poměrně rozsáhlého, 1600 m širokého pozemku, je významná část dešťové vody 

sváděna dvěma údolnicemi do jednoho místa v severní části PB (viz foto 31, příloha B), 
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kde se pak voda zadrţuje a vytváří lagunu. Ta, po několikadenních deštích v září 2010, 

zasahovala aţ do místní komunikace (viz foto 32, příloha B). Silnice, která lemuje dolní 

(severovýchodní) část pole, nemá záchytný příkop. 

Navrhovaná PEO: zřídit záchytný příkop podél severovýchodní silnice a stojatou 

vodu vhodnými terénními úpravami do tohoto příkopu odvést.  

 

 

Půdní blok K/II-25 – rýhová eroze 

•  Délka PB – 270 m; 

•  plocha PB – 13,22 ha; 

•  půdní typ PB – rendzina, černozem; 

•  expozice PB – jihozápadní; 

•  sklonitost PB – rovina aţ střední sklon (0 – 12
o
), 

   vypočtená aţ 12,0°;                  Foto 33: K/II-25 – rýhová eroze 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (3,0 – 4,0 t/ha/rok). 

Svaţitý pozemek, převáţně na rendzinách, leţí přímo pod vrchem Hazmburk       

(418 m n. m.). Pro PB to v období dešťů znamená velkou zátěţ, neboť u polní cesty, která 

vede podél horního (severovýchodního) okraje pole, není zřízen záchytný příkop, který by 

odváděl dešťovou vodu z Hazmburku. Rýhová eroze je patrná v místě dvou údolnic,              

a to jiţ od horního okraje PB. Výraznější je erozní rýha v severní části pole, která je                

cca 30 cm hluboká,50 cm široká a dlouhá v celé délce pole (viz foto 33 – 36, příloha B). 

Voda z erozní rýhy končí v Klapském potoce.    

Navrhovaná PEO: moţným řešením by bylo vodu z vrchu Hazmburk odvést 

vybudováním záchytného příkopu podél polní cesty nad PB, se zaústěním zleva                        

do Klapského potoka. Vzhledem k tomu, ţe se pozemek nachází převáţně na méně 

úrodných, erozně náchylných rendzinách, raději bych na tomto PB doporučovala vysadit 

ovocný sad se zatravněným meziřadím. 

 

 

Půdní blok K/II-37 – plošný smyv 

•  Délka PB – 340 m; 

•  plocha PB – 5,00 ha; 

•  půdní typ PB – černozem; 

•  expozice PB – jihovýchodní; 

•  sklonitost PB – mírný sklon (3 – 7°), vypočtená 5,6°; Foto 34: K/II-37 – plošný smyv 

•  hloubka půdy PB – půda hluboká (> 60 cm);  Autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

•  ztráta půdy vodní erozí na PB – riziko vzniku plošného smyvu (3,0 – 4,0 t/ha/rok). 
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Svaţitý PB se nachází pod dvěma výše poloţenými (severními) pozemky a vrchem 

Hazmburk (418 m n. m.). Vyšší pozemky jsou sice odděleny zatravněnými, křovinatými 

pásy, ovšem bez záchytných příkopů. Na PB jsem zjistila plošný smyv, který se zde 

projevuje nánosy půdy podél celého silničního příkopu ve spodním (východním) okraji 

pole (viz foto 37, příloha B). Silniční příkop je na třech místech přerušen polními vjezdy 

bez propustků (viz foto 38 – 40, příloha B). Voda z příkopu se tak vylévá a přes silnici 

stéká do obce Slatina a na protější PB K/II-38. 

Navrhovaná PEO: k omezení plošného smyvu je vhodné odvést dešťovou vodu, 

která stéká z horních pozemků. V tomto případě je moţné navrhnout záchytný příkop                 

pod cca 10 m širokým křovinatým remízkem, podél horního (západního) okraje PB               

K/II-36. Příkop by byl sveden jiţním směrem a dále propustkem přes místní cestu                    

do stávajícího příkopu, který pak komunikaci lemuje směrem k obci Slatina. Tento příkop 

bude nutné zpevnit a zkapacitnit. Dále navrhuji pod polním vjezdem zřídit propustek                 

a ostatní nepouţívané polní vjezdy zrušit. Silniční příkop následně upravit a zkapacitnit. 

 

 

Větrná eroze a protierozní opatření v povodí Klapského potoka 

Větrná eroze v povodí Klapského potoka nebyla 

vysledována. Podle SOWAC GIS je potenciální 

ohroţenost půdních bloků větrnou erozí ve stupni 

„půdy bez ohroţení aţ půdy náchylné“. Podle 

zjištěných informací od zemědělců hospodařících 

v tomto území, bývalo v minulosti narušení pozemků 

větrnou erozí poměrně značné. To bylo potvrzeno        

i studiemi, na základě kterých byly ve spolupráci 

s tehdejší Státní meliorační správou a zemědělskými 

subjekty navrţeny a následně v etapách zřizovány 

větrné bariéry,  které  měly  omezit  škodlivé působení       Foto 35: K/II-1,2 - větrolam 

převládajícího severozápadního a jihovýchodního větru. Autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010 

Při terénních pochůzkách jsem zaznamenala celkem 11 větrolamů, které jsou 

situovány tak, ţe tvoří 6 souvislých, na sebe navazujících pásů, přes celou šířku povodí. 

Západně od obce Klapý se nachází 3 pásy větrolamů, 1000 aţ 1600 m od sebe vzdálených. 

Na východ od Klapý jsou pak 3 pásy starých větrolamů ve vzdálenostech 480 – 570 m.  

Větrné bariéry se vyskytují podél těchto půdních bloků: 

 na PB K/I-3,- 4, -7, -8 – 430 m dlouhý větrolam (bez keřového patra) severně 

od Podhrázského rybníka (viz foto 41, příloha B); 

 na PB K/II-1, -2 – 1290 m dlouhý větrolam (s  keřovým patrem) jiţně            

od Podhrázského rybníka (viz foto 42 – 44, příloha B); 

 na PB K/II-3 – 200 m dlouhý větrolam (s keřovým patrem) podél silnice      

na Lukohořany (viz foto 45, příloha B); 

 na PB K/I-8, -9 – 600 m dlouhý nově vysázený větrolam (s keřovým patrem) 

severně od obce Lkáň (viz foto 46, příloha B); 
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 na PB K/I-10, K/II-4, -5, -11 – 1300 m dlouhý mladý větrolam (s keřovým 

patrem) jiţně od Lkáně (viz foto 47, příloha B); 

 na PB K/II-6, -7 – 720 m dlouhý větrolam severně od VN Klapý I; 

 na PB K/II-9, -10 – 250 m dlouhý nově vysázený větrolam (s keřovým 

patrem) severně od vrchu Hazmburk (viz foto 48, příloha B); 

 na PB K/II-11, -13, -16, -17 – 1000 m dlouhý větrolam jihozápadně od obce 

Klapý; 

 na PB K/II-28, -29 – 460 m dlouhý starý větrolam (s keřovým patrem) jiţně 

od vrchu Hazmburk (viz foto 49, příloha B); 

 na PB  K/II-29, -30 – 720 m dlouhý starý větrolam (s keřovým patrem) 

jihovýchodně od vrchu Hazmburk (viz foto 50, příloha B). 

 Na PB K/II-30, -31 – 700 m dlouhý starý větrolam (s keřovým patrem) jiţně 

od obce Slatina. 

 

 

7. 2. 5 Vyhodnocení terénního průzkumu v povodí Klapského  
  potoka                                                                                                                                                                                                      

 

Vyhodnocení projevů eroze v povodí Klapského potoka 

Z celkem 61 sledovaných půdních bloků s ornou půdou jsem na 24 z  nich 

zaznamenala viditelné projevy degradace půdy – podmáčení, naplaveniny na pozemku, 

vybřeţený potok a eroze způsobená zemědělskou technikou. Tento stav je dán celkovou 

morfologií povodí Klapského potoka, kde rovinný, mírně zvlněný terén neumoţňuje        

po vydatnějších deštích přirozený odtok akumulované vody z polí. V dolních partiích polí 

tak vznikají místa s dlouhodobě podmáčenou půdou, nebo laguny o průměrech řádově 

desítky metrů (viz foto 21 – 24, 28, 32, příloha B). Na pěti PB (K/II-20, K/III-4, -5, -6             

a K/III-10) došlo při zvýšeném průtoku k vylití vody z koryta, coţ bylo způsobeno jeho 

omezenou kapacitou zanášením půdou z polí (viz foto 16, 19, 20, 25, 26, příloha B).        

Po opadnutí vody na pozemcích zůstaly široké vymleté rýhy a mocné nánosy usazenin    

(viz foto 17, 18, 29, 30, příloha B). 

Na celé čtvrtině sledovaných půdních bloků jsem zaznamenala permanentní 

narušování půdy pohybem těžké zemědělské techniky. Děje se tak často v místech 

s podmáčenou půdou a na okrajích PB, kde se zemědělské stroje otáčejí. Půda byla 

narušena jak na hluboké orbě, tak na polích se strništěm. Tyto vyjeté koleje nejsou nijak 

zanedbatelné. Často bývají hluboké aţ 45 cm a široké aţ 150 cm (viz foto 1, 4, 6, 11, 

příloha B). 

Samotný projev vodní eroze – rýhová vodní eroze a plošný smyv půdy, byl zjištěn 

pouze na dvou svaţitých půdních blocích, které se nacházejí na úpatí vrchu Hazmburk 

(418 m n. m.) a jsou tak oba zatěţovány stékající dešťovou vodou. Na PB K/II-25 byla 

vysledována výrazná rýhová eroze po celé délce svahu (viz foto 33 – 36, příloha B)           

a na PB K/II-37 významný plošný smyv (viz foto 37 – 40, příloha B). 
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Vodní nádrţe, které se vyskytují v povodí Klapského potoka – Klapý I. a Slatina 

(Klapý II.) jsou viditelně narušené břehovou abrazí (viz foto 51 – 54, příloha B). Ta, podle 

správce povodí, za posledních 5 let zkrátila původní vzdálenost břehů od vysázených 

stromů cca o 10 metrů.  

Viditelné projevy větrné eroze, jako např. vyvátí půdy, navátí půdy v závětří 

pozemku, nebo dokonce větrné bouře, nebyly v období od září 2010 aţ března 2011 

vysledovány. 

 

Vyhodnocení a návrh protierozních opatření v povodí Klapského potoka 

V povodí Klapského potoka, podobně jako v případě povodí Lučního potoka,           

je ochrana půdy před vodní erozí místními zemědělci podceňována. Nutno však 

podotknout, ţe vzhledem k morfologii terénu není tato oblast tolik zatěţována erozními 

faktory.  

Z hlediska větrné eroze je situace jiná. Na popud dlouhodobých zkušeností                

s intenzivními projevy větrné eroze je v povodí dlouhodobě budován funkční systém 

větrných bariér. 

V  povodí Klapského potoka bylo vybudováno 9 HOZ. Při terénním průzkumu jsem 

zjistila, ţe tato odvodňovací zařízení jsou intenzivně zanášena půdní hmotou z přilehlých 

polí. V nedávné minulosti proběhla podél těchto HOZ obnova břehových porostů.           

Šlo o výsadbu převáţně křovinných dřevin. V terénu jsem zaznamenala, ţe na mnohých 

místech je břehový porost u HOZ buď narušen, nebo přímo zrušen postupným zaoráváním 

aţ k břehovým hranám. Podobná situace je i u vodních toků. Navrhuji tedy podél toků        

a HOZ obnovit ochranná pásma a břehový porost. 

Půdní bloky s ornou půdou, kromě výše zmíněných HOZ a větrných bariér, další 

vhodná PEO postrádají. Z  agrotechnických PEO navrhuji pro všechny PB vrstevnicový 

způsob obdělávání. 

Nejčetnějším typem eroze v tomto povodí je antropogenní eroze, způsobená 

pohybem těţké zemědělské techniky na podmáčených půdách. Jak jsem jiţ uvedla 

v předcházející kapitole, na takto ohroţených půdách všeobecně navrhuji uzpůsobit 

hospodaření tak, aby se docílilo menšího počtu výjezdů na pole. Dále vyvarovat se 

obdělávání polí, která nestačila po deštích vyschnout a také provádět otáčení strojů         

na okrajích pozemků s větším poloměrem.  

Druhá nejčastější degradace půdy je způsobena opakovaným podmáčením půdy         

v dolních částech pozemku či vytvořením rozsáhlých lagun. To je způsobeno jednak 

rovinným terénem a často malým valem, vzniklým postupným naoráváním při okrajích 

pole. V těchto případech navrhuji vhodné terénní úpravy, které by uvolnily cestu vodě     

a tuto odvést, přes sedimentační zatravněný pás, záchytným příkopem do blízkého 

recipientu (viz foto 13, 15, 16, 27, 28, příloha B). V nutných případech pak vyhloubit 

brázdu, kterou by voda z laguny mohla odtékat. 

Vybřeţování toků je umocňováno nedostatečnou kapacitou koryt, která jsou silně 

znečištěná nánosy půdy z polí (viz foto 16, 19, 20, 25 – 27, příloha B). Proto navrhuji celý 

Klapský potok i s jeho přítoky a HOZ pravidelně kontrolovat a v případě významného 

zanesení koryta vyčistit. Dále část pozemku podél toku, kde se postupným naoráváním 
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vytvořil val, upravit tak, aby voda vylitá z toku na pole měla moţnost co nejdříve opět stéci 

do koryta. Na takovém okraji pole podél toku zřídit dostatečně široký sedimentační 

zatravněný pás a zabránit tak rychlému zanášení koryta. 

Ojediněle se objevující rýhová eroze a plošný smyv jsou způsobeny neodvedením 

dešťové vody z výše poloţených pozemků. V těchto případech navrhuji odvést vodu 

záchytnými příkopy podél cest, které vedou nad těmito pozemky, se zaústěním               

do vhodného recipientu. 

U jednoho PB (K/II-25), vzhledem ke svaţitosti pozemku a typu půdy (viz foto 33, 

příloha B), doporučuji změnu ZPF a vysázet zde ovocný sad. 

Na většině půdních blocích s ornou půdou v povodí Klapského potoka lze pěstovat 

širokořádkové plodiny (častou plodinou je zde kukuřice). Na PB, které se nacházejí       

na svazích vrchu Hazmburk – K/II-9, -10, -24, -25, -28, -29, -33, -34, -35, -36, -37, -39      

a v okolí sporadických vyvýšenin – K/I-1, -2, -3, -8, -9, K/II-2, -21, -22, -23, -26 a K/III-7, 

-8, -9, pak doporučuji pěstování úzkořádkových plodin.   

Mezi další opatření, která významným způsobem omezují projevy vodní eroze, patří 

zkapacitnění záchytných příkopů silnic, případně vybudování příkopů polních cest.    

Je třeba připomenout také potřebu stavebních úprav polních vjezdů, které způsobují 

přerušení záchytného příkopu a tím dochází k vylévání vody na niţší pozemky               

(viz foto 38 – 40, příloha B). V těchto případech navrhuji zřídit propustek a případně        

s roštem u těch vjezdů, na kterých stéká voda z polí. 

Stejně jako v případě povodí Lučního potoka, jsem ani v povodí Klapského potoka 

na ţádném PB nezaznamenala ochranné sedimentační zatravněné pásy (viz foto 15, 16, 

25, 32, 37, 39, 40, příloha B), jejichţ zřizování, pro jejich mnohostranný přínos,               

na potřebných místech PB doporučuji. 

Úroveň protierozní ochrany tohoto povodí je z hlediska ochrany před větrnou erozí 

na dobré úrovni. Viditelné projevy větrné eroze v povodí Klapského potoka nebyly         

při terénních pochůzkách zaznamenány. Je to dáno zřejmě funkčností propracovaného 

systému větrných bariér. Celkem 11 větrolamů zde tvoří 6 souvislých pásů po celé šíři 

povodí, které na sebe po 500 aţ 1600 m navazují. Větrolamy, o celkové změřené délce 

7670 m, chrání 27 půdních bloků (viz foto 41 – 50, příloha B). Z rozdílného stáří větrolamů 

je patrné, ţe jejich výsadba je koordinována na základě dlouhodobého plánu. 
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Přehled navrhovaných PEO v povodí Klapského potoka 

Z organizačních PEO navrhuji: 

 výsadbu ovocného sadu se zatravněným meziřadím na celém PB. 

Z agrotechnických PEO navrhuji: 

 vrstevnicový způsob obdělávání půdy; 

 ponechání strniště bez orby, vysazování ozimých plodin, příp. místo orby 

pouze půdu kypřit. 

Z technických PEO navrhuji: 

 jednoduché terénní úpravy; 

 vybudování záchytných příkopů podél polních cest; 

 zkapacitnění příkopů podél silnic; 

 sedimentační zatravněné pásy. 

Z ostatních PEO navrhuji: 

 polní vjezdy doplnit propustky, příp. rošty;  

 vyčištění koryt vodních toků a HOZ. 
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8 ZÁVĚR 

 

Účelem práce bylo poukázat na skutečnost, ţe i přes stále dokonalejší matematické 

modely výpočtu erozní činnosti se celkové hodnocení území z hlediska erozní ohroţenosti 

bez soustavného terénního průzkumu neobejde. Ten zjišťuje skutečný stav projevů 

zrychlené eroze, a zda je území vyuţíváno v souladu se zásadami a potřebami ochrany 

půdy a krajiny. Tato práce zároveň nabízí návrhy provedení účinných, především 

technických protierozních opatření.     

V hodnocení půdních bloků podle internetového mapového portálu Help Service             

– Remote Sensing „Mapa ČR – ztráta půdy“ je v povodí Lučního potoka 7 konkrétních 

půdních bloků orné půdy hodnocených v rozmezí „půdy s rizikem vzniku rýhové eroze“  

aţ „půdy s výraznou rýhovou erozí“. Při terénních pochůzkách jsem však projevy 

zrychlené vodní eroze – tedy rýţkovou aţ rýhovou erozi, zaznamenala pouze na dvou takto 

mapově ohodnocených polích (L/II-1 a L/VI-4), přičemţ v souhrnu mého terénního 

sledování se rýhová eroze vyskytovala na 16 a rýţková na 2 půdních blocích. 

V případě povodí Klapského potoka nejsou podle internetového mapového portálu 

Help Service – Remote Sensing „Mapa ČR – ztráta půdy“ ţádné půdní bloky hodnoceny 

stupněm „půdy s rizikem vzniku rýhové eroze“ aţ „půdy s výraznou rýhovou erozí“. 

V terénu jsem pak zaznamenala jeden půdní blok s projevem rýhové eroze.  

Jak plyne z výše uvedeného, výskyt projevů vodní eroze je početnější 

v geomorfologicky členitějším povodí Lučního potoka. Projevy zrychlené vodní eroze 

jsem zde zaznamenala na 19 půdních blocích, coţ představuje téměř 20 % ze sledovaných 

PB, zatímco v rovinném, mírně zvlněném povodí Klapského potoka pouze na 2 půdních 

blocích, tedy 3 % z celkového počtu sledovaných PB. Z toho vyplývá, jakou důleţitou 

úlohu při vyhledávání eroze, jejích příčin, projevů a případně při navrhování vhodných 

protierozních opatření, představuje právě důkladná, i kdyţ časově náročná terénní 

prohlídka řešeného území. Ta by měla být prováděna v průběhu celého roku, zvláště pak 

při klimatických výkyvech, které bývají v posledních deseti letech na území ČR stále 

častější a extrémnější. V rámci této diplomové práce byly projevy zrychlené vodní eroze 

vysledovány právě v období několikadenního vytrvalého deště na konci září 2010                          

a po rychlém tání v polovině ledna 2011.  

Po sedmiměsíčním sledování zemědělských pozemků (září 2010 aţ březen 2011) 

v povodí Klapského a Lučního potoka mohu říci, ţe zde je ochrana orné půdy před vodní 

erozí zanedbávána a zřejmě i podceňována. Na většině polí je viditelná snaha zemědělců              

o maximální plošné osetí pozemků, coţ se projevuje především prováděnou orbou                     

aţ k samé hraně břehů vodních toků, k hraně silničních či polních příkopů, nebo dokonce 

silničních svahů. Tento stav má ovšem dalekosáhlejší následky, neţ jen ztrátu nejcennější 

půdy a zhoršení kvality vody v tocích. Rychlejší zanášení silničních příkopů a koryt toků 

významně sniţuje kapacitu vody, kterou jsou schopny pojmout. Pak dochází k častému 

vybřeţení se všemi důsledky – dramatické urychlení vodní eroze na  níţe poloţených 

pozemcích a navýšení četnosti povodňových stavů a následných škod v zasaţených 

územích a obcích. 

V případě ochrany před větrnou erozí je hodnocení pozitivní. Půdní bloky v povodí 

Lučního potoka nejsou větrnou erozí ohroţeny, coţ je dáno typem vegetačního pokryvu 

celého území. Převaţují zde lokality lesních porostů, luk, pastvin a sadů a chráněné půdní 
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bloky orné půdy s výhodnou délkou. Na území povodí Klapského potoka jsou rozsáhlé 

půdní bloky s ornou půdou účinně chráněny systémem větrných bariér (větrolamů).   

Po zhodnocení terénního průzkumu mohu uvést, ţe obě řešená povodí je nutné 

nadále sledovat a průběţně vyhodnocovat chování zemědělských subjektů při hospodaření 

a vyuţívání území. Především, zda není prováděna orba po spádnici, orba v ochranném 

pásu vodních toků, silnic a cest a zda nedochází ke zbytečnému kácení stromů, rušení 

remízků, polních cest, cestních příkopů a jiných prospěšných krajinných prvků. V povodí 

Klapského potoka je navíc potřeba sledovat, zda nedochází ke scelování půdních bloků               

a zaorávání hlavních odvodňovacích zařízení.                   

Na zřizování a údrţbě protierozních opatření by měli mít zájem nejen zemědělci 

samotní, ale také další subjekty. V prvé řadě Ministerstvo ţivotního prostředí spolu                    

s Ministerstvem zemědělství, jejichţ úkolem je chránit půdu před postupnou degradací               

a vodní toky před zdroji znečištění. Dále Správa a údrţba silnic, které vznikají nemalé 

škody častým zanášením příkopů a poškozováním silnic. Nejvíce se však tento problém 

dotýká obcí, které se v poslední době často potýkají s povodňovými stavy na drobných 

vodních tocích a musí se vypořádat s následky povodní. 

V duchu hesla „Předcházet škodám je levnější, neţ je následně řešit!“ doporučuji 

schválení projektu protipovodňových a protierozních opatření v povodí Lučního potoka, 

neboť tato oblast je v posledních třech letech vystavována nadměrným vlivům povodní              

a eroze. V povodí Klapského potoka doporučuji zachovat a udrţovat v minulosti jiţ 

provedená protierozní opatření v rámci provedené celkové revitalizace povodí. Velmi 

prospěšné by bylo zintenzivnění spolupráce státních institucí ochrany a vyuţívání půdy 

s vodohospodáři, zemědělskými subjekty a příslušnými obcemi.  

Pro současné zemědělce dodrţování potřebných protierozních opatření představuje 

především řadu nejrůznější omezení v podobě zmenšení orné plochy, zvýšení investic                       

do PEO a potřeby jejich následné údrţby, či zhoršení „pohodlí práce“ při obdělávání 

staršími zemědělskými stroji. Z těchto důvodů je nutné při prosazování zřízení PEO 

zemědělce a vlastníky půdy kvalifikovaně informovat o erozní ohroţenosti pozemků,   

které obhospodařují, tzn. o konkrétních hodnotách, důsledcích a příčinách ztráty půdy. 

Nejlépe formou dotačních programů pak navrhnout a zrealizovat vhodná a účinná PEO 

s následným finančním vyrovnáním za zábor půdy, který je efektivně vyuţíván pro PEO, 

případně poskytnutí dotací na jejich další údrţbu. Pokud by bylo zjištěno, ţe hospodaření 

není prováděno v souladu s navrţenými PEO, byly by dotace odebrány.     

Problematika eroze je velmi sloţitá a závisí na mnoha faktorech, které musí být 

brány v potaz. Je nutné krajinu sledovat a způsoby jejího vyuţívání přizpůsobit tak,                 

aby nedocházelo k narušení rázu krajiny.  
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Foto 14: Půdní blok L/IV-5 – vytrvalý déšť září 2010, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

Foto 15: Půdní blok L/IV-5 – vytrvalý déšť září 2010, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010                      

Foto 16: Půdní blok L/IV-5 – vytrvalý déšť září 2010, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

Foto 17: Půdní blok L/IV-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010      

Foto 18: Půdní blok L/IV-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010  

Foto 19: Půdní blok L/IV-5 - obleva leden 2011, autor: Jana Kohlertová, 14. 1. 2011                      

Foto 20: Půdní blok L/IV-5 - obleva leden 2011, autor: Jana Kohlertová, 14. 1. 2011    

Foto 21: Půdní blok L/IV-5 - obleva leden 2011, autor: Jana Kohlertová, 14. 1. 2011                      

Foto 22: Půdní blok L/IV-5 - obleva leden 2011, autor: Jana Kohlertová, 14. 1. 2011 

Foto 23: Půdní blok L/IV-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011                     

Foto 24: Půdní blok L/IV-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011 

Foto 25: Půdní blok L/VI-4 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011 

Foto 26: Půdní blok L/VI-4 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011 

Foto 27: Půdní blok L/VI-4 – umělý vodní tok, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011                 

Foto 28: Půdní blok L/VI-4 – polní vjezd, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011 

Foto 29: Půdní blok L/VII-4 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010                      

Foto 30: Půdní blok L/VII-4 – rýhové eroze, autor: Jana Kohlertová, 22. 2. 2011    

Foto 31: Půdní blok L/VII-6 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011  
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Foto 32: Půdní blok L/VII-6 – rýhová eroze a podmáčená údolnice,                              

       autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 33: Půdní blok L/VII-6 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011                       

Foto 34: Půdní blok L/VII-8 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010 

Foto 35: Půdní blok L/VII-8 – rýhové eroze, autor: Jana Kohlertová, 23. 2. 2011         

Foto 36: Půdní blok L/VII-8 – vybřeţení Lučního potoka, autor: Jana Kohlertová,         

       23. 2. 2011 

Foto 37: Půdní blok L/VII-8 – sesutý silniční svah, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010          

Foto 38: Půdní blok L/VII-8 – orba k hraně silničního svahu, autor: Jana Kohlertová,      

       4. 10. 2010 

Foto 39: Půdní blok L/VIII-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 23. 2. 2011                 

Foto 40: Půdní blok L/VIII-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 23. 2. 2011 

Foto 41: Půdní blok L/VIII-5 – nánosy půdy u polního vjezdu, autor: Jana Kohlertová,    

        2. 3. 2011                  

Foto 42: Půdní blok L/VIII-5 – nánosy půdy u polního vjezdu, autor: Jana Kohlertová,    

        2. 3. 2011  

Foto 43: Půdní blok L/VIII-7 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011            

Foto 44: Půdní blok L/VIII-8 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010 

Foto 45: Půdní blok L/VIII-8 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 4. 10. 2010                

Foto 46: Půdní blok L/VIII-8 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 10. 10. 2010 

Foto 47: Půdní blok L/VIII-8 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 10. 10. 2010                

Foto 48: Půdní blok L/VIII-8 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011    

Foto 49: Půdní blok L/VIII-11 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 12. 3. 2011            

Foto 50: Půdní blok L/IX-1 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 51: Půdní blok L/IX-5 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011      

Foto 52: Půdní blok L/IX-5 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 53: Půdní blok L/IX-7 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011               

Foto 54: Půdní blok L/IX-7 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011    

Foto 55: Půdní blok L/IX-8 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011               

Foto 56: Půdní blok L/IX-9 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 57: Půdní blok L/IX-13 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011                         

Foto 58: Půdní blok L/IX-13 – nánosy půdy v silničním příkopu, autor: Jana Kohlertová, 

       1. 3. 2011 

Foto 59: Půdní blok L/IX-13 – sesuv silničního svahu, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011           

Foto 60: Půdní blok L/IX-13 – orba k hraně silničního, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011    

Foto 61: Půdní blok L/IX-14 – chmelnice, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011                          
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Foto 62: Půdní blok L/IX-14 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 63: Půdní blok L/IX-23 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011               

Foto 64: Půdní blok L/IX-23 – rýţková eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 65: Půdní blok L/IX-23 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011            

Foto 66: Půdní blok L/X-5 – rýhová eroze v údolnici, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011    

Foto 67: Půdní blok L/X-12 - naplaveniny půdy, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011           

Foto 68: Půdní blok L/X-12 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 1. 3. 2011 

Foto 69: Půdní blok L/X-14 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011               

Foto 70: Půdní blok L/X-14 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011 

Foto 71: Půdní bloky L/X-14,16 – Pole bez sedimentačního pásu a silničního příkopu,  

             Autor: Jana Kohlertová, 2. 3. 2011 

 

Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Mapa je sloţena z 9 mapových listů. 

Obrázek 1: Mapový list A1 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 
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Obrázek 3: Mapový list A3 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 4: Mapový list B1 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 5: Mapový list B2 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 6: Mapový list B3 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 7: Mapový list C1 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 8: Mapový list C2 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

Obrázek 9: Mapový list C3 – Mapa půdních bloků v povodí Lučního potoka 1 : 10 000 

 

Obrázek 1 – 9: 

Vyhotovila: Jana Kohlertová, 2011 

 IZ 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%

20%20%20%20%20%20%20%20&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&Mar

WindowName=Marushka 2010-03-26 
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PŘÍLOHA B – povodí Klapského potoka 

 

Tabulky parametrů půdních bloků orné půdy v povodí Klapského potoka 

Tabulka 1: Parametry půdních bloků orné půdy v horní části povodí Klapského potoka 

Tabulka 2: Parametry půdních bloků orné půdy ve střední části povodí Klapského potoka 

Tabulka 3: Parametry půdních bloků orné půdy ve střední části povodí Klapského potoka 

Tabulka 4: Parametry půdních bloků orné půdy ve střední části povodí Klapského potoka 

Tabulka 5: Parametry půdních bloků orné půdy v dolní části povodí Klapského potoka 

Tabulka 1 – 5: 

Autor: Jana Kohlertová, 2011 

Zdroj dat: 

 IZ http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej& 

layers=kraj 2010-12-25 

IZ http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=lesy%     

20voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla 2010-12-28    

IZ http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB        

5&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka 

 2011-01-09 

 

Fotodokumentace k projevům erozní činnosti v povodí Klapského potoka 

Foto 1: Půdní blok K/I-2 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011                 

Foto 2: Půdní blok K/I-2 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

Foto 3: Půdní blok K/I-3 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011                 

Foto 4: Půdní blok K/I-3 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

Foto 5: Půdní blok K/I-7 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010                

Foto 6: Půdní blok K/II-2 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010    

Foto 7: Půdní blok K/II-8 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011              

Foto 8: Půdní blok K/II-17 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 9: Půdní blok K/II-19 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011          

Foto 10: Půdní blok K/II-23 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 11: Půdní blok K/II-23 – antropogenní eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011                

Foto 12: Půdní blok K/I-3 – stojatá voda u Podhrázského rybníka, autor: Jana Kohlertová, 

               8. 3. 2011    

Foto 13: Půdní blok K/II-4 – naplaveniny půdy, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&%20layers=kraj
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/index.php?project=dhtml_zchbpej&%20layers=kraj
http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=lesy%25%20%20%20%20%2020voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla%202010-12-28
http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=cr_verejne&layers=lesy%25%20%20%20%20%2020voda%20silnice%20sidla%20plochy_sidla%202010-12-28
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%20%20%20%20%20%20%20%205&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%20%20%20%20%20%20%20%205&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
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Foto 14: Půdní blok K/II-17 – naplaveniny půdy a rostlinných zbytků,                         

      autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 15: Půdní blok K/II-32 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011          

Foto 16: Půdní blok K/II-31 – podmáčená půda, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

Foto 17: Půdní blok K/III-4 – následek vybřeţení Klapského potoka,                            

      autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011                

Foto 18: Půdní blok K/III-4 – následek vybřeţení Klapského potoka,                            

      autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011    

Foto 19: Půdní blok K/III-4 – zanesený Klapský potok, autor: Jana Kohlertová,             

      11. 3. 2011               

Foto 20: Půdní blok K/III-4 – zanesený Klapský potok, autor: Jana Kohlertová,               

      11. 3. 2011 

Foto 21: Půdní blok K/III-6 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011                

Foto 22: Půdní blok K/III-6 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

Foto 23: Půdní blok K/III-10 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010                

Foto 24: Půdní blok K/III-10 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010    

Foto 25: Půdní blok K/II-20 – místo vybřeţování přítoku Klapského potoka,                

      autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011               

Foto 26: Půdní blok K/II-20 – zanesené koryto přítoku Klapského potoka,  

                 autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 27: Půdní blok K/II-20 – vybřeţený přítok Klapského potoka,                              

      autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 28: Půdní blok K/II-20 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010  

Foto 29: Půdní blok K/II-20 – nánosy půdy, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011               

Foto 30: Půdní blok K/II-20 – nánosy půdy, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011    

Foto 31: Půdní blok K/II-23 – údolnice, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011                

Foto 32: Půdní blok K/II-23 – laguna, autor: Jana Kohlertová, 28. 9. 2010 

Foto 33: Půdní blok K/II-25 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011               

Foto 34: Půdní blok K/II-25 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 35: Půdní blok K/II-25 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011               

Foto 36: Půdní blok K/II-25 – rýhová eroze, autor: Jana Kohlertová, 9. 3. 2011 

Foto 37: Půdní blok K/II-37 – plošný smyv, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011                

Foto 38: Půdní blok K/II-37 – polní vjezd, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

Foto 39: Půdní blok K/II-37 – polní vjezd, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011               

Foto 40: Půdní blok K/II-37 – polní vjezd, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

Foto 41: Půdní bloky K/I-3,4,7,8 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010               
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Foto 42: Půdní bloky K/II-1,2 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010 

Foto 43: Půdní bloky K/II-1,2 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011                         

Foto 44: Půdní bloky K/II-1,2 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010 

Foto 45: Půdní blok K/II-3 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011                

Foto 46: Půdní bloky K/I-8,9 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

Foto 47: Půdní bloky K/I-10, K/II-4,5,11 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011                  

Foto 48: Půdní blok K/II-9,10 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

Foto 49: Půdní blok K/II-28,29 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011               

Foto 50: Půdní bloky K/II-29,30 – větrolam, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 

Foto 51: VN Klapý I, autor: Jana Kohlertová, 19. 9. 2010              

Foto 52: VN Klapý I – abraze břehu, autor: Jana Kohlertová, 8. 3. 2011 

Foto 53: VN Klapý II, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011               

Foto 54: VN Klapý II – abraze břehu, autor: Jana Kohlertová, 11. 3. 2011 
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Obrázek 1 – 8: 

Vyhotovila: Jana Kohlertová, 2011 

IZ 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%

20%20%20%20%20%20%20%20&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&Mar

WindowName=Marushka 2010-04-02 

 

 

CD – R   

Zadání, text, příloha diplomové práce.  

 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%20%20%20%20%20%20%20%20&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%20%20%20%20%20%20%20%20&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryIdCEB%20%20%20%20%20%20%20%20&MarQParam0=721921&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

