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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na ochranu přírody – především na ochranu zemědělské 

půdy. Cílem práce je analyzovat erozní a odtokové poměry z hydrologického hlediska, 

identifikovat plochy rozhodující z hlediska ohroženosti intravilánu soustředěným povrchovým 

odtokem, stanovit plochy které by se měly chránit před plošnou erozí a erozí z drah soustředěného 

odtoku na území obce Janovice a obcí přidružených, které jsou součástí řešených povodí IV. řádu. 

Výsledkem jsou podklady pro řešení pozemkových úprav, které jsou nástrojem pro ochranu 

a rozvoj krajiny.  

Teoretická část práce se zabývá zastoupením půdy na zemi obecně, pozemkovými 

úpravami (PÚ) od historie po současný stav, popisuje jejich fáze a třídí formy. Uvádí zde platnou 

legislativu, která určuje pravidla pro provádění pozemkových úprav na celém našem území. 

V obecné rovině popisuje teoretická část práce pojmy související s pozemkovými úpravami. 

Praktická část práce seznamuje s metodami a systémy, které byly pro potřeby bakalářské 

práce využity tak, aby byly zajištěny dostatečné podklady pro analýzu erozních a odtokových 

poměrů na zájmovém území obce Janovice a obcí přidružených. Její závěry jsou popsány 

a přehledně zaznamenány v mapových podkladech a závěry shrnuty v tabulkách a grafech. 

Následně mohou být tyto podklady a závěry využity pro další fázi pozemkových úprav. 

Význam práce spatřuji v tom, že podrobné průzkumy a analýzy takové problematiky 

mohou významně přispět k ochraně zemědělské půdy, majetku a potažmo k ochraně přírody 

obecně, v závislosti na vodohospodářském řešení odtokových poměrů. 
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2. Zemědělská půda 

Zemědělská půda je nezbytná pro život všech lidí na této planetě. Pevnina zabírá přibližně 

29 % zemského povrchu. Jen 10 % z něj však tvoří polní kultury vhodné pro zemědělské využití. 

Zbytek pevniny zabírají půdy nevhodné pro zemědělskou činnost. Jedná se o zalesněná území, 

pouště, polopouště, plochy zabrané lidmi pro sídla a průmysl, trvale zaledněná území, stepi, 

louky, trvalé pastviny, tundry, sladké vody a močály. Zastoupení hlavního ekosystému na pevnině 

je uvedeno na grafu 1. [1] 

 

Graf 1-Zastoupení hlavních ekosystémů na pevnině [%] [1] 

Více než polovina půdního fondu v České republice (ČR) je využívána k zemědělské 

činnosti, produkci plodin a krmiv. Takto vymezené plochy jsou nazývány zemědělským půdním 

fondem (ZPF), jsou to orné půdy, sady, vinice, chmelnice a trvalé travní porosty. Zemědělský 

půdní fond zabírá 53,3 % území ČR. Zbylou část území zabírají půdy nezemědělské, z nichž velký 

podíl tvoří lesní pozemky 33,9 %, zbylá území jsou ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, 

vodní plochy. [2] 

Pozemkové úpravy jsou také brány jako jediný účinný nástroj pro rozvoj, tvorbu, ochranu 

venkova a ochranu půdy, hlavně zemědělské. A to prostřednictvím zmírňování účinků vodní 

a větrné eroze vznikající nevhodnou hospodářskou činností a velkoplošným hospodařením. Další 

z příčin ztráty půdy je fakt, že zemědělská půda má menší finanční hodnotu než stavební 

pozemky. Tím je zapříčiněno, že se mnohdy velmi kvalitní půda zastaví. 
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2.1. Ohrožení zemědělské půdy 

2.1.1. Vodní eroze 

Vodní eroze je vyvolaná kinetickou energií dopadajících kapek deště na půdní povrch 

a její následnou proměnou v mechanickou energii vyvolanou povrchovým odtokem vody. Formy 

erozní činnosti vody jsou koraze (mechanická), koroze (chemická), evorze (vymílání hornin 

krouživým pohybem vody) a abraze (obrušování dna skalního podkladu). [3] 

Vodní eroze na zemědělské půdě 

Plošná eroze „se projevuje rozrušováním a rovnoměrným smyvem půdních částic po celé 

ploše, tím dochází k plošnému odtoku a postupnému snižování mocnosti půdy.“ Především 

jemnozrnných částic půdy, to snižuje retenční kapacitu, fyzikální a chemické vlastnosti a úrodnost 

půdy. Jemné částice se usazují v dolní časti svahu, lehčí organické částice jsou v mnoha případech 

zaneseny do vodních toků a vodních ploch. [4] 

 

Výmolová eroze vzniká na dlouhých svazích, když plošný odtok přechází 

do soustředěného plošného odtoku, důsledkem morfologického členění terénu. Vznikají mělké 

postupně se prohlubující dráhy soustředěného odtoku (DSO). [4] 

Obrázek 2-Ukázka plošné eroze (Dívčí Kopy, foto) [4] 

Obrázek 1-Podíl zemědělských pozemků v okresech ČR v roce 2018 [2] 
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Podle intenzity se dělí na: 

• rýžkovou erozi 

• brázdovou erozi 

• rýhovou erozi 

• výmolnou erozi 

• stržovou erozi 

 

Kategorizace jednotlivý vodních erozí je uvedena v PŘÍRUČE OCHRANY PROTI 

EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY. [4] 

 

Následky vodní eroze: 

•  ztráta půdy a snížení její kvality  

• ovlivnění kapacity a kvality vodních toků 

• ohrožení intravilánu, komunikací a dalšího majetku v krajině, ovlivnění erozních 

a odtokových poměrů  

2.1.2. Větrná eroze 

Větrná eroze je vyvolaná kinetickým působením větru na půdní agregát, který rozrušuje 

a jeho uvolněné částice transportuje. Při poklesu energie vzdušného proudu dojde k jejich 

opětovnému ukládání. Vzniká v sušších oblastech na půdách s nepříznivými fyzikálními 

vlastnostmi, především strukturou a vlhkostí půdy, drsnostní půdního povrchu a vegetačním 

pokryvem. Další faktory jsou směr a rychlost větru, délka a četnost působení větru, délka 

nechráněného pozemku.  Rozlišujeme dvě formy eroze deflaci (odnos) a korazi (obrušování). [3] 

[4] 

2.1.3. Lidská činnost  

Velký vliv na zemědělskou půdu má činnost člověka, o které práce informuje podrobně 

v kapitole 3.1 Historie pozemkových úprav.  

Obrázek 3-Ukázka stržové eroze (Zátor, foto) [4] 

Obrázek 5-Ukázka drážkové eroze (Čejkovice, foto) [4] Obrázek 4-Ukázka rýhové eroze (Čejkovice, foto) [4] 
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3. Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou souborem mnoha činností prováděných ve veřejném zájmu 

pro zkvalitnění života na venkově. Cíle PÚ: 

• ochrana krajiny, ochrana ZPF, stabilizace a posílení zemědělské krajiny, podpora 

rozvoje venkova 

• zlepšení hydrologického režimu krajiny (odtokových poměrů, erozních účinků, 

zadržování vody v krajině) 

• vyrovnávání se s následky klimatických změn 

• vyjasnění majetkoprávních vztahů, racionální uspořádání pozemků, vyrovnání 

hranic 

• aktualizování registru půdních bloků a uživatelů půdy (LPIS) 

• zvyšování přesnosti a důvěryhodnosti katastru nemovitostí 

• plán společných zařízený provedený ve veřejném zájmu 

Výsledek PÚ je obnovený katastrální operát, který složí jako podklad pro územní 

plánování. [5] 

3.1. Historie pozemkových úprav 

Od samotného počátku lidstva je zajištění zdroje obživy jedním z hlavních faktorů 

ve vývoji lidské společnosti. S tím je spojené i vymezení zemědělských pozemků a hospodaření 

s nimi. PÚ vždy byly svázané se životem na venkově a technologiemi hospodaření. Vývoj 

zemědělství byl ovlivněn politickým, hospodářským, ekonomických a právním uspořádáním 

v daném období. Další změny byly odvozeny od vývoje zemědělství a technologie používané při 

zemědělské výrobě s ní spojené. [6] [7] 

3.1.1. První zmínky o PÚ 

První zmínky o PÚ nalezneme v historické literatuře z období starověkého Babylonu 

a Egypta. První písemné, právní a technické údaje o rozsáhlém a jednotném uspořádání 

zemědělských pozemků jsou datovány z období starověkého Říma. [6] 

3.1.2. Období velké kolonizace 

Za historické počátky PÚ na našem území je považováno období tzv. velké kolonizace 

ve 12. -14. století. V této době vzniklo tzv. zákupní právo. Dokument, kterým bylo písemně 

uzavřeno dědičné a nevypověditelné právo na nájem pozemků. V tomto období vzniklo mnoho 

nových vesnic, které existují dodnes. Tvorbu vesnic měli na starost tzv. lokátoři, ti byli prvními 
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tvůrci velkého budovaní vesnic a uspořádání krajiny. Lokátoři jsou považováni za první krajinné 

inženýry. [6] [7] 

Na počátku 15. století nastal útlum prací spojených s PÚ. Období velké kolonizace bylo 

v podstatě ukončeno. K obnovení PÚ došlo až v druhé polovině 18. století, kdy Marie Terezie 

pověřila F. A. Raaba k provedení návrhu tzv. Raabovy soustavy na území Čech a Moravy. 

Podstatou bylo rozdělení půdy velkostatků, prodání hospodářských budov a dobytka poddaným. 

Poddaný se stal dědičným nájemcem půdy a původní majitel dostával od nájemce stálý roční plat. 

Jejím provedením bylo rozparcelováno 148 panství v Čechách a 69 na Moravě. Rozdělením 

velkostatků vzniklo 128 nových vesnic v Čechách a 117 na Moravě. [6] 

3.1.3. Období kapitalismu 

Další změna přišla s nástupem kapitalismu v roce 1848, kdy byl zrušen feudální stav 

a poddaní se stali vlastníky půdy. Převzetím půdy do osobního vlastnictví vznikaly finanční 

nároky a následné zadlužení některých hospodářů. Následkem zadlužení bylo dělení a prodej 

pozemků, které do té doby nebylo možné bez souhlasu šlechty. Dalšími důvody pro dělení 

pozemků bylo dědictví, nebo věnem při sňatcích. Poslední z řady významných důvodů byl spojen 

s rozvojem infrastruktury, především výstavbou železnic, silnic a vodohospodářských opatření. 

[6] 

Vznikaly parcely nepříliš vhodné pro hospodaření, pro které byla typická rozptýlenost a 

rozdrobenost pozemků. Průměrný počet obhospodařovaných parcel na jednoho zemědělce v té 

době byl 29 parcel. Dalším z problémů byla nepřístupnost pozemku z polních cest, kdy jediným 

možným řešením byl přístup přes sousední pozemky. Tím vnikla tzv. vázanost oborová (podobná 

dnešnímu věcnému břemenu), to je závaznost v osevním postupu, aby projížděním po sousedních 

pozemcích nevznikaly škody na úrodě. Výsledkem byl nevhodný tvar pozemků a katastrálních 

hranic. [6] 

Hospodaření na nevhodných a vzdálených pozemcích, bylo spojené především s velkou 

časovou náročností na přesuny. To přineslo nárůst nákladů na hospodaření. Tyto nepříznivé 

podmínky zpomalovaly rozvoj a pokrok spojený se zemědělstvím. Cestou k odstranění 

nevhodných vlivů bylo logické scelování parcel do větších celků s volným přístupem na pozemek 

a vhodně poležených vzhledem k poloze statku, z něhož byly obdělávány. [6]  

Scelování půdy (komasace) 

Snaha o první PÚ u nás byla převážně formou scelování pozemků (komasace). Z důvodu 

rostoucí potřeby změny uspořádání pozemků proběhlo první zcela dobrovolné scelování 

pozemků. Průkopníkem u nás byl starosta obce Záhlinice na Hané František Skopalík, který 
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scelování provedl na své obci. Jeho úspěch dal podnět k dalšímu dobrovolnému scelování, které 

probíhalo hlavně na Moravě. [6] 

Až roku 1866 byl vydán říšský arondační zákon, který umožnoval dobrovolné směny 

pozemků. Zákon nepřinesl velké úspěchy, a proto bylo v roce 1883 vydáno jeho přepracování 

s názvem říšský rámcový zákon o scelování hospodářských pozemků, jenž uvádí účel a zásady 

scelování. [6] 

Zákon byl přijat v roce 1884 pro Moravu a roku 1887 i pro Slezsko. Na jeho základě bylo 

provedeno na území Moravy a Slezska 323 scelovacích prací na území obcí. Na rozdíl od Čech, 

kde byla situace zcela odlišná, a zákon nebyl přijat. Scelování se neřídilo podle žádné právní 

normy, pouze na základě dobrovolného řízení a za stoprocentního souhlasu všech účastníků. 

Z těchto důvodů bylo na území Čech provedeno scelování pouze ve 2 obcích. Změna nastala 

s příchodem protektorátu Čech a Moravy, kdy byla roku 1940 rozšířena působnost moravských 

zemských scelovacích zákonů i do Čech. [6] 

Provádění PÚ zahrnovalo 4 základní činnosti: 

• Scelování hospodářských pozemků 

• Scelování lesů 

• Dělení společných pozemků, úprava vlastnických a uživatelských práv 

• Oproštění lesů od cizích enkláv a arondace lesních hranic [6] 

3.1.4. Pozemkové úpravy v letech 1945-1950 

Po konci druhé světové války byly stávající předpisy nevyhovující novým trendům 

v zemědělství, např. větším využitím mechanických technologií. Proto byla zahájena práce na 

novém „scelovacím“ zákoně, ten měl umožnit moderní zemědělství založené na soukromém 

vlastnictví. Byl přijat zákon Technicko-hospodářské úpravy pozemků. Ten mohl pozitivně 

ovlivnit vývoj hospodářství v moderním duchu. Výhodou měl být dobrovolný zájem ze strany 

zemědělců o PÚ. Veškeré náklady měly být hrazeny státem. [6] 

3.1.5. Pozemkové úpravy v období socializace 

Změna nastala v roce 1949, kdy byl přijat zákon č.69/1949 Sb., o jednotných 

zemědělských družstvech, jenž změnil formu hospodaření i PÚ na tzv. socialistickou 

zemědělskou velkovýrobu. Ta se skládá ze tří hlavních fází. [6] 

První fáze nastává v období let 1950-1960, kdy začala vznikat struktura jednotných 

zemědělských družstev. PÚ se zpočátku řídily scelovacím zákonem, který byl roku 1955 nahrazen 

vládním nařízením. Tato fáze byla ukončena sjednocením a socializací vesnic. [6] 
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Druhá fáze proběhla mezi lety 1960-1972. Zde jsou družstva organizačně i hospodářsky 

stabilizována a nastává slučování menších družstev do celků s výměrou do 1000 ha. Byla vydána 

metodika pro zpracování souhrnných projektů hospodářsko-technické úpravy pozemků, která 

„řešila další scelování pozemků do větších celků, ale současně obsahovala i návrhy 

na reorganizaci sítí společných zařízení, nové uspořádání dopravních, vodohospodářských, 

rekultivačních či půdoochranných opatření.“ [6] Cílem bylo maximální využití půdy pro 

zemědělskou výrobu. [6] 

Třetí fází socializace bylo vypracování tzv. Generelů pozemkových úprav. Zde došlo 

k násilnému a neodbornému vytvoření půdních celků „pozemkových bloků“, poté následovalo 

i násilné slučování podniků do větších celků. Pro ně se začaly vypracovávat projekty souhrnných 

pozemkových úprav. Tyto projekty však nebyly příliš šetrné ke krajině. Z převážné většiny 

se zaměřovaly na maximální využití techniky a na ekonomické zisky. Tato fáze se nejvýrazněji 

podepsala na devastaci krajiny a jejím dnešním vzhledu. [6] 

3.2. Současná podoba pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy má na starost Státní pozemkový úřad (SPÚ), který je tvořen ústředím 

Státního pozemkového úřadu a krajskými pozemkovými úřady (KPÚ), které zajištují 64 poboček 

KPÚ. V ČR je celkem 13 100 katastrálních území, které tyto úřady spravují. Na 12 080 z nich 

bylo potřeba provést PÚ, pouze u 1 020 z celkového počtu není nutné PÚ řešit, protože se jedná 

o katastrální území (k. ú.) velkých měst, horských oblastí atd. Aktuálně jsou pozemkové úpravy 

dokončeny na cca 5 250 k. ú. [5] 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny statistické údaje o postupu při realizaci 

pozemkových úprav od roku 2016 do roku 2020, ve kterých jsou zahrnuty jejich formy 

komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) a jednotných pozemkových úprav (JPÚ). [5] 

 

 

Tabulka 1-Statistické údaje pozemkových úprav k 31.12.2015 [5] 

Tabulka 2-Statistické údaje KoPÚ [5] 
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Z uvedených statistických údajů vyplývá, že PÚ jsou dlouhodobou záležitostí. Množství jejich 

provedení závisí na poskytnutých finančních možnostech. Na závěr je přiložena mapa ČR 

s aktuálním přehledem pozemkových úprav obrázek 6, kde jsou rozlišeny formy pozemkových 

úprav a fáze, ve kterých se nachází. KoPÚ jsou rozděleny: oranžově k zahájení, zeleně zahájené 

a tmavě modře dokončené. JPÚ jsou zobrazeny: fialově ukončené, světle modře zahájené. 

Tabulka 4-Statistické údaje JPÚ [5] 

Tabulka 3-Statistické údaje specifických JPÚ pro řešení přídělů [5] 

Graf 2-Vývoj PÚ podle počtu provedení [5] Graf 3-Vývoj PÚ podle výměry ZPF [5] 
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3.2.1. Fáze pozemkových úprav 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Zahájení řízení o PÚ je možné, pokud se pro ni vysloví nadpoloviční většina vlastníků 

výměry zemědělské půdy v daném území. O zahájení na svém katastrálním území může zažádat 

obec, nebo investor na základě investičního záměru velkého rozsahu. Jedná se především 

o investice v oblasti dálnic, rychlostních komunikací, železničních koridorů a průmyslových 

staveb. Investor se podílí na úhradě nákladů spojených s PÚ. Ostatní PÚ jsou hrazeny státem. [7] 

[8] [9] 

Mezi další důvody k zahájení PÚ patří vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů, území 

s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, území s množstvím jednoduchých PÚ, 

nevhodné tvary pozemků, zpřístupnění pozemků a krajiny, protierozní a protipovodňová ochrana 

atd. [7] 

  

Legenda:   KoPÚ: oranžová-k zahájení, zelená-zahájené, tmavá modrá-dokončené;   

   JPÚ: světlá modrá-zahájené, fialová-dokončené 

 
Obrázek 6-Mapa zastoupení PÚ v ČR [24] 
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Konkrétní práce lze rozdělit do tří skupin: přípravné, návrhové a realizační. 

Charakterizovány jsou následovně: 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 „V rámci přípravných prací se provádí průzkum území, analýzy území (morfologie, hydrologické 

poměry, půdní či erozní poměry apod.), geodetické zaměření skutečného stavu terénu, stanovení 

obvodu pozemkových úprav a soupis nároků jednotlivých vlastníků včetně ocenění pozemků.“ [8] 

Analýzám a průzkumu území se věnují další části bakalářské práce. 

NÁVRHOVÉ PRÁCE 

„Na základě zaměření skutečného stavu území a provedených analýz se navrhne tzv. plán 

společných zařízení, který tvoří základní multifunkční kostru území (polní cesty, protierozní, 

protipovodňová a ekologická opatření). Do této kostry je následně umisťováno nové uspořádání 

pozemků, které je projednáno s vlastníky a dotčenými orgány státní správy. Aby bylo možné 

rozhodnout o schválení návrhu nového uspořádání pozemků, musí být návrh odsouhlasen 

vlastníky alespoň 60 % výměry pozemků v obvodu pozemkové úpravy.“ [8] 

REALIZAČNÍ PRÁCE  

„Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníky je vytvořena nová 

digitální katastrální mapa jako podklad pro obnovu katastrálního operátu. Po dokončení 

pozemkové úpravy má každý vlastník nárok na vytyčení nově navržených pozemků. Finální 

činností spojenou s pozemkovými úpravami jsou realizace prvků a opatření navržených v plánu 

společných zařízení (polní cesty, protierozní meze, vodní nádrže či výsadba zeleně apod.). 

Zpracování přípravných a návrhových prací je zajišťováno firmami, které jsou vybrány 

na základě výběrového řízení, a k provádění pozemkových úprav mají potřebná oprávnění. 

V případě, že nenastávají v průběhu řešení výraznější komplikace, trvá řízení o pozemkových 

úpravách zhruba čtyři roky.“ [8] 

3.2.2. Formy pozemkových úprav 

V dnešní době rozeznáváme 2 formy PÚ: 

Komplexní pozemkové úpravy 

Jednoduché pozemkové úpravy  

Hlavní formou pozemkových úprav jsou komplexní pozemkové úpravy. Jednoduché 

pozemkové úpravy jsou spíše doplňkovou formou a provádí se pouze se zápisem vlastnických 

práv do katastru nemovitostí užívanou, zejména tam, kde jsou nejasné vlastnické vztahy 
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po nedokončených přídělových řízeních, nebo je nutná obnova či změna přídělů. Dalšími případy 

jsou takové, ve kterých účastníci souhlasí s obnovou podle původní pozemkové evidence. 

Ta probíhá bez provedení plánu společných zařízení, nebo u některých hospodářských opatření 

(např. urychlené scelování pozemků, nebo jejich zpřístupnění), dále při řešení ekologických 

potřeb v krajině (např. lokální protierozní a protipovodňová opatření). [7] 

KoPÚ se ve většině případů provádějí na celé katastrální území, které je ohraničeno 

obvodem PÚ. Ten se nejčastěji skládá z vnitřní a vnější části. Vnitřní část z převážné většiny 

kopíruje obvod obce (intravilánu). Vnější hranice je převzata z hranic katastrálního území, nebo 

kopíruje pozemky vyloučené z KoPÚ. [7] 

Výsledkem KoPÚ je obnovení katastrálního operátu, vyřešení majetkoprávních vztahů a 

nové uspořádání pozemků s vhodným tvarem a zajištěným přístupem na pozemek. Je vypracován 

plán společných zařízení, který zahrnuje návrh systému protierozních opatření, návrh cestní sítě, 

vodohospodářská opatření i prvky pro zvýšení ekologické stability území. Dochází k vytvoření 

nových půdních bloků, které jsou následně rozdělovány. Dělení se provádí podle dvou vizí. První 

z nich je zaměřena ekologicky, navrhuje pozemky menší a šetrné k půdě. Protikladem tohoto 

řešení je myšlenka ekonomická, ta preferuje vetší pozemky zaměřené na co největší zisky. 

Optimálním řešením by měl být vždy kompromis obou možností. Ideálním tvarem pozemku 

je obdélník, ve kterém není výrazný nepoměr stran. [7] 

3.3. Legislativa pozemkových úprav 

Zákony, které se dotýkají pozemkových úprav, zasahují do velké části oborů a oblastí, 

mezi které patří: katastr nemovitostí, zeměměřičství, pozemkové úpravy, územní plánování, 

stavebnictví, doprava, ochrana životního prostředí a mnoho dalších. S tím souvisí velké množství 

zákonů a vyhlášek, jimiž se musí řídit každý, kdo zpracovává a provádí pozemkové úpravy. 

Je třeba sledovat veškeré novelizace, změny zákonů a řídit se jejich aktuálním a platným zněním. 

Zákony se dají shrnout do několika oblastí týkajících se dané problematiky. [7] 

3.3.1. Oblast pozemkových úprav 

Zákon č. 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a 

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

majetku, ve znění pozdějších předpisů. [10]  

Tento zákon definuje pozemkovou úpravu podle § 2 následujícím zněním: „Pozemkovými 

úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí 

a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 

podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky 
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zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují 

podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace 

hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména 

v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině 

a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu 

katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.“ [10] 

Dále určuje předmět a obvod pozemkových úprav, formy a účastníky řízení, kterými jsou 

stát, obec a vlastníci pozemků, kteří jsou dotčeni řešením PÚ. Také jsou zde stanoveny podmínky, 

za kterých se zahajuje řízení o PÚ. Vytvoří se soupis a ocenění nároků vlastníků a určují se ceny 

pozemků, navrhuje se řešení pozemkových úprav a duplicitních vlastnictví majetků. Definují se 

podmínky pro odbornou způsobilost k projektování a soustavu pozemkových úřadů a jejich 

působení. Na závěr je definováno, odkdy tento zákon nabývá účinnosti. [7] [10] 

Vyhláška č. 13/2014 sb.- Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav 

a náležitostech návrhu pozemkových úprav.  

Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav. Vyhláška popisuje celý průběh PÚ od zahájení přípravy řízení a úvodního 

jednání, až po konečný návrh a uvedení všech jeho náležitostí obsažených v této vyhlášce a příloh 

s nimi souvisejících. Stanovuje, jakými způsoby probíhá podrobný průzkum terénu a jeho 

následné vyhodnocení, určuje obvod PÚ, zjišťuje průběh hranic, zajištuje jejich vyrovnání 

a změnu hranic katastrálního území po vyrovnání. Dále stanovuje způsob provádění 

zeměměřičské činnosti, sestavení nároků dotčených vlastníků a plány společných zařízení. [7] 

[10] 

Zákon č. 229/1991 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku.  

Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků a nájemců půdy. Dále upravuje působnost 

státu při úpravě vlastnických a uživatelských práv k pozemkům. Jedná se o zákon, který se zabývá 

vracením pozemků, jež byly odebrány původním vlastníkům v období od 25. února 1948 do 1. 

ledna 1990. Dalším cílem je zlepšení péče o zemědělskou půdu. V souvislosti s tím je zde 

uvedeno, kdo je osoba oprávněná a kdo povinná. [7] [10] 
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3.3.2. Katastr nemovitostí a zeměměřictví 

Zákon č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon).  

„Zákon stanovuje katastr jako veřejný seznam, který obsahuje informace 

o nemovitostech. Tento seznam zahrnuje jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení, 

vlastnická a věcná práva k nemovitostem. Dále stanovuje podmínky pro poskytování informací 

a obnovu katastru.“ [10] 

Zákon č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením.  

„Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, 

ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.“ 

[10] 

Vyhláška č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Vyhláška je definována podle § 1, jako vyhláška, která: „Podrobněji upravuje náležitosti 

obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí 

dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a 

aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.“ 

Dále obsahuje základní pojmy, určuje mapové podklady, územně analytické podklady, obsahuje 

zásady územního rozvoje, definuje podobu územního a regulačního plánu. [10] 

3.3.3.  Zemědělský půdní fond a BPEJ 

Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu. 

 Zákon definuje zemědělský půdní fond jako přírodní bohatství našeho státu. ZFP tvoří 

pozemky zemědělsky obhospodařované. Stanovuje zásady pro změnu využívání zemědělské 

půdy, ochranu zemědělské půdy, pro vyjmutí půdy ze ZPF a jeho ochranu. Definuje přestupky a 

možnosti udělení pokut pro právnické i podnikající fyzické osoby. [10] 

Vyhláška č. 227/2018 Sb. Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ) a postupu pro jejich vedení a aktualizaci. [10] 

3.3.4. Oceňování nemovitostí 

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

o oceňování majetku)  
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Zákon upravuje způsob oceňování majetku, práv, služeb a jejich hodnot. Stanoví způsob 

a postupy pro různé druhy oceňování, to se týká i nemovitých věcí jako jsou stavby, jednotky 

(byty) a různé druhy pozemků. Pro pozemkové úpravy je nejpodstatnější oceňování 

zemědělských pozemků podle kódu BPEJ. [10] 

3.3.5. Ochrana životního prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny.  

Účelem zákona je dbát na udržování přírodní rovnováhy a její obnovy za účasti krajů, 

obcí, vlastníků a správců pozemků. V zákoně jsou obsaženy pokyny k ochraně půdy, zvěře, 

rostlin a dřevin. Tímto zákonem je třeba se řídit např. při realizaci staveb i při kácení dřevin. [7] 

[10] 

Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí.  

Zákon vymezuje základní pojmy při ochraně životního prostředí (dále jen prostředí), 

zásady pro zlepšení a rozvoj prostředí, kterými se řídí fyzické i právnické osoby. Určuje 

odpovědnost za porušení zákona, stanovuje přestupky a výši pokuty. Dále stanovuje ekonomické 

nástroje pro udržení, rozvoj a zlepšení prostředí. [7] [10] 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny.  

Vyhláška je určena k ochraně ohrožených druhů a rostlin. Stanovuje stupně ohroženosti, 

které se dělí na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy. [10] 

3.3.6. Ostatní obory 

Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.  

Zákon stanovuje postup orgánů správní moci a jiných orgánů, právnických a fyzických 

osob, pokud jsou vykonavateli správní moci, při průběhu řízení a při stanovení jejich rozhodnutí. 

Zajištují účel a průběh řízení, definuje důvody k přerušení, zrušení řízení. [7] [10] 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích.  

Zákon vychází z předpisů Evropské unie, podle kterých stanovuje kategorizaci 

pozemních komunikací, jejich stav, podmínky využití a ochrany. Stanovuje práva a povinnosti 

vlastní pozemní komunikace a jejich uživatelů. [7] [10] 
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Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

Stručný přehled tohoto zákona vystihuje § 1 z uvedeného zákona: „Účelem tohoto zákona 

je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 

snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu 

s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům 

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na 

využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.“ [10] 
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4. Průzkum a analýza území 

Analýza je původem řecké slovo znamenající rozklad. Obecně je tedy analýza definována jako 

proces rozkladu celku na menší části. Výsledkem analýzy je identifikace podstatných částí a jejich 

vlastností, definování zákonitostí a jejich podstaty. [11] 

Podrobný průzkum je prováděn na celé území obvodu pozemkových úprav (ObPÚ). 

„Průzkum se provádí tak, aby byl zjištěn skutečný stav využívání území z hlediska zemědělské 

výroby, ochrany půdy, krajinného prostředí a všech faktorů, které mohou ovlivnit návrh plánu 

společných zařízení, nové polohové uspořádání pozemků a změny druhů pozemků.“ Pro potřeby 

analýzy erozních a odtokových poměrů se provádí rozbor na všech dílčích povodí vyskytujících 

se v ObPÚ. Pro vodohospodářskou analýzu není rozhodující ObPÚ, ani hranice jejího k. ú., ale 

orografická rozvodnice. Pokud by nebyla respektována, dojde ke zkreslení výsledků, a na jejich 

základě by byla navržena nevhodná opatření pro ochranu území. [12] 

Analýza slouží pro vhodné zpracování návrhu PÚ, především pro kvalitní zpracování 

plánu společných zařízení (PSZ), na jehož základě budou nově vymezeny a umístěny pozemky 

vlastníků. Analýza území se zabývá:  

• způsobem současného užívání pozemků a označení jejich hranic v porovnání 

s se stavem uvedeným v katastru nemovitostí  

• dopravním zatížení, technickým stavem všech komunikací, včetně jejich 

součástí a příslušenství, a přístup na pozemky 

• degradací půdy 

• rozmístěním a stavem všech prvků protierozní ochrany půdy a územním 

systémem ekologické stability (ÚSES) 

• krajinářskými hodnotami 

• výskytem skládek odpadů, sloupů elektrického vedení, studní, popř. dalších 

specifických zvláštností území 

• potřebou zúrodňovacích opatření, asanačních opatření na degradovaných 

a kontaminovaných půdách 

• pozemky s povinností následné rekultivace podle Zákon č. 334/1992 Sb., 

O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Součástí analýzy je vymezení podkladů podrobného průzkumu. [12] 
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4.1. Obsah dokumentace podrobného průzkumu  

Zde jsou vypsány jednotlivé body dokumentace a jejich stručný obsah. 

Charakteristika přírodních podmínek: 

• Klimatické poměry: srážky, teploty, směr a síla větru, vlhkostní poměry, 

fenologické poměry 

• Hydrologické poměry: výčet hlavních vodních toků, rybníky a vodní nádrže, 

odvodněné plochy, zavlažované pozemky 

• Geologické a půdní poměry: geologicko-stratigrafické, geologicko-

petrografické, mapy pokryvných útvarů, mapy hydrogeologické, vyjadřující 

režim podzemních vod. 

Popis území: členitost, krajinný ráz, struktura půdního fondu, chráněné krajinné oblasti 

atd. 

Hospodářské využití území, vliv na životní prostředí: charakteristika zemědělské 

výroby, charakteristika lesní výroby, ostatní využití území, další specifické zájmy v území 

4.2. Vyhodnocení výsledků terénních průzkumů 

Pro vyhodnocování terénních průzkumů se využívá Metodického návodu k provádění 

pozemkových úprav ve znění změny č. 3. 

1. Tento metodický pokyn při vyhodnocování popisuje dopravní systém 

se zaměřením na hustotu dopravní sítě, stav komunikací apod. 

2. Další bod vyhodnocení se věnuje ochraně půdy, kdy popisuje degradaci půdy, 

projevy a příčiny eroze, posouzení míry erozního ohrožení. Jednotlivě se zabývá 

výsledky posouzení pro vodní a větrnou erozi, příp. dalšími příčinami poškození 

půdy (např. záplavy, imise, těžba nerostů, rekultivace pozemků atd.) 

3. Poměry v oblasti vod se věnují hustotě říční sítě, poloze a stavu vodních toků, 

vodohospodářsky významným lokalitám a významným zařízením, záplavovým 

územím a územím určeným k rozlivům povodní, identifikaci kritických bodů 

a jejich sběrných ploch, popisu jednotlivých toků rybníků nádrží, odvodňovacím 

a závlahovým stavbám. 

4. V bodě, který se týká krajiny a přírody, je řešené území zkoumáno s důrazem 

na přírodní podmínky a ekologicky významné krajinné segmenty – 

geomorfologický popis, biogeografická charakteristika, míra ekologické 

stability, významné krajinné prvky atd. [12] 
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Analýza zájmového území pro praktické potřeby této práce byla provedena podle 

následujících kroků: 

1. vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního 

modelu terénu (DMT)  

2. provedení terénního průzkumu  

3. analýza ohrožení území vodní erozí půdy 

4. analýza srážkoodtokových poměrů území 
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5. Popis zájmového území 

Obec Janovice, na které bude probíhat 

KoPÚ, se nachází na území Slezska, v kraji 

Moravskoslezském, v okrese Frýdek-Místek. 

Obec Janovice geograficky řadíme do podhůří 

Moravskoslezských Beskyd, 6 km jihovýchodně 

od města Frýdek-Místek a 5 km severovýchodně 

od města Frýdlant nad Ostravicí. Katastrální 

výměra obce je 13,14 km2, s nadmořskou výškou 

364 m n. m. Přibližně zde žije 1900 obyvatel.  

Janovice se rozkládají na území čtyř 

povodí IV. řádu. Celková plocha analyzovaného 

území je 39,32 km2. Povodí zasahují i do 

katastrálního území obce Staré město u Frýdku-

Místku, Skalice u Frýdku-Místku, Raškovice, 

Krásná pod Lysou Horou, Malenovice, Lubno, 

Pržno a Baška. Toto rozdělení je zobrazeno na 

obrázku 7. [13] 

5.1. Krajinný pokryv 

Rozmístění krajinného pokryvu je 

zobrazeno na obrázku 8. Nejvíce zastoupenými 

druhy pozemků v analyzovaném území jsou lesní 

pozemky, trvalé travní plochy a orné půdy, které 

zabírají 82 % území. Zbylé území je tvořeno 

především intravilánem obce Janovice, tj. 13,6 % 

a ostatní plochy, vodní plochy, toky, silnicemi, 

dálnicemi. Podíl jednotlivých druhů pokryvu 

a jeho plošné zastoupení je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5-Zastoupení krajinného pokryvu 

Obrázek 7-Mapa katastrálního území a obvodu PÚ 

Obrázek 8-Mapa krajinného pokryvu 
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5.2. Hydrologické poměry 

 Zájmové území se skládá ze čtyř povodí 

IV. řádu, jejich charakteristické hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 6 a zobrazeny na obrázku 9. 

 

Na území se nachází několik vodních 

toků a malých vodních nádrží. Hlavní toky, které 

prochází územím, pramení při severozápadním 

okraji Moravskoslezských Beskyd, patřící do 

CHKO Beskydy. 

 

Bystrý potok pramení ve výšce okolo 825 

m n.m., na severních svazích mezi vrcholy Kykulka 

a Muroňka. Odtud pokračuje severozápadně 

a napojuje na jihozápadní část obvodu k.ú. Janovice 

u osady Bystrá, která je částí obce Janovice, odtud 

stoupá severně po hranici k.ú. Janovice. Následně se 

spojí se svým největším pravostranným přítokem 

Říčkou, odkud pokračuje do obce Baštice. Bystrý 

potok ústí zprava do řeky Ostravice. Délka vodního 

toku je 10,83 km, správcem toku jsou lesy ČR. Tok 

pramení v dílčím povodí 2-03-01-028 a pokračuje 

do 2-03-01-030. Celková plocha povodí k profilu 

nad zaústěním je 20,66 km2. [14] 

Tabulka 6-Dílčích povodí 

Obrázek 9-Mapa povodí a správců vodních toků 

Obrázek 10-Fotografie toku Bystrý potok 
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Baštice pramení ve výšce okolo 525 m n. m., na severních svazích hory Kyčera. Odtud 

pokračuje k obci Pod Krásnou a dále na sever mezi obcemi Janovice a Raškovice. U obce Baščica 

se stáčí severozápadním směrem k obci Baška, kde vtéká do vodní nádrže Baška, a z ní pak 

pokračuje a ústí jako pravostranný přítok do řeky Ostravice. Délka vodního toku je 11,85 km, 

správce toku je povodí Odry. Číslo hydrologického pořadí (ČHP) povodí IV. řádu je 2-03-01-032 

a celková plocha povodí má rozlohu 18,66 km2. [14] 

 

Říčka pramení ve výšce okolo 525 m n. m., v podhůří severozápadních svahů hory 

Kyčery. Tok pokračuje severním směrem, středem k.ú. Janovice a celým intravilánem obce, 

s kterým se stačí severozápadním směrem. Na konci obce ústí jako pravostranný přítok do 

Bystrého potoku. Délka vodního toku je 6,5 km, správcem toku jsou lesy ČR. ČHP povodí 4. řádu 

2-03-01-029 a celková plocha povodí je 6,49 km2. [14] 

 

Obrázek 11-Fotografie toku Baštice 

Obrázek 12-Fotografie toku Říčka 
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Ostravice ústí do řeky Odry. Celé území se tedy řadí do povodní Odry. Menší vodní toky, 

které nemají vlastí název, pramení přímo v oblasti. Správci vodních toků jsou lesy ČR a Státní 

podnik povodí Odry. Největší vodní nádrží je Baštice, která zaujímá plochu 29,6 ha. Celkově 

v území nalezneme 47 vodních toků, 1 hlavní meliorační zařízení (HMZ), 3 hlavní odvodňovací 

zařízení (HOZ), 2 odvodnění (O). 6 příkopů (P) a 43 vodních nádrží (VN), největší z nich je VN 

Baška s rozlohou 29,9 ha. Informace o jednotlivých bodech jsou uvedeny v tabulce číslo 7 a na 

obrázku číslo 9-Mapa povodí a správců vodních toků. 

Tabulka 7-Identifikační údaje vodních toků a vodních nádrží 
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5.3. Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska leží zájmové území v systému Alpsko-himalájském, 

v provincii Západní Karpaty, v subprovincii Vnější Západní Karpaty, v oblasti Západobeskydské 

podhůří, v celku Podbeskydská pahorkatina, v podcelku Frenštátská brázda, v okrsku Lysohorské 

podhůří. Severozápadní část území se nachází v podcelku Třinecká brázda, v okrsku Frýdecká 

pahorkatina. [13] 

5.4. Geologické poměry 

Centrální část území se skládá z trojice nezpevněných sedimentů, které tvoří horniny 

písčito-hlinité až hlinito-písčité, kamenité až kamenito-hlinité a sprašové hlíny, které zaujímají 

i podstatnou část území na severu. Při úpatí některých částí svahů a v podhůří Moravskoslezských 

Beskyd převládají zpevněné sedimenty tvořené pískovcem, slepencem a jílovcem. V údolních 

oblastech převládá nezpevněný sediment složený z nivního sedimentu, písku a štěrku. [15] 

Obrázek 13-Geologická mapa analyzovaného území [15] 

Legenda hornin: 4-nivní sediment; 11,22,24-písek, štěrk; 12-písčito-

hlinitý až hlinitý; 13-kamenitý až hlinito-kamenitý sediment; 19-sprašová 

hlína; 1966-pelity, podřadné pískovce a slepence; 1968-jílovec, pískovec, 

slepenec; 1985-pískovec, silicit, vápenec, slepenec; 2006,2012-pískovec, 

slepenec; 2007-jílovec, pískovec, silicit; 2010-jílovec, pískovec; 2014-

jílovec, pískovec, pelosiderit 
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5.5. Pedologické poměry 

Z půdních typů zde nejvíce převládá kambizem mesobazická nacházející se především ve 

vyšších nadmořských výškách. Další typem půd je pseudoglej modální, fluvizem glejová a glej 

fluvický. [13] 

K podrobnějšímu členění geologických poměrů bylo využito kódu BPEJ, ve kterém je 

zanesen pomocí hlavní půdní jednotky (HPJ). Ta se v kódu nachází na druhém a třetím místě jeho 

pořadí. V současné době má HPJ 78 druhů, ty se dále spojují do 13 skupin půd. [16] 

Podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 327/1998 Sb., kde jsou HPJ klasifikovány, bylo vypsáno 

deset plošně nejrozsáhlejších HPJ vyskytující se v analyzovaném území. Veškeré HPJ nacházející 

se v analyzovaném území jsou uvedeny v tabulce 8-Zastoupení a třída propustnosti HPJ. 

HPJ 22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek 

nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející. 

HPJ 24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické 

z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin – flyše a kulmských břidlic, středně těžké 

až těžké 

HPJ 27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, 

brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí půdy  

HPJ 40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, 

rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s 

různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

HPJ 41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 

příznivějšími vláhovými poměry. 

HPJ 43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), 

středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení. 

HPJ 44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách 

(prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem 

k dočasnému zamokření. 

HPJ 47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 

(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 

dočasnému zamokření. 
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HPJ 48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické 

oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké 

lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně 

jarnímu zamokření. 

HPJ 49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny 

kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, 

permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně 

skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření. 

99 – kód nezobrazuje HPJ, ale jedná se o veškeré plochy, na kterých neprobíhá eroze 

podle Wischmeier Smith (WS), dříve byly používány pomocné kódy: 23 a 230 zastupující lesy; 

29 a 230 zastupující ostatní plochy; 34, 35, 340 a 350 – zastupující vodní plochy. Kód 99 ve vrstvě 

LPIS zastupuje zalesněné plochy. [25] 

Zastoupení všech HPJ v území, je zobrazeno v mapě HPJ na obrázku 14. Kód 99 v mapě 

vymezuje území ostatních ploch, na kterých neprobíhá eroze dle WS, protože většinu jeho výměry 

zaujímá lesní porost. V mapě je vyobrazen jako les. Pro lepší představu je přiložen graf 

4-Zastoupení HPJ a tabulka 8. 

 

  

HPJ
Třída 

propustnosti 
Plocha[ha] Zastoupení[%] 

99 - 1060,75 26,98

20 5 42,93 1,09

21 1 45,99 1,17

22 2 145,37 3,70

24 4 189,39 4,82

25 4 5,69 0,14

27 2 100,66 2,56

35 3 400,71 10,19

37 1 58,71 1,49

38 2 2,18 0,06

39 5 0,22 0,01

40 1 138,79 3,53

41 2 35,42 0,90

43 4 117,52 2,99

44 4 82,25 2,09

46 4 61,72 1,57

47 5 186,73 4,75

48 4 862,99 21,95

49 5 286,74 7,29

55 1 7,14 0,18

58 4 21,96 0,56

70 6 55,78 1,42

71 6 14,48 0,37

73 6 6,64 0,17

78 5 0,73 0,02

Σ - 3931,48 100,00

Tabulka 8-Zastoupení a třída propustnosti HPJ 

Obrázek 14-Mapa HPJ 
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Propustnost jednotlivých půd je možné přibližně určit z HPJ dle metodiky Janeček a kol. 

podle tabulky 9. 

Podle této tabulky se propustnost dělí do 6 tříd. Jejich zastoupení je zobrazeno v tabulce 

9 a na grafu 5, ve kterém tvoří podstatnou část území i část lesy, která nemá třídu propustnosti 

přiřazenou. 

 

Každá z HPJ je zatříděna podle hydrologických vlastností půd do 4 skupin A, B, C, D. 

Ta se dá určit podle minimálních rychlostí infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém 

sycení. Pro přibližné určení hydrologické skupiny půd (HSP) se využívá HPJ dle metodiky 

Janeček a kol., podle Tab. 2.2. Hydrologické skupiny zemědělských půd podle BPEJ, resp. HPJ. 

Jednotlivé charakteristiky HSP jsou uvedeny v tabulce 10. [17] 
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Tabulka 9-Třída propustnosti půdního profilu podle HPJ [17] 

Graf 4-Zastoupení HPJ 

Graf 5-Třída propustnosti 

Tabulka 10-Hydrologické skupiny půd [17] 
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V zájmovém území se vyskytují všechny 

HSP, s výraznou převahou skupin B, C, které 

zaujímají přes 60 % území. Jednotlivé skupiny 

a jejich charakteristiky jsou uvedené v tabulce              

10-Hydrologické skupiny půd. Jejich zastoupení je 

zobrazeno v grafu 6. Samostatnou skupinu opět tvoří 

lesy, které nepředstavují HSP, pouze zobrazují 

zastoupení v daném území. 

 

5.6. Klimatické poměry 

Klimatický region (KR) se dá přibližně určit z kódu BPEJ, ve kterém se nachází na 

prvním místě, ten stanovuje přibližně shodné podmínky pro růst a vývoj zemědělských plodin.  

KR je rozdělen do 10 skupin, v nichž jsou popsány jejich charakteristiky s průměrnou 

roční teplotou, průměrným úhrnem srážek a další informace. V zájmovém území se podle BPEJ 

vyskytují 4 skupiny KR. V severní části území se vyskytuje oblast mírně teplá až teplá označena 

kódem KR6, přechodem do jižní časti území oblasti podhůří Beskyd se zvyšuje nadmořská výška 

a KR se postupně mění až na chladný označený kódem KR9. [16] 

Druhou možností je určení z mapy Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971). A jejich 

charakteristika uvedena na stránkách Ovocnářská unie České republiky. Podnebí na 

analyzovaném území se řadí do oblasti MT9 v severní části, střed území (převážná část k.ú. 

Janovice) spadá do oblasti MT2 a oblast podhůří Beskyd na jihu je CH7. Analyzované území 

se nachází v mírně teplé oblasti, která se v jižní části mění v chladnou. [18] [19] 
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Vzhledem k tomu, že obě charakteristiky území vzájemně korespondují, lze usuzovat, že 

je analyzované území správně definováno. 

Srážkové a teplotní poměry 

Byly převzaty z nejbližší meteorologické stanice Lysá hora (1322,03 m n. m.). 

Id stanice je O1LYSA01. Charakteristické hodnoty ze stanice jsou uvedeny v tabulce 12. 

Z uvedených hodnot je vidět, že srážkový úhrn dosahuje nejvyšších srážek v letních měsících. 

Po zbytek roku se dlouhodobý průměrný úhrn srážek pohybuje okolo 90 mm. [20] 

 

  

Tabulka 11-Souhrnná tabulka obou použitých metod [16] [19] 

Tabulka12-Charakteristika klimatu [20] 
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6. Popis použitých programů a metod 

V této kapitole jsou popsány programy a metody, které byly využity k analýze erozních 

a odtokových poměrů v zájmovém území. 

6.1. ArcGIS 

ArcGIS je geografický informační systém od společnosti Easri. V aplikacích ArcGIS je 

data možné přidávat, vytvářet, spravovat, analyzovat, vizualizovat a sdílet. ArcGIS obsahuje 

seznam aplikací, jako jsou ArcGIS Earth, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro a mnoho dalších. Jednou 

z nich je i ArcMap (AM), ta byla použita k práci s geografickými daty, mapami, k jejich analýze 

a vizualizaci, konkrétně se jednalo její verzi 10.4. [21] 

AM umí pracovat s různými druhy dat, jedná se data vektorová body, linie, polygony 

a mapy, nebo data rastrová, z převážné většiny se jedná o mapy. Pro správné využití těchto dat 

je nutné mít správná měřítka a souřadnice, proto je třeba nastavit souřadný systém. AM dokáže 

pracovat se všemi obvyklými souřadnými systémy. Pracuje s jejich transformovanými kopiemi, 

nebo se data transformují za pochodu, pak jsou všechna data zobrazena v určitém systému, 

zdrojová data však zůstanou nezměněna. [21] 

Při využití aplikace AM pro tuto práci bylo používáno nastavení souřadného systému 

S-JTSK (S-JTSK Krovak EastNorth) Nastavení najdeme v okně panelu nástojů View →Data 

Frame Properties →Coordinate systém. 

Pro další práci je vhodné nastavení relativní cesty, to se vyplatí při kopírování projektu 

na jiné disky. Pokud by nebyla nastavena relativní cesta, data by nebyla nalezena. Postup 

nastavení relativní cesty: File → Map Document Properties → Pathnames.  

AM obsahuje velké množství funkcí, k jejich nalezení je možné využít funkce search, 

nebo pomocí panelu nástrojů ArcToolbox, kde jsou jednotlivé funkce roztříděné a seřazené. 

Nakonec úvodní části představíme způsoby přidávání dat do AM za pomoci dvou způsobů. První 

pomocí tlačítka Add Data umístěného v hlavní liště, druhý z ArcCatalogu přetažením souboru 

do datového okna v AM. 

6.1.1. Digitální model terénu 

DMT co nejvěrněji vyobrazuje povrch reálného prostředí do jeho 3D modelu. Pracuje 

se skutečně naměřenými daty a za pomoci interpolačních metod, dotváří chybějící nezaměřená 

místa. 

https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/aplikace-arcgis/arcgis-earth
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/desktopovy-gis
https://www.arcdata.cz/produkty/arcgis/desktopovy-gis/arcgis-pro
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Pro tvorbu hydrologicky korektního DMT byly jako vstupní data použity 

shapefilové vrstvy vrstevnic, hranice zájmového území, toků a vodní ploch. Ty byly 

převedeny pomocí Topo to raster na rastrovou vrstvu s velikostí buňky výstupního rastru 10x10 

m. K odstranění nepřesností vzniklých při interpolaci výšek se využije nástroje Fill, pomocí 

kterého dojde k vyhlazení rastru odstraněním vrcholů a vyplněním poklesů. Nově vzniklý 

vyhlazený DMT byl využit jako „základový kámen“ pro následnou analýzu a vyhodnocení 

zájmového území. [12] 

6.1.2. Směry a akumulace odtoku 

Směry odtoku jsou důležité pro stanovení směrů proudění vody v povodí; stanovuj se 

v AM pomocí Flow Direction a jako vstupní podklad slouží DMT. Směr odtoku se určí tak, že se 

ze sousedících buněk vybere buňka s největším poklesem.  

Pro stanovení míst, ve kterých se voda začne akumulovat, se použije funkce Flow 

Accumulation. Vstupem jsou směry odtoku, výstupem je akumulace odtoku. Akumulace 

je založena na sčítání přitékající vody do buňky počítané. 

Rastr akumulace odtoku se využívá k identifikaci drah soustředěného odtoku (DSO). 

V této práci se hodnotily DSO pouze na orné půdě. Identifikace proběhla podle následující 

klasifikace. Dráhy se sběrnou plochou pod 3 ha jsou bezbarvé, plochy nad 3 ha jsou zvýrazněny 

červeně na obrázku 20-Mapa DSO. 

6.1.3. Ostatní využití aplikace 

AM byl při bakalářské práci využíván i pro další funkce, např. při tvorbě plastického 

modelu terénu, nebo rastru sklonitosti a mnoha dalších. Postupy při používání analytických 

operací a dalších funkcí jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

6.2. USLE 

Univerzální rovnici ztráty půdy (USLE - Universal Soil Loss Equation) byla odvozena 

z velkého množství šetření erozních procesů v roce 1965 autory W. H. Wischmeierem a D. D. 

Smithem. Jedná se o empirický model založený na dlouhé době pozorování vstupních faktorů, 

které jsou specifikovány v následujících částech. USLE je určena k stanovení ohroženosti 

zemědělských půd vodní erozí a ke stanovení účinných erozních opatření. Vychází ze stanovení 

přípustné ztráty půdy na pozemku za jeden rok. Je označena jako G a je stanovena rovnicí [17]: 

G=R*K*L*S*C*P [t/ha.rok] 
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6.2.1. Faktor erozní účinnosti deště (R) 

R-faktor byl stanoven v USA na základě velkého množství sbíraných dat. Zahrnuje 

součinitele celkové kinetické energie deště (E) na obhospodařovaný pozemek, vyjádřený jeho 

maximální třicetiminutovou intenzitou (i30), podělenou stem. Jsou-li ostatní data USLE 

konstantní, je ztráta půdy erozní činností přímo úměrná velikosti jeho R-faktoru, ten lze vyjádřit 

rovnicí [17]: 

𝑅 = E ∗
i30

100
 

V dřívějších dobách se předpokládalo, že za vznik hlubokých erozních rýh může jen malé 

množství dešťů s vysokou intenzitou. Tvrzení však bylo vyvráceno na základě dlouhodobého 

sledování na mnoha místech v USA. Ke správnému vyhodnocení je zapotřebí zahrnovat srážky 

o vysokých intenzitách i srážky s průměrnými intenzitami. [17] 

Na území ČR byla hodnota odvozena na základě využití ombrografických záznamů 

z několika srážkoměrných stanic, které spravuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na 

těchto datech byl proveden důkladný rozbor, který nezapočítává hodnoty R-faktoru z horských 

oblastí, protože ty ve většině případů májí jen velmi omezený podíl orné půdy. Také bylo využito 

tzv. „useknutého“ aritmetického průměru (nezahrnutí 2 největších a 2 nejmenších hodnot). 

Na základě poznatků byla průměrná roční hodnota R-faktoru ustanovena na 40 MJ*ha1*cm*h-1. 

Ta je považována za dostatečnou pro celé území ČR. [17] 

6.2.2. Faktor erodovatelnosti půdy (K) 

Vyjadřuje náchylnost půdy k erozi zapříčiněnou ztrátou půdy při dopadu vodních kapek 

na půdní agregát a infiltračními schopnostmi půd. Je možné ho určit experimentálně ze vztahu:  

𝐾 =
G

R
 

Při nedostatku podkladů je možné ho stanovit podle odvozeného vztahu založeného na 

obsahu jílovitých a prachovitých částí (˂ 0,1 mm), obsahu písčitých částic (0,1 až 2,0 mm), 

obsahu organických látek (% humusu), třídě propustnosti a struktuře půdy. Nebo je možné 

K-faktor stanovit z monorgamu. Pro obě metody jsou potřebné výsledky terénního rozboru. [17] 

Třetím způsobem je přibližné stanovení z HPJ, která je zanesena v kódu BPEJ na 2. a 3. 

místě, nebo podle půdních typů, subtypů a variet Taxonomického klasifikačního systému půd ČR. 

V této práci je K-faktor stanoven z HPJ. Ty jsou již podrobně rozepsány v předchozí kapitole 

5.5. Pedologické poměry. Tabulka 13 uvádí hodnoty K-faktoru, které se vyskytují na zájmovém 

území. [17] 
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6.2.3. Topografický faktor (LS) 

LS-faktor vyjadřuje vliv sklonu svahu (S) a jeho délky (L) na velikost působení vodní 

eroze. Ta je reprezentovaná linií plošného odtoku (délkou svahu). Délka svahu se určuje na 

nepřerušeném pozemku od rozvodnice, nebo od horní hrany pozemku, tedy prvku, který 

ji přerušuje. Za přerušení se nepovažuje změna kultury ani technologie, pouze prvky přerušující 

(cesty, příkopy, hrázky atd.). [17] 

Od míst, kde se povrchový odtok mění v soustředěný odtok, nelze erozní účinky počítat 

metodou USLE. Ta je určena pro plošný odtok s horizontální délkou pozemku do 400 m, pro větší 

délky není metoda ověřena. Pro řešení svahů s jednotnou morfologií je vhodné využít DMT 

v programu GIS. Tato metoda byla využívána pro účely práce. V DMT je délka nepřerušeného 

svahu nahrazena erozně hodnocenou plochou (EHP), pro zjednodušení výpočtu bylo na místo 

EHP využito ke stanovení LS-faktoru půdních bloků LPIS s přispívající plochou větší než 2 ha. 

[17] 

Popis postupu uveden v kapitole 6.3 USLE 2D. 

Ke stanovení LS-faktoru se doporučuje počítat oba vztahy dohromady podle 

následujícího vztahu: 

𝐿𝑆 =
𝐿𝑝

100
∗ (1,36 + 0,97𝐼 + 0,1385𝐼2), 

Tabulka 13-Hodnoty K-faktoru pro HPJ [17] 

Obrázek 16-Mapa K-faktoru 
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kde: 

• p – exponent od 0,3 do 0,6; pro svahy se sklonem I <= 10 % je p = 0,5 

• L – délka pozemku měřena od rozvodnice [m] 

• I – sklon pozemku [%] 

6.2.4. Faktor ochranného vlivu vegetace (C) 

Ochranný vliv vegetačního pokryvu a způsob obdělávání půdy má významný podíl na 

ochraně zemědělské půdy před erozními účinky dopadajících kapek deště a nepřímou změnu 

hydrologických vlastností půd, především pórovitostí, kdy nedochází k zanesení pórů 

prachovými částicemi. To umožnuje lepší infiltraci půdy. Vegetace snižuje povrchový odtok 

a díky svému kořenovému systému zajištuje lepší stabilitu půd. [17] 

V metodice (Janeček a kol.) je definovaná závislost C-faktoru následovně. „Ochranný 

vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době výskytu přívalových dešťů 

(měsíce duben – září).“ [17] 

Při stanovení C-faktoru bylo využito výše uvedené metodiky, na jejímž základě byl 

stanoven C-faktor zvlášť pro orné půdy. Ty se určují na základě KR a zvlášť pro ostatní kultury, 

které se určují podle druhu využití pozemku. Jejich hodnoty a rozdělení jsou určeny v následující 

tabulce 14 a 15. 

 

Tabulka 14-Hodnoty C-faktoru na orné půdě [25] 

Tabulka 15-Hodnoty C-faktoru pro ostatní kultury [25] 

Obrázek 17-Mapa C-faktoru 



Analýza erozních a odtokových poměrů pro potřeby řešení pozemkových úprav Michal Břenda 

 

35 

  

6.2.5. Faktor protierozních opatření (P) 

Posledním faktorem z USLE je účinnost protierozních opatření. Pokud nejsou na 

analyzovaném pozemku známa žádná ochranná opatření P = 1, toto bylo použito pro celé 

analyzované území. [17] 

6.2.6. Průměrný erozní smyv (G) 

Pro stanovení průměrného erozního smyvu (G) byla využita metoda USLE. Ta byla 

vypočítaná za pomoci funkce Raster Calculator v aplikaci AM. Jako vstupní data byly použity 

rastry a konstantní hodnoty výše uvedených faktorů. 

G= "C_faktor"*"LS_faktor"*"K_faktor"*40*1 

Provedením tohoto výpočtu dostaneme rastrovou vrstvu plošné eroze, kterou je potřeba 

nejprve klasifikovat. Dále z nově vniklého rastru eroze byla provedena analýza pomocí nástroje 

Zonal statistics as Table na vybrané plochy a stanoveno riziko erozního ohrožení půdy. 

Přípustná roční ztráta půdy k zachování funkčnosti a úrodnosti půdy je Gp = 4 t/ha*rok. 

6.3. USLE 2D  

Program USLE 2D byl v bakalářské práci použit k automatickému stanovení LS-faktoru 

jako jeden ze členů USLE za použití dat z AM a LS-convertoru. USLE 2D pracuje s daty 

ve formátu Idrisi (*rst), ty však ArcGIS sám nedovede převést, a proto se k tomu se používá 

program LS-convertor, ten dovede data převést z ArcGIS tam i zpět. 

Nejprve je zapotřebí převést data v ArcGIS do textového souboru, k tomu slouží funkce 

Raster to ASCII. Následně využijeme LS-convertoru pro změnu dat z textového formátu (*txt) do 

formátu Idrisi (*rst). To je potřeba udělat pro DTM a EHP. Dalším krokem je nastavení 

samotného programu USLE 2D, zde se do okna "Routing Algorithm" zadá "Flux Decomposition" 

a do druhého okna s názvem "LS Algorithm" se zadá "MC COOL". Po nastavení programu se 

vloží vstupní data a spustí se automatický výpočet. Výsledkem je LS-faktor ve formátu Iderisi. 

Pro jeho převod byl opětovně využit program LS-convertor. V posledním kroku za pomoci 

programu ArcGIS a funkce ASCII to Raster vytvoříme raster "LS_faktor". 

6.4. DesQ – MaxQ 

Pro popis programu DesQ – MaxQ využiji jeho definici, uvedenou na oficiální stránce 

programu. „Program provádí výpočet na základě hydrologického modelu DesQ-MaxQ, který 

vyvinul Prof.Ing. František Hrádek, DrSc.. Tento model je určen pro stanovení návrhových 

charakteristik povodňových vln v nepozorovaných profilech malých povodí vyvolaných 
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přívalovými dešti a výpočet ovlivnění maximálních průtoků a objemů povodňových vln změnou 

charakteristik povodí.“ [22] 

Pro bakalářskou práci byl program použit ke stanovení návrhové charakteristiky 

povodňové vlny zapříčiněné přívalovými srážkami. Pro výpočet je potřeba vymezit plochy 

povodí, se kterými bude výpočet pracovat. Následně je nutné definovat vstupní data výpočtu. 

Těmi jsou: 

• Srážková data 

• Plocha svahu 

• Sklon svahu 

• Délka údolnice  

• Sklon údolnice 

• Drsnost  

• Průměrné číslo CN-křivky 

Srážková data byla přidělena podle nejbližší srážkoměrné stanice ve Frýdku-Místku. 

Identifikační číslo stanice je O1FMOL01. Každé z povodí je rozděleno rozvodnicí na pravou a 

levou stranu svahu. Průměrná drsnost svahu byla doporučena programem DesQ – MaxQ. Zbylá 

data byla vygenerována z ArcGIS, průměrné číslo CN-křivky, plocha a sklon svahu pomocí 

funkce Zonal statistic as Table, délka a sklon údolnice byly stanoveny z atributové tabulky (AT). 

Výpočet se prováděl na jednotlivá povodí kritických bodů (KB). Výsledkem výpočtu je 

tabulka, kde jsou uvedeny N-leté řady maximálních průtoků a objemy povodňových vln. Druhým 

výstupem je hydrogram povodňové vlny.  

Pro potřeby bakalářské práce byly vybrány hydrogramy se stoletou N-letostí. 

6.5. Metoda čísel odtokových křivek (CN)  

Metoda čísel odtokových křivek (CN – Curve Number) byla vypracována v USA pro 

potřeby Služby na ochranu půdy (Soil Conservation Service) a vydána v roce 1972. Metoda je 

určena ke stanovení přímého odtoku složeného z povrchového a podpovrchového 

(hypodermického) odtoku. Je to jednoduchá a dostatečně přesná metoda pro stanovení 

kulminačních průtoků a objemu přímého odtoku z povodí vyvolaných návrhovým přívalovým 

deštěm s potřebnou pravděpodobností výskytu na povodí zemědělsky využívaném do 10 km2. 

[17] 

Číslo CN-křivky se stanovuje z hydrologických skupin půd a plošného využití pozemku. 

Na základě CN-křivek je objem přívalový dešťů převeden na objem přímého odtoku. Čím vyšší 
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je hodnota CN-křivky, tím je větší pravděpodobnost, že půjde o povrchový odtok. „Odtok vody 

je obecně ovlivněn množstvím srážek, infiltrací vody do půdy, vlhkostí půdy, druhem vegetačního 

pokryvu, nepropustnými plochami a retencí povrchu.“ Popis vlivů na odtok vody podle metodiky 

Janeček. [17] 

K určení CN-křivek je potřeba znát hydrologické skupiny půd, které se určí z HPJ. Určení 

HPJ a mapa je uvedena v kapitole 5.5. Pedologické poměry. Druhým podkladem je mapa 

s využitím (pokryvu) pozemku. Ta se vytvoří v AM, z digitálních podkladů vrstev LPIS, LES, 

INTRAVILÁN a skutečného zaměření stavu analyzovaného území. Pro určení je možné využít i 

ortofotomapu a základní mapu ČR 1:10 000 (ZM 10). Výsledné číslo CN-křivky se ověřuje 

terénním průzkumem. Každý pozemek musí být označen kódem jeho využití, ten je zapsán ve 

vstupních vrstvách, případně je doplněn podle Tab. 10. Určení čísla CN., která vychází ze studijní 

opory (CS002 – 2009 – Miroslav Dumbrovský). Z prostorových vrstev vytvoříme mapu 

pokryvu. 

Ze sloučení uvedených mapových podkladů dostaneme mapu CN-křivek, tu převedeme 

na rastrovou pomocí Topo to raster. Výsledkem je stanovení průměrného čísla CN pro svahy 

povodí kritických bodů pomocí funkce Zonal statistics as Table. Výsledkem celé metody je pak 

podklad pro výpočet průtoků v programu DesQ – MaxQ uvedeného v kapitole 6.4. DesQ – MaxQ.  

  

Obrázek 18-Mapa CN 
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7. Výsledky 

7.1. Kritické body 

Kritické body (KB) jsou místa, kde se protínají hranice zastavěného území obce 

(intravilánu), s linií DSO, která má přispívající plochu ≥ 0,3 km2 a nepřesahující plochu 10 km2. 

[23] 

 

 

7.1.1. Odtokové poměry 

Na základě analýzy odtokových poměrů bylo na území definováno 8 kritických bodů, 

obrázek 20. Kritické profily (KP) byly ověřeny na stránkách Ministerstva životního prostředí 

podle Povodňového plánu ČR a při provádění průzkumu terénu. 

Ke každému KB byl proveden výpočet přímého odtoku s využitím programu DesQ-

MaxQ, který je popsán v kapitole 6.4. DesQ – MaxQ. Výpočtem byly zjištěny N-leté řady 

maximálních průtoků (Qmax) a objemy povodňových vln (PV). Kritický profil s největší 

přispívající plochou je KP4, jehož přispívající plocha tvoří převážnou většinu povodí IV. řádu 

2-03-01-028, a zároveň je to povodí s největším kulminačním průtokem.  

Obrázek 19-Mapa KB s rozvodnicemi a MEO 
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KB1 

 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 1,52   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,81 0,71   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 14,7 15,3   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 2,66   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 4,3   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 69,3 70,6   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

Tabulka 16-Vstupní veličiny povodí KB1 

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 2,83 1,48 1,35   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 15,9 8,32 7,61   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 33,4 17,5 15,9   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 4 2,09 1,9   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 19 9,9 9,1   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 38,5 20,2 18,4   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 5,43 2,82 2,58   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 22,2 11,5 10,7   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 42,2 22 20,2   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 7,3 3,77 3,48   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 25,9 13,3 12,5   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 45,5 23,6 21,8   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 8,96 4,66 4,25   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 28,8 14,8 14   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 48,8 25,3 23,5   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování

5

10

20

50

Tabulka 17-N-leté průtoky povodí KB1 

Graf 7-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB1 
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KB2 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 0,47   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,25 0,21   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 5,6 6,1   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 1,52   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 4,8   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 85,3 84,7   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 2,2 1,11 1,09   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 7,33 4 3,33   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 16,8 9,13 7,65   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 3,22 1,63 1,6   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 8,86 4,84 4,02   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 19,6 10,7 8,95   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 4,63 2,46 2,17   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 10,9 5,95 4,94   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 22,4 12,2 10,2   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 6,53 3,5 2,99   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 13,1 7,14 5,92   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 25,5 13,9 11,6   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 8,1 4,44 3,67   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 14,6 7,99 6,61   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 28,2 15,3 12,8   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování

5

10

20

50

Tabulka 18-Vstupní veličiny povodí KB2 

Tabulka 19-N-leté průtoky povodí KB2 

Graf 8-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB2 
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KB3 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 0,82   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,35 0,47   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 8,3 6,9   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 2,1   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 3,8   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 81,8 84   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

Tabulka 21-N-leté průtoky povodí KB3 

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 3,23 1,3 1,91   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 12,9 5,21 7,67   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 27,7 11,3 16,3   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 4,74 1,91 2,77   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 15,6 6,3 9,29   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 32,4 13,3 19,1   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 6,84 2,78 4,03   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 18,6 7,5 11,1   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 36,8 15,1 21,7   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 9,95 3,96 5,78   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 22,5 9,04 13,5   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 41,8 17,1 24,8   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 12,6 5,1 7,43   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 25,3 10,1 15,2   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 46,1 18,8 27,3   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování

5

10

20

50

Tabulka 20-Vstupní veličiny povodí KB3 

Graf 9-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB3 



Analýza erozních a odtokových poměrů pro potřeby řešení pozemkových úprav Michal Břenda 

 

42 

  

KB4 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 6,47   [km2]

 Fs  plocha svahu 2,98 3,49   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 26 25,5   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 7,77   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 8,4   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 71,5 68,6   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 11,3 6,29 5,04   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 65,7 32,1 33,6   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 142 68,9 73,5   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 16 7,82 8,21   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 84,1 41,3 42,8   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 164 79,8 84,5   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 21,6 10,5 10,9   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 98,8 49 49,9   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 180 88,1 92,1   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 29,2 14,3 14,8   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 116 58,1 57,8   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 194 95,8 98,3   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 35,8 17,5 18,1   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 129 65,2 64   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 208 103 105   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování

5

10

20

50

Tabulka 22-Vstupní veličiny povodí KB4 

Tabulka 23-N-leté průtoky povodí KB4 

Graf 10-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB4 
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KB5 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 1,06   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,63 0,43   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 13,6 19,3   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 3,04   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 5,2   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 77,2 72,1   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 3,32 2,09 1,17   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 11,7 7,51 4,16   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 27,7 17,6 10,1   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 4,8 3,07 1,7   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 13,9 9,03 4,91   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 32,3 20,6 11,7   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 6,73 4,26 2,36   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 16,4 10,7 5,65   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 36,1 23,1 13   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 9,37 6,05 3,24   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 19,1 12,7 6,42   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 40 25,8 14,2   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 11,6 7,6 4,01   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 21,1 14,1 6,97   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 43,6 28,3 15,3   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování
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Tabulka 24-Vstupní veličiny povodí KB5 

Tabulka 25-N-leté průtoky povodí KB5 

Graf 11-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB5 
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KB6 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 0,81   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,52 0,29   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 15,2 16,3   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 1,3   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 10   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 70,7 72,6   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 1,39 0,87 0,525   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 9,66 6,01 3,66   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 18,7 11,7 7,04   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 1,99 1,24 0,749   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 11,6 7,19 4,41   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 21,7 13,5 8,16   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 2,73 1,69 1,02   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 13,6 8,43 5,22   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 23,9 14,8 9,04   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 3,77 2,31 1,43   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 16 9,85 6,18   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 26 16,1 9,9   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 4,67 2,9 1,78   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 17,9 11 6,94   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 28 17,3 10,7   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování
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50

Tabulka 26-Vstupní veličiny povodí KB6 

Tabulka 27-N-leté průtoky povodí KB6 

Graf 12-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB6 
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KB7 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 3,19   [km2]

 Fs  plocha svahu 2,02 1,17   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 23,5 21,7   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 4   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 13,2   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 67,9 67,9   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 4,55 2,86 1,65   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 34,1 21,6 12,5   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 65,6 41,6 24   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 6,5 4,1 2,37   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 40,8 25,8 14,9   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 75,3 47,8 27,6   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 8,75 5,5 3,18   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 47,3 30 17,3   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 81,8 51,8 29,9   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 11,8 7,43 4,3   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 54,9 34,8 20,1   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 86,9 55 31,8   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 14,5 9,06 5,24   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 60,9 38,6 22,3   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 92,5 58,6 33,9   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování
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Tabulka 28-Vstupní veličiny povodí KB7 

Tabulka 29-N-leté průtoky povodí KB7 

Graf 13-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB7 
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KB8 

 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 1,27   [km2]

 Fs  plocha svahu 0,52 0,75   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 36 27,5   [%]

 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]

 Lu  délka údolnice 2,39   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 17,8   [%]

 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]

 CN  číslo odtokové křivky 64,3 64,4   [...]

 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 62,5   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 71   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 79,9   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 90,7   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 99,3   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 N   [roky]

 Qmax  maximální průtok 1,95 0,794 1,15   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 10,8 4,43 6,39   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 23,4 9,57 13,8   [103.m3]

 Qmax  maximální průtok 2,68 1,09 1,58   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 12,7 5,18 7,49   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 26,6 10,9 15,7   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 3,47 1,41 2,04   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 14,5 5,91 8,55   [103.m3]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 28,3 11,6 16,7   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 4,44 1,82 2,64   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 16,3 6,66 9,65   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 29,1 11,9 17,2   [10
3
.m

3
]

 Qmax  maximální průtok 5,32 2,17 3,15   [m3.s-1]

 WPVT  objem povodňové vlny PV 17,9 7,29 10,6   [10
3
.m

3
]

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 30,4 12,4 18   [103.m3]

100

 N-leté maximální průtoky a objemy PV

 doba opakování
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Tabulka 30-Vstupní veličiny povodí KB8 

Tabulka 31-N-leté průtoky povodí KB8 

Graf 14-Hydrogram 100letého průtoku povodí KB8 
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Výsledný přehled 

 

7.1.2. Míra erozního ohrožení 

Z hlediska míry erozního ohrožení (MEO) intravilánu v důsledku přívalových srážek 

a následných plošných erozních účincích jsou nejrizikovější KB, které mají kombinaci 

následujících kritérií [23]: 

• velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km2  

• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 % 

• podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 % 

V zájmovém území jsou nejvíce ohroženy KP2, KP3 a KP4. 

 

Tabulka 32-Souhrnná tabulka KB 

Tabulka 33-MEO na KP 
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7.2. DSO na orné půdě 

Dráhy soustředěného odtoku jsou důsledkem nestejnoměrného členění terénu. Vznikají 

tam, kde se povrchový plošný odtok mění na soustředěný a velikost přispívající plochy je větší 

než 3 ha. K identifikaci byl použit AM a nástroj Flow Accumulation. Hodnoceny jsou DSO, které 

se nachází na orné půdě. V těchto místech dochází ke vzniku efemerních rýh, ty se významně 

podílejí na odnosu a devastaci orné půdy. Mohou způsobovat zanášení vodních toků a při vniku 

do intravilánu způsobují škody na majetku. 

Při analýze bylo identifikováno 27 DSO na orné půdě o velikosti sběrné plochy >3 ha. 

V pěti případech dochází k přímému ohrožení zastavěného území, protože DSO ústí na hranici 

zastavěného území. Zde hrozí škoda na majetku a DSO číslo 23 ústí u účelové komunikace 

vedoucí z AZ kov-komaxit, s.r.o do obce Pržno. V tomto případě může dojít k poškození 

vozovky, nebo k jejímu překrytí erodovanou půdou. Ve zbylých případech jsou ohroženy vodní 

toky. 

 

 

  

Obrázek 20-Mapa DSO 
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7.3. MEO na blocích LPIS 

Pro zjednodušení bylo MEO stanovena na 

plošných blocích LPIS, ty jsou uvažovány za erozně 

ohrožené plochy, dále v textu budou popisovány jako 

EHP. Plošná eroze byla analyzovaná celkem na 

214 EHP s plochou od 2 ha. Na 61 z nich byla 

překročena přípustná míra erozního smyvu, tedy 

průměrná míra erozního ohrožení G >4 t/ha*rok. 

Nejnižší průměrná hodnota 0,026 t/ha*rok byla 

zjištěna na EHP 109, nejvyšší průměrná hodnota 

G =15,34 t/ha*rok na EHP 251. V tabulce 34 je 

uvedeno 40 plošně nejvýznamnějších bloků nad 10 ha, 

seřazené vzestupně podle velikosti bloků. 

 

 

 

 

  

Obrázek 21-Mapa MEO na EHP 

Tabulka 34-MEO na nejrozsáhlejších blocích EHP 
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8. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá analýzou erozních a odtokových poměrů pro potřeby 

pozemkových úprav konkrétně na území obce Janovice, okres Frýdek-Místek, která je součástí 

přípravné fáze pozemkových úprav tak, aby mohly navázat práce realizační. 

Teoretická východiska bakalářské práce se zaměřují na popis zastoupení půdního fondu 

na povrchu Země. Dále jsou popsány pozemkové úpravy a současné podoby těchto pozemkových 

úprav. Dalším bodem teoretické části je popis průzkumu a analýzy území. A též zachycení 

teoretické podstaty využitých programů a metod. 

Průzkum terénu a jeho analýza byly využity pro popis zájmového území. Podle 

doporučených metodických pokynů byly zvoleny metody a programy ArcGIS, DesQ a USLE, 

které umožnily analýzu erozních a odtokových poměrů na vybraném území.  Díky kombinaci 

těchto postupů bylo zjištěno, že lze stanovit 8 kritických profilů. Byly zjištěny N-leté řady 

maximálních průtoků a objemy povodňových vln. Kritický profil s největší přispívající plochou 

je KP4, jehož přispívající plocha tvoří převážnou většinu povodí IV. řádu 2-03-01-028, a zároveň 

je to povodí s největším kulminačním průtokem. V zájmovém území jsou nejvíce erozně 

ohroženy kritické profily KP2, KP3 a KP4. Při analýze bylo identifikováno 27 DSO na orné půdě 

o velikosti sběrné plochy >3 ha. V pěti případech dochází k přímému ohrožení zastavěného 

území, protože DSO ústí na hranici zastavěného území. V tomto případě může dojít k poškození 

majetku. Ve zbylých případech jsou ohroženy vodní toky. Plošná eroze byla analyzovaná celkem 

na 214 EHP s plochou od 2 ha. Na 61 z nich byla překročena přípustná míra erozního smyvu, tedy 

průměrná míra erozního ohrožení G >4 t/ha*rok. Nejvyšší průměrná hodnota G =15,34 t/ha*rok 

na EHP 251. 

Vzhledem k tomu, že bylo na území obce Janovice zjištěno reálné ohrožení erozními 

účinky vody, mohly by výsledky šetření posloužit k návrhům ochranných protierozních opatření, 

například zatravňování údolnic, vybudování protierozních příkopů, změna vstupních faktorů 

USLE – délka pozemků, výběr vhodného vegetačního pokryvu, aj. 

Bakalářská práce slouží k návrhu plánu společných zařízení. 
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k. ú.    katastrální území 

BPEJ    Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ObPÚ    Obvod pozemkových úprav 
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DSO    Dráha soustředěného odtoku 

USLE    Univerzální rovnice ztráty půdy (Universal Soil Loss Equation) 

ČHMÚ    Český hydrometeorologický ústav 
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KB    Kritický bod 

ZM10    Základní mapa (1:10 000) 

CN    Čísel odtokových křivek (Curve Number) 

KP    Kritický profil 



 

  

MEO    Míra erozní ohroženosti 

PV    Povodňová vlna 

Použité symboly 

N    Doba opakovaní [rok] 
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E    Kinetická energie deště [J/m2] 
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