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 Abstrakt 

 Předmětem práce je studie návrhu přírodně blízkých úprav v povodí Jičínky, sloužící 

jako preventivní ochrana před povodněmi. Ve studii byl proveden průzkum zájmového 

území metodou CN-křivek v hydrologickém modelu DesQ-MaxQ a využitím principu 

Wischmeier-Smithovy rovnice v modifikaci gridu programem ArcGIS. Na základě 

analýzy bylo navrženo možné zlepšení erozních a odtokových poměrů a poté 

vyhodnocení účinnosti ochrany. Vyhodnocení účinnosti navržených úprav získáme 

porovnáním stavu erozního smyvu a povrchového odtoku před a po zavedení opatření. 

Práce si také klade za cíl orientačně vyčíslit finanční návratnost investice. 

Abstract 

 The main subject of this diploma thesis is a study of a suggestion of environmentally 

friendly adjustments in the basin of Jičínka, working as preventive protection against 

floods. The study contains a  research of the stated area using the method of CN-curves in 

the hydrological model DesQ-MaxQ and the principle of Wischmeier-Smith's equation, 

in modicication of ArcGIS programme. Based on the analysis, the work suggests an 

improvement of erosive and drain ratios and then an assessment of effectiveness of the 

protection. We get the assessment of the effectiveness by comparing the condition of the 

erosive wash and the surface drain before and after implementation of our measures. The 

work also sets its goal in calculating the financial returnability of the investition 

indicatively. 
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1. ÚVOD 

 Trendem dnešní protipovodňové ochrany je zachytit co největší objem povodňové 

vlny co nejdříve po dopadu srážky na zem a zamezit transportu uvolněných částic půdy 

do koryt toků, kde se usazují a tím snižují průtočnost profilu. Zároveň je důležité tyto 

ochranné prvky účelně, ale nenásilně začlenit do povodí. Ne zřídka to znamená, že 

vracíme krajině původní ráz.  

 Zlepšení přirozené retence reliéfu se děje v celé ploše povodí kombinací technického 

a biotechnického přístupu.  Technický přístup klade důraz na ochranu majetku a činností 

v potencionálních záplavových územích a potřeba kompenzace záplavových prostoru 

toků je prováděna pomocí různých typů nádrží. Biotechnický přístup navazuje na plošná i 

liniová technická opatření a to především aplikování biotechnických, organizačních a 

agrotechnických opatření. Rozdílné přístupy se vzájemně nevylučují, ale naopak 

doplňují. 

 Tímto směrem se ubírá i tato diplomová práce, která si klade za cíl zhodnotit 

účinnost navrhovaných opatření v povodí řeky Jičínky, konkrétně druhého největšího 

levostranného přítoku této řeky, Grasmanky. Povodí bylo vybráno v návaznosti na 

katastrofickou povodeň z roku 2009. Při této povodní došlo k velice intenzivním srážkám 

v úhrnu až 115 mm. Déšť se vsakoval jen minimálně, což se projevilo masivním 

povrchovým odtokem z příkrých svahů. V korytě Grasmanky živel dále sílil a byly 

několikanásobně přesáhnuté stoleté průtoky. Samotný nástup povodňově byl velice 

rychlý, proto voda z této bleskové povodně, v krátkém čase, zaplavila rozsáhlé území, 

způsobila škodu bezmála 6 miliard korun a usmrtila 13 lidí. 

 V diplomové práci pomocí návrhu plošných organizačních technických 

protierozních opatření se snažíme předejít podobným katastrofickým událostem jako 

v roce 2009 a transformovat objem odtoku povrchové vody. Také je třeba si uvědomit, že 

značnou část erodovaných půdních částic tvoří úrodná zemina. Tím dochází k značným 

finančním ztrátám, protože tato úrodná půda končí jako sediment v korytech bez využití. 

Naopak způsobuje další problémy spojené se zprůtočněním profilu a s uložením tohoto 

sedimentu. Proto bylo provedeno srovnání finančních nákladů vynaložených na zřízení 

navržených protipovodňových a protierozních opatření s finančními ztrátami 

způsobenými povrchovým odtokem. 
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 V neposlední řadě byl kladen důraz na návaznost navrhovaných opatření na územní 

systémy ekologické stability. Opatření byla navržena tak, aby nepřerušovala migrační 

koridory či biocentra. Samotné prvky jsou, v duchu dnešního trendu, začleňovány do 

krajiny nenásilnou formou, ale tak, aby snížily důsledky povrchového odtoku, které se 

v minulosti projevily bleskovou povodní. 
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Zájmové území leží přibližně 40 km jihozápadně od Ostravy a asi 4 km západně od 

města Nový Jičín (Obr. 2.-1). Lokalitou protéká Grasmanka, která je součástí povodí 

Odry a na zkoumaném území se do ní vlévá potok Baranec. 

Číslo zájmového povodí:  2-01-01-076 

Katastrální území:    Nový Jičín -Horní Předměstí, Nový Jičín – město, 

       Nový Jičín -Dolní Předměstí, Loučka u Nového Jičína, 

       Vlčnov u Starého Jičína, Šenov u Nového Jičína 

       Bernartice nad Odrou, Janovice u Nového Jičína,  

       Starý Jičín, Kojetín u Starého Jičína, Straník 

Kraj:      Moravskoslezský 

Okres:      Nový Jičín 

Průměrná nadmořská výška: 392 m.n.m. 

Rozloha zájmového území:  15 km
2 

 

 

Obr. 2-1: Situace řešeného území 



5 

 

3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1. Teorie erozního smyvu 

 Erozním smyvem nazýváme jev, který se projevuje na povrchu půdy rozrušováním 

půdních částic a tvorbou privilegovaných odtokových drah. Projevy jsou vyvolány 

kinetickou energii dešťových kapek a jejího odtoku z povrchu.[1] Tím dochází 

k transportu uvolněných půdních částic do míst s menším sklonem, kde sedimentují. Také 

se dostávají do hydrologické sítě a vytvářejí splaveniny. Erozní účinky jsou přírodním 

procesem a podmínky pro jejich výskyt jsou v ČR specifické. V dnešní době jsou 

problémy zvýšeného erozního smyvu způsobeny nevhodným hospodařením s půdou a 

rušením přírodních bariérových prvků v krajině v důsledku působením lidské činnosti.[2] 

 Erozní poměry jsou ovlivňovány několika faktory. Mezi nejdůležitější patří: 

 Klimatické a hydrologické poměry 

 Geologické poměry 

 Půdní poměry 

 Vegetační faktory 

 

Vznik eroze lze rozdělit do 4 fází: 

 

 Rozbití částic vodní kapkou 

2iASD idrr              ( 3.1.- 1 ) 

Kde:  Dr   množství uvolněných půdních částic    [kg/m
2
.min] 

  Sdr   součinitel odvozený od půdních vlastností   [-] 

  Ai   plocha          [m
2
] 

  i   intenzita deště        [mm/min] 

 

 

 

 Transport deštěm 
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2iIST trr                ( 3.1.- 2 ) 

Kde: Tr   množství částic transportovaných deštěm   [kg/m
2
.min] 

  Str   součinitel odvozený od půdních vlastností   [-] 

  I   sklon svahu         [%] 

  i   intenzita deště        [mm/min] 

 Uvolnění částic povrchovým odtokem 

3/23/2 IqASD idff            ( 3.1.- 3 ) 

Kde: Df   množství částic uvolněných povrchovým odtokem [kg/m
2
.min] 

  Sdf   součinitel odvozený od půdních vlastností   [-] 

  Ai   plocha          [m
2
] 

  q   povrchový odtok        [m
3
/s] 

  I   sklon svahu         [%] 

 

 Transport částic povrchovým odtokem 

3/23/2 IqST tff             ( 3.1.- 4 ) 

Kde: Tf   množství částic transport povrchovým odtokem [kg/m
2
.min] 

  Stf   součinitel odvozený od půdních vlastností   [-] 

  q   povrchový odtok        [m
3
/s] 

  I   sklon svahu         [%] 

3.2. Teorie povrchového odtoku 

 K povrchovému odtoku dochází, když déšť vyčerpá akumulační schopnosti povrchu 

a zároveň infiltrace srážkové vody je nižší než intenzita deště. Na nakloněném povrchu se 

voda pohybuje ve sklonu povrchu. [2] 

  Na rovném či rovnoměrně porostlém povrchu dochází k  plošnému odtoku, který se 

může projevovat až po několika metrech jako odtok plošný. Vlivem plošných nerovností 
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povrchu přechází postupně v odtok soustředěný. Stanovení povrchového odtoku, 

s ohledem na množství ovlivňujících faktoru, není jednoduché. [2] 

Plošný povrchový odtok 

  Voda stékající po povrchu podléhá principům zachování hmoty a hybnosti. Z toho 

vyplývá použití rovnice kontinuity (3.2. - 1) a rovnice pohybové pro popsání tohoto jevu. 

Pohybovou rovnici lze získat rozborem sil působících na element stékající vody a použití 

Newtonova zákona. Plošný povrchový odtok probíhá v tenké souvislé vrstvě a lze ho 

vyšetřovat v kartézském souřadnicovém systému. [2] 

       titrtx
t

h
tx

x

uh










,.          ( 3.2.- 1 ) 

Kde: x   osa souřadnice ve směru odtoku     [-]  

  y   osa souřadnice kolmo ke směru odtoku   [-] 

  h   výška povrchového odtoku      [m]   

  t   čas           [s] 

  ū   průřezová rychlost povrchového odtoku ve směru x [m/s]  

  r(t)   intenzita srážky na jednotkovou plochu povrchu [m/s]  

  i(t)   intenzita vsaku na jednotkovou plochu povrchu [m/s] 
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Obr. 3.2.-1: Schéma plošného povrchového odtoku po svahu 

 

 

 Úpravou rovnice pohybové a rovnice kontinuity získáváme tzv. rovnici kinematické 

vlny (3.2. - 2), která je v dnešní době používaná výpočetními programy ke stanovení 

plošného odtoku. 

ir
t

h

x

h
abhb 








1
           ( 3.2.- 2 ) 

Kde: x   osa souřadnice ve směru odtoku     [-] 

  y   osa souřadnice kolmo ke směru odtoku   [-] 

  h   výška povrchového odtoku      [m]   

  t   čas           [s] 

  ū   průřezová rychlost povrchového odtoku ve směru x [m/s]  

  r   intenzita srážky na jednotkovou plochu povrchu [m/s]  

  i   intenzita vsaku na jednotkovou plochu povrchu [m/s] 

  a,b   součinitelé         [-] 
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Soustředěný povrchový odtok 

 Vlivem nerovností vzniká transformace plošného odtoku z povodí do jedné dráhy 

soustředěného povrchového odtoku a dochází ke změně charakteru odtoku. Tento případ 

je řešen podobným způsobem jako plošný odtok.[2] Obdobnou úpravou rovnice 

pohybové a rovnice kontinuity můžeme získat taktéž rovnici kinematické vlny, ale pro 

soustředěný odtok (3.2. - 3).  

´1 q
t

S

s

S
abS b 









            (3.2. - 3) 

Kde: t   čas           [s] 

  r   intenzita srážky na jednotkovou plochu povrchu [m/s]  

  q   povrchový odtok        [m
3
/s] 

  S   průřezová plocha koryta      [m
2
] 

  a,b   součinitelé         [-] 

3.3. Geografické informační systémy  

 Historie geografických informačních systémů sahá do 50. Let 20. století, kdy na 

severoamerickém kontinentě začaly pokusy s automatizovaným mapováním za využití 

výpočetní techniky. Samotný pojem GIS byl zaveden v roce 1963 Kanaďanem R.F. 

Tomlinsonem. Tak zavedl dodnes platné označení pro nové technologie pracující s daty a 

podávajícími informaci o terénu výpočetní technikou. Postupem času GIS prošel od 

pionýrského období a rozvoje na University of Washington, Harvard Laboratory, přes 

komercionalizaci, až k současnému stavu vývoje nových využití (mobilní GIS). [3] 

 Geografické informační systémy jsou systémy pro správu, analýzu a zobrazování 

geografických informací. Geografické informace jsou reprezentovány sadami 

geografických dat, které modelují realitu pomocí jednoduchých obecných datových 

struktur. GIS obsahuje kompletní sadu nástrojů pro práci s geografickými daty a je to 

druh databáze o území (geodatabáze). [4]  

 V GIS jsou data organizovaná do tematických vrstev a tabulek. Díky tomu, že datové 

sady v GIS si v sobě nesou informace o svém umístění v území, lze je vzájemně 
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překrývat.[4] Jednotlivé datové sady jsou organizovány do homogenních vrstev (např. 

parcely, ortofotosnímky nebo rastrová data). [4] 

 Z pohledu zpracování dat je GIS kolekcí geografických datových vrstev a nástrojů 

použitelných na tyto datové vrstvy.[4] Zpracování prostorových dat, geoprocesing, je 

souhrn nástrojů a procesů pro vytváření odvozených datových sad. Geoprocesing se 

používá  k modelovaní toků dat a změn jejich struktury během zpracování nebo ke 

kontrole kvality importovaných dat. Používá se prakticky ve všech fázích zpracování dat 

v GIS. [4] 

 V geologických informačních systémech používáme k určení polohy dat souřadnice 

a souřadný systém. Běžně se požívá několik různých souřadných systému (např.: S-

JSTK, S-42, WGS-84), proto je důležité věnovat pozornost tomu, v jakém souřadném 

systému jsou jednotlivá data. [4] 

3.4. Hydrologický model DesQ – MaxQ 

 První programová dokumentace modelu byla zpracována ve spolupráci s firmou 

Aqualogic, Software Develepment and  Consulting Praha a prof. Ing. Františkem 

Hrádkem, DrSc.. Hydrologický model DesQ-MaxQ byl odvozen na základě dvojího 

předpokladu. První předpoklad je znalost hydrologicko-hydraulických závislostí v 

procesu svahového odtoku a druhým předpokladem je stanovení maximálního odtoku 

v údolnici.[5] 

  Hydrologicko-hydraulické závislostí v procesu svahového odtok byly odvozeny na 

idealizované elementární odtokové ploše. To je schematizovaná plocha odtokového 

svahu s homogenním a nepropustným povrchem. Samotné hydraulické řešení vychází 

z modelu kinematické vlny, který využívá zjednodušených st. Vanantových rovnic. 

Znalosti o hydrologicko-hydraulických závislostech na idealizované elementární 

odtokové ploše se poté aplikují, na elementární odtokovou plochu. Tvar elementární 

odtokové plochy je schematizován do lichoběžníku a jeho povrch je nehomogenní a 

propustný.[5] 

 Ačkoliv model DesQ-MaxQ stanovuje maximální odtok v nepozorovaných 

profilech, vychází z výpočtu maximálního odtoku ve schematizovaném povodí. Metodika 
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řešení maximálního odtoku v údolnici popisuje jakým způsobem správně schematizovat 

povodí, stanovuje předpoklady pro řešitelnost.[5] 

 Design Q – návrhové průtoky (DesQ-Max) například umožňuje: 

 Výpočet maximálních N-letých (návrhových) průtoku a objemů povodňových 

vln  

 Odvození tvaru povodňových vln (časové řady) 

Výpočet charakteristických hydrogramů, ovlivnění antropogení činností v povodí [5] 
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4. ANALÝZA ÚZEMÍ 

 Rozbor povodí Grasmanky byl proveden ve dvou fázích. V první fází byl podrobný 

průzkum v místě lokality. Terénní průzkum se zaměřil nejen na morfologii terénu a 

vymezení kritických bodů, ale i na ověření vstupních dat (hranice intravilánu obce, 

pěstovaných kultur) a na výskyt erozních jevů. Byla pořízena fotodokumentace. 

 Terénní průzkum proběhl v květnu 2012, tedy z kraje období přívalových dešťů. 

Pravděpodobně z tohoto důvodu se v lokalitě neprojevily erozní rýhy na žádné 

zemědělsky obdělávané ploše. Tyto plochy jsou soustředěné na mírnějších svazích, ale 

jejich tvar a rozsah odpovídá snaze o maximální ekonomické využití. Pozemky jsou o 

značných plochách bez přirozených protierozních prvků krajiny. Zejména liniové prvky, 

které přeruší soustředěnou dráhu odtoku, chybí. Naopak jsou zde zbudovány polní cesty 

kolmo na vrstevnice, což může vést ke tvorbě privilegovaných odtokových cest a 

erozních rýh. Stejně tak setí a obdělávání je prováděno ve směru kolmo na vrstevnice. 

 Některé hranice intravilánu obce Nový Jičín, dané vstupními daty, se neshodovali s 

hranicemi skutečnými. Jihovýchodní hranice povodí je tvořena zalesněným příkrým 

svahem, který plynule přechází do méně svažité zemědělské půdy. Severozápadní a 

západní hranice je vedena skrze plošší území a dále k východu přes stráně Starojického 

kopce. Východní strana lokality je ohraničena ulicemi Nového Jičína. 

 V druhé fázi rozboru lokality byly dohledány poměry ovlivňující erozní smyv a 

povrchový odtok za využití odborné literatury. Především Biogeografické členění České 

republiky od Martina Culka a kolektivu nebo Atlas půd České republiky od Josefa 

Kozáka a kolektivu. Jednotlivé charakteristiky jsou v následujících kapitolách 

rozpracovány. 

4.1. Klimatické poměry 

 Analyzované území, dle biogeografického členění ČR (Culek a kolektiv), leží na 

hranici Nízkojesenického a Hranického bioregionu. Podnebí v těchto bioregionech je 

značně rozdílné. V Nízkojesenickém bioregionu je klima ovlivněné nadmořskou výškou 

horského masivu. Podnebí je zde mírně teplé až chladnější. Naopak podnebí Hranického 

bioregionu řadíme do teplé až mírně teplé oblasti. [6] 

https://aleph.mzk.cz/F/SD2R1IGPR8UEHG3HCCC53RMU2KA1Q284GHYYTSEK9HQ6TEL4XS-23586?func=full-set-set&set_number=008318&set_entry=000004&format=999
https://aleph.mzk.cz/F/SD2R1IGPR8UEHG3HCCC53RMU2KA1Q284GHYYTSEK9HQ6TEL4XS-23586?func=full-set-set&set_number=008318&set_entry=000004&format=999
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 Klima ve zkoumaném území je odrazem podnebí ve výše zmíněných bioregionech.  

Dle Quitta se povodí nachází v mírně teplé klimatické oblasti a patří do regionu MT7 a 

MT10 (Tab. 4.1–1) s převažujícím jihovýchodními větry. Směrem k východu i západu se 

klimatické poměry zdrsňují s přibývající nadmořskou výškou. [7] 

 

Tab. 4.1. - 1: charakteristika klimatických poměrů 

 MT7 MT10 

Počet letních dnů 30 – 40 40 - 50 

Počet dnů s teplotou větší než 10°C 140 - 160 140 - 160 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci 16 - 17 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 7 - 8 

Počet mrazových dnů 110 - 130 110- 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 

Úhrn srážek ve vegetačním období  400 - 450 400 - 450 

Úhrn srážek v zimním období  250 - 300 200 - 250 

Počet zamračených dnů 120 - 140 120- 150 

Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 

               [7] 

4.2. Hydrologické poměry 

 Analyzované území je hydrologické povodí IV. řádu a protéká jím potok Grasmanka 

(Obr.4.2–1) s číslem hydrologického pořadí 2-01-01-076. Je tokem III. řádu a pramení na 

severovýchodním úbočí vrcholku Petřkovická hůrka v nadmořské výšce kolem 450 
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metrů. Tok Grasmanky směřuje nejprve severozápadně k obci Starý Jičín, kde se stáčí 

severovýchodně. Poté potok protéká městskou částí Nového Jičína, Loučkou. Zde se do 

Grasmanky na levé straně vlévá potok Baranec. Ústí do říčky Jičínky na její levé straně. 

Je po Zrzávce druhým největším levostranným přítokem. Vodní tok je ve vlastnictví 

státu. Celková délka Grasmanky je 9 km a délka Barance je 1,89 km.  

 Plochá pravé (jižní) strany povodí je nepatrně větší (7,87 km
2
) než plocha strany levé 

(7,26 km
2
). Tvar povodí je rovnoměrně protáhlý a směr toku míří od jihu 

k severovýchodu. Celková plocha povodí je 15,13 km
2
. 

 

 

Obr. 4.2.-1: Koryto Grasmanky 
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Obr. 4.2.-2: Vymezení řešeného území 
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Obr. 4.2.-3: Rozbor odtokových poměrů v povodí 
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4.3. Geologické poměry 

 Geologický základ většiny území tvoří různé souvrství karpatského flyše z 

období paleogénu až křídy, skládající se střídáním jílovců (břidlic) a pískovců, případně 

z různých slínitých hornin, které jsou většinou v menší míře karbonátově vápenité.[6] V 

terénních depresích, kterými prochází vodní toky, jsou deluviální splachy zemitých 

kulmských zvětralin, které překrývají neohlazené zvětraliny kulmských hornin, 

charakteru štěrkové terasy. Neogenní výplň a paleogen je překryt hlubokými eolickými 

pleistocenními a holocenními pokryvy. Z horních třetihor je to karpatský flyš v typickém 

vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých. Kvartérní pokryvy zastupují 

sprašové hlíny. Tyto půdy většinou eolického a sedimentárního původu zpravidla 

neobsahují klasické pevné příměsi. [8] 

4.4. Hydropedologické poměry  

 Převažují typické hnědozemně na spraši, na které navazují luvizemně na sprašových 

hlínách. Dále jsou hojné oglejné luvizemě a plochy oglejných kambizemí na zvětralinách 

flyšových břidlic. Na výchozeh kulmu jsou vyvinuty bez ohledu na gradient klimatických 

charakteristik typické fluvizemě na bezkarbonátových sedimentech. Naprostá většina 

půd, krom kambizemí na kulmu, je jílovitá, těžká, často s hydromorfním režimem.[6] 

4.5. Rozbor půd dle map BPEJ 

 Pedologické a hydropedologické poměry jsou v zájmovém území definovány 

pomocí pětimístného kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) kde druhá a 

třetí číslice náleží k hlavní půdní jednotce (HPJ). HPJ je skupina půdních forem 

s příbuznými ekologickými vlastnostmi charakterizované změnou tvarových vlastností 

půdního typu, půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých 

hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a 

stupněm hydromorfismu. Díky výše zmíněným skutečnostem získáváme zastoupení 

hlavních půdních jednotek (Tab. 4.5. - 1). Největší zastoupení v povodí mají hnědé půdy 

oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a 
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siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k 

dočasnému zamokření, tedy  HPJ 48. 

Tab. 4.5.-1: Charakteristika HPJ 

 

HPJ 18 

Rendziny a rendziny hnědé na vápencích, středně těžké až těžké, 

štěrkovité až kamenité, s malou vododržností. 

 

HPJ 20 

Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na 

usazeninách karpatského flyše; těžké až velmi těžké, málo 

vodopropustné. 

 

HPJ 24 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského 

flyše; středně těžké až těžké, většinou štěrkovité, středně zásobené 

vláhou. 

 

HPJ 27 

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a 

usazeninách karpatského flyše; lehké až lehčí středně těžké, s 

malou vododržností 

 

HPJ 37 

Mělké hnědé půdy na všech horninách. Lehké, v ornici většinou 

středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0.3 m silně kamenité až 

pevná hornina,výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí). 

 

HPJ 40 

 

Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách. Lehké až lehčí středně 

těžké,s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich 

vláhové poměry jsou závislé na srážkách. 

 

HPJ 41 

Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké 

s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové 

poměry jsou závislé na srážkách. 

 

HPJ 43 

Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy 

oglejené na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku, 

náchylné k dočasnému zamokření. 

 

HPJ 47 

Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně 

skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 
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HPJ 48 

Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na 

různých břidlicích, na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, 

až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému 

zamokření. 

 

HPJ 49 

Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na břidlicích a 

usazeninách karpatského flyše; těžké až velmi těžké, bez štěrku až 

slabě štěrkovité, sklon k dočasnému zamokření. 

 

HPJ 58 

Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové 

poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé. 

           [9] 

Tab. 4.5.-2: Procentuální zastoupení vybraných půdních jednotek 

HPJ 43 47 48 49 58 

Plocha [km
2
] 0,12 0,71 0,63 5,83 0,4 

Zastoupení [%] 0,8 4,73 4,2 38,86 2,67 

 

 

Obr. 4.5.-1: Procentuální zastoupení podle HPJ 
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Obr. 4.5.-2: Rozbor pedologických poměrů z mapy BPEJ 

 



21 

 

V oblasti se převážně vyskytuje hydrologická skupina půd (HSP) třídy C. Do této třídy 

spadají půdy podzolové s málo propustnou vrstvou v půdním profilu, sprašové hlíny a 

půdy jílovitohlinité až jílovité s nízkou intenzitou infiltrace. Dalšími HSP v povodí jsou 

třídy B (Středně hluboké až hluboké půdy sprašové a hlinitopísčité až jílovitohlinité se 

střední intenzitou infiltrace) a D, kterou tvoří mělké jílovité půdy nebo půdy s jílovitou 

vrstvou blízko povrchu nebo trvale vysokou hladinou podzemní vody; těžké půdy s velmi 

nízkou infiltrační kapacitou a vysokým odtokovým potenciálem. [9] 

 

Tab. 4.5.-3: Procentuální zastoupení HSP 

HSP A B C D 

Plocha [km
2
] 0,00 2,91 5,95 0,62 

Zastoupení [%] 0,00 30,70 62,76 6,54 

 

 

Obr. 4.5.-3: Procentuální zastoupení podle HSP 
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Obr. 4.5-4: Rozbor hydropedologických poměrů z mapy BPEJ 
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4.6. Geomorfologické poměry 

 Reliéf území je tvořen subprovincií vněkarpatských sníženin, které leží mezi 

Krkonošsko – jesenickou subprovincii a vnějšími Západními Karpatami. Území tedy leží 

v provincii Západní Karpaty a spadá do celku Moravská brána. [8] Nejvyšším bodem 

území je vrchol Svinec s 546 m nadmořské výšky a nejnižší kóta je 278 m nad mořem 

v místě odtoku Grasmanky ze zkoumané lokality. Tvar povrchu má převážně charakter 

ploché pahorkatiny s členitostí 30 – 75 m. 

  

Tab. 4.6.-1: Procentuální zastoupení sklonitostních poměrů 

Sklon [%] 0-7 7-10 10-15 15-20 20-30 nad 30 

Plocha [km
2
] 3,29 1,41 2,35 2,35 4,70 1,02 

Zastoupení [%] 21,76 9,32 15,55 15,54 31,08 6,75 

 

 

 

Obr. 4.6.-1: Procentuální zastoupení podle sklonu 
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Obr. 4.6.-6: Rozbor sklonitostních poměrů 
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4.7. Vegetační poměry 

 Vegetační pokryv území (Obr. 4.7.-2) charakterizuje využitelnost zájmového povodí 

a to především ve vztahu k plochám orné půdy, sadů, lesů a travních ploch. Zásadní pro 

erozní smyv jsou zejména ty plodiny, které nemají dostatečný ochranný vliv na zeminu a 

svými vlastnostmi působí negativně. To znamená rostliny, které nejsou erozně 

nebezpečné, například travní porost. Vysoké zastoupení těchto plodin přímo snižuje 

důsledky záplav, stejně jako velikost zalesněních ploch. Zastoupení širokořádkových 

plodiny jako je kukuřice naopak dopady povodní zhoršují. 

 

Tab. 4.7.-1: Procentuální zobrazení plošného zastoupení kultur 

Kultura Orná půda Travní porost Sady Lesy 

Plocha [km
2
] 5,51 2,84 0,12 2,19 

Zastoupení [%] 51,76 26,64 1,13 20,54 

 

 

Obr. 4.7.- 1: Procentuální zastoupení podle vegetace 
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Obr. 4.7.-2: Rozbor vegetačních poměrů 
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5. ROZBOR STÁVAJÍCÍCH EROZNÍCH POMĚRŮ 

 Analýza stávajících erozních poměru se prováděla metodou pro stanovení erozního 

smyvu na základě digitálního modelu terénu (DMT). Při práci s DMT využíváme 

principů GIS. V případě této práce byl pro rozbor použit program ArcGIS. Tento program 

nám pomůže vytvořit si konkrétní představu o stavu ztrát půdy erozním smyvem. 

Výstupem je přehledná a jednoduše čitelná mapa erozního smyvu. Pomocí této mapy lze 

dále účinně navrhovat a posuzovat ochranné prvky. Dále pomocí program získáme 

hodnotu průměrné ztráty půdy za rok. 

5.1. Popis stanovení erozního smyvu na základě DMT gridu 

 Před začátkem výpočtu erozního smyvu je potřebné, shromáždit mapové podklady a 

provést rozbor území. Pro výpočet erozního smyvu na zkoumaném území byla použita 

univerzální rovnice ztráty půdy USLE s aplikací USLE 2D, kterou odvodili autoři 

Wischmeier a Smith v roce 1987, a proto je také známá jako Wischmeier-Smithova 

rovnice. Tato rovnice je základem metody pro hodnocení intenzity erozního procesu na 

základě DMT metodou gridu. Metoda byla aplikována v programu ArcGIS, konkrétně 

byl použit nástroj Raster Calturator v nadstavbě Spatial Analyst. Rastrová kalkulačka 

umožňuje vynásobení jednotlivých rastrových vrstev v duchu univerzální rovnice. Tím 

vznikne mapa erozního smyvu z povodí.[4] 

Wischmeier-Smithova rovnice 

PCSLKRG            (5.1. - 1) 

Kde: G   průměrná dlouhodobá ztráta půdy    [t.ha
-1

.rok
-1

] 

  R    faktor erozní účinnosti deště     [-] 

  K   faktor náchylnosti půdy k erozi     [-] 

  L   faktor délky svahu        [-] 

  S   faktor sklonu svahu       [-]  

  C   faktor ochranného vlivu vegetace    [-] 

  P   faktor vlivu protierozního opatření    [-] 
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 Z rovnice je zřejmé že metoda USLE zohledňuje klimatické, vegetační, geologické, 

půdní i hydrologické poměry řešeného území.[4] Také je třeba zajistit co nejkvalitnější 

vstupní data, na kterých je výpočet eroze v prostředí GIS závislý. Zdrojovými daty jsou: 

 Vrstevnice - ZABAGED 

 Mapa erozně uzavřených celků – využití území 

 BPEJ 

 Hranice zájmového území 

Faktor erozní účinnosti deště R 

Faktor byl definován W. H. Wischmeierem a D. D. Smithem (1958) vztahem: 

100/30iER              (5. 1. – 2) 

Kde: R   faktor erozní účinnosti deště     [MJ.ha/cm/h 

  E   celková kinetická energie deště     [J/m
2
] 

  i30   max. 30 minutová intenzita deště    [cm/h] 

Celková kinetická energie deště E  





n

i

iEE
1

              (5.1. - 3 ) 

Kde: Ei   kinetická energie i-tého úseku deště    [J/m
2
] 

  n   počet úseku deště        [-] 

 

sisii HiE )log87206(            (5.1. - 4) 

Kde: isi   intenzita deště i-tého úseku deště     [-] 

  Hsi   úhrn srážek v i-tém úseku       [cm] 

 

 Hodnoty faktoru R jednotlivých dešťů lze buď třídit podle četnosti jejich výskytu, 

nebo sčítat a průměrovat pro stanovení průměrné roční (měsíční) hodnoty R faktoru. Pro 
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získání reprezentativních údajů o průměrné roční hodnotě R faktoru pro jednotlivá místa 

je třeba zpracovat úplné údaje, nejlépe za období 50 let. [10]  

 Pro řešené území byla uvažována průměrná hodnota R faktoru pro české kraje,        

20 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

, tak jak ji uvádí metodika ochrany zemědělské půdy před erozí  od 

Miroslava Janečka a kolektivu. Následně s ohledem na častější výskyt přívalových srážek 

v letních měsících, tím i většího erozního účinku deště, byla zvolena hodnota R faktoru  

40 MJ.ha
-1

.cm.h
-1

.  

Faktor náchylnosti půdy k erozi K 

)3(5,2)2(25,3)12(41410.11,2100  cbaMK     (5.1. - 5) 

Kde: M   součin (%prachu+%práškového písku) x (100%jílu) [-] 

  a   % organické hmoty        [-] 

  b   třída struktury ornice        [-] 

  c   třída propustnosti půdního profilu     [-] 

 

 Faktor náchylnosti půdy k erozi K je definován jako odnos půdy v  t.ha
-1 

na jednotku 

dešťového faktoru R ze standardního pozemku o délce 22,13 m na (na svahu o sklonu 

9%), který je udržován jako kypřený černý úhor kultivací ve směru sklonu. Rovnici lze 

použít za podmínky, že obsah prachu a práškového písku (0,002 – 0,1 mm) nepřekročí 

70%.[10] 

 Pro stanovení průměrné dlouhodobé ztráta půdy v povodí Grasmanky bylo nutné 

získat rastrovou vrstvu K-faktoru. Rastrová vrstva K-faktoru byla vygenerovaná na 

základě mapové vrstvy BPEJ.  V mapě bonitovaných půdních jednotek je pro každý druh 

půdy vyhrazen pětimístný kód. Na 2. a 3. místo tohoto kódu je hodnota hlavní půdní 

jednotky (HPJ). Hodnoty K-faktoru jsou následně přirazeny podle HPJ (Tab. 5.1.-1). V 

případě dat pro zkoumané území obsahovala mapa BPEJ i hodnoty K-faktoru.[10] 

 

Tab. 5.1.- 1: Hodnoty faktoru K podle HPJ 

HPJ K faktor 

18 0,24 
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20 0,28 

24 0,38 

27 0,34 

37 0,16 

40 0,24 

41 0,33 

43 0,58 

47 0,43 

49 0,35 

58 0,42 
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Obr. 5.1.-1: K-faktor před návrhem opatření 
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Topografický faktor – součin faktorů LS 

 Vliv sklonu a délky svahu na velikost půdního smyvu vyjádřili Wischmeier a Smith 

(1965) topografickým faktorem LS, který představuje poměr ztrát půdy na jednotku 

plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 9 %. 

Hodnota topografického faktoru LS pro přímé svahy se vypočítává ze vztahu[10]:  

)000138,00097,000138,0(5,0 2sslLS d        (5.1. - 6) 

Kde: ld   nepřerušená délka svahu       [%] 

  s   sklon svahu         [%] 

Samostatně lze stanovit hodnoty faktoru délky svahu výpočtem ze vztahu:  

)13,22/( dlL              (5.1. - 7) 

Kde: ld   nepřerušená délka svahu      [m] 

  α   exponent zahrnující vliv sklonu svahu   [-] 

 

Tab. 5.1. - 2: Hodnoty exponent zahrnující vliv sklonu svahu 

 

Sklon [%] 5 3-5 1-3 1 

α 0,5 0,4 0,3 0,2 

 

 Hodnoty faktoru svahu S lze vypočítat ze vztahu: 

613,6

043,030,043,0 2ss
S


           (5.1.- 8) 

Kde: s   sklon svahu         [%] 

 Přírodní svahy jsou z pravidla  nepravidelné a proto je určení topografického faktoru 

tímto způsobem nepřesné. [10] 

 V současnosti existuje software pro automatický výpočet LS-faktoru z digitálních 

dat GIS s využitím programů ArcGIS a USLE 2D. [4] Vstupní data pro program USLE 

2D při výpočtu LS faktoru jsou: 
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 Rastrová data (grid) 

  DMT 

 Vektorová data 

  Hranice zájmového území 

  Vodní toky  

  Hranice erozně uzavřených celků 

 Program USLE 2D pracuje pouze s daty ve formátu Idrisi. Tyto vstupní data jsem 

zpracoval pomocí programu Arc GIS do formátu textového souboru a následně pomocí 

LS-convertoru převedl data do formátu Idrisi (*.rst). požadovného programem  USLE 

2D.[3] Metodu výpočtu jsem zvolil "Routing Algorithm: flux decomposition"(umožňuje 

větvení odtokové dráhy) a "LS Algorithm: McCool“. Opačný postup konverze užijeme 

pro převedení mapy LS faktoru zpět do prostředí Arc GIS. Tím vznikla rastrová vrstva 

LS-faktoru. [4] 

Faktor ochranného vlivu vegetace C 

 Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje přímou ochranou povrchu 

zeminy před destruktivním působením kinetické energie dopadajících dešťových kapek a 

zpomalováním rychlosti povrchového odtoku. Vegetace působí také na půdní vlastnosti, 

zejména na pórovitost a propustnost, včetně zanášení pórů rozplavenými půdními 

částicemi a mechanickým zpevněním půdy kořenovým systémem. [10] 

 Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době 

přívalového deště (IV-IX měsíc). Proto dokonalou protierozní ochranu představují 

porosty trav a jetelovin, zatímco běžným způsobem pěstované širokořádkové plodiny 

(kukuřice, okopaniny, ovocné výsadby a vinice) chrání půdu nedostatečně. [10] 

 Při rozboru stávajícího stavu využívání pozemků byly použity orientační průměrné 

hodnoty faktoru C s ohledem na druh kultury, vztažené ke 2. klimatickému regionu a 

získané z mapového podkladu registrů půdních bloků (LPIS). Mapa LPISů byla 

v programu ArcGIS převedena do rastrového formátu podle hodnot C-faktoru. 
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Tab. 5.1. - 3: Hodnoty faktoru C podle HPJ faktor vlivu protierozního opatření 

Kultura C faktor 

Orná půda 0,216 

Travní porost 0,005 

Sady 0,44 

Faktor vlivu protierozního opatření P 

 Stanovení hodnoty faktoru vlivu protierozního opatření P je prováděno dle sklonu 

svahu, maximálních délek pozemků po spádnici, maximální šířce a počtu pásů při 

pásovém střídání, hrázkování a terasování. 

 V případě zájmového území nelze předpokládat, že byly dodrženy stanovené délky a 

sklony a nelze s jistotou určit účinnost příslušných opatření. Z těchto důvodů je za 

hodnotu P faktoru brána hodnota 1. 

 

 Když jsou připraveny všechny potřebné faktory do formátu rastru, je stanovena, za 

použití Raster Calculatoru v programu ArcGIS a principu Wischmeier-Smithovy rovnice, 

dlouhodobá ztráta půdy z povodí ve formě mapy erozního smyvu. Ta je vyhotovena 

v dvojí variantě. Pro R-faktor je rovena 20 a pro R-faktor 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5.2. Výsledky rozboru stávajících erozních poměrů 

 

Obr.5.2.-1: Erozní smyv před opatřením R = 20 
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Obr.5.2.-2: Erozní smyv před opatřením R = 40 
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Tab. 5.2.-1: Hodnoty erozního smyvu v povodí 

Varianta G  [t.ha
-1

.rok
-1

] Přípustný smyv [t.ha
-1

.rok
-1

] 

R-faktor = 20 3,31 10 

R-faktor = 40 6,61 10 

 

 Z hodnot uvedených v tabulce (Tab. 5.2–1) vyplývá, že k překročení průměrného 

přípustného smyvu pro hluboké zeminy v lokalitě nedochází. Z map erozního smyvu je 

ovšem patrné to, že v povodí Grasmanky, je několik ploch nedostatečně chráněno před 

erozními účinky povrchové vody. Pro účely návrhu opatření na těchto plochách se 

vycházelo z méně příznivé varianty erozivního účinku deště R = 40. 
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6. ROZBOR STÁVAJÍCÍCH ODTOKOVÝCH 

 PARAMETRŮ 

 Rozbor stávajících odtokových poměrů v povodí Grasmanky byl proveden pro 6 

dílčích povodí (Obr.6.1.-1) označených jako P1 až P6. Jeho úkolem bylo zjistit 

povrchový odtok pro návrhový déšť se 100-letým opakováním a pro zjištění průtoku 

potřebného k návrhu průlehů a zatravněných údolnic. Rozbor byl proveden metodou CN-

křivek (CN – Curve Number). Metodu odvodili v USA pro potřeby Služby na ochranu 

půdy. Jedná se o jednoduchý srážkoodtokový model se snadno dostupnými a zjistitelnými 

vstupy, ale zároveň je model dostatečně přesný pro stanovení objemu odtoku z povodí do 

10 km
2
, tedy z malého povodí.[10] V programu ArcGIS byly zjištěny vstupní veličiny do 

hydrologického modelu DesQ-MaxQ, ze kterého získáme hodnoty povrchového odtoku 

údolnicí.  
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Obr.6.-1: Situace dílčích povodí 
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6.1. Metoda čísel odtokových křivek CN 

 Přímý odtok zahrnuje odtok povrchový a část odtoku hypodermického. Podíly těchto 

odtoků se oceňují právě pomocí čísel odtokových CN-křivek. K hypodermickému odtoku 

dochází tehdy, když do půdy infiltrovaná voda stéká po mělce uložené, málo propustné 

vrstvě a vyvěrá opět na povrch. Na rozdíl od základního odtoku, na jehož tvorbě se podílí 

voda, která infiltruje až k hladině podzemní vody a vtéká do koryt toků. CN je tedy 

současně i ukazatelem pravděpodobnosti typu odtoku. Čím větší CN, tím je 

pravděpodobnější, že se přímý odtok týká povrchového odtoku.[10] Primárním výtspem 

postupu CN-křivek je srážkový úhrn návrhového deště při 100-letém opakování při 

rovnoměrném rozdělení na ploše povodí. Objem srážek je transformován na objem 

odtoku pomocí CN-křivek.[10] Tato hodnota byla odečtena z mapy odtokových křivek 

(Obr 6.1. -1), která  byla vytvořena za využití znalostí o: 

 hydrologických vlastnostech půd HPJ, které jsou rozděleny do 4 skupin  

  (Tab.6.1.-1) 

 odvozením mapy pokryvu skládající se z map lesů, intravilánu, ostatních ploch a 

   mapy registru půdních bloků (LPIS) 

 

Dobré nebo špatné hydrologické podmínky na zemědělské půdě závisí především na 

hustotě zapojení povrchu během roku, procentuálního zastoupení jetelotráv v osevním 

postupu, množství posklizňových zbytků na povrchu půdy a na drsnosti povrchu. V lesích 

špatné hydrologické podmínky znamenají, že lesní hrabanka, stromy a keře jsou 

nedostatečně zastoupeny nebo poškozeny, a že hrabanka nebo bylinné patro kryje 

půdu.[10] 
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Obr.6.1.-1: Mapa CN křivek před opatřením 
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 Metoda CN-křivek vychází z předpokladu, že poměr objemu odtoku k úhrnu 

přívalové srážky se rovná poměru objemu vody zadržené při odtoku k potenciálnímu 

objemu, který může být zadržen. Odtok zpravidla začíná až po určité akumulaci srážek, 

tedy po určité počáteční ztrátě, která je součtem intercepce, infiltrace a povrchové 

akumulace, jež byla odhadnuta na základě experimentálních měření na 20 % potenciální 

retence ( Ia = 0,2 A). Z uvedených souvislostí byl odvozen základní vztah: [2] 

AH

AH
H

s

s

8,0

)2,0( 2

0



            (6.1. - 1)  

Kde: H0   přímí odtok          [mm] 

  Hs   úhrn návrhové srážky       [mm] 

  A   potenciální retence vyjádřená pomocí CN-křivek [mm] 

 













10

1000
4,25

CN
A            (6.1. - 2) 

 Po dosazení do vzorce získáme objem přímého odtoku: 

 

01000 HPQ pph             (6.1. - 3) 

Kde: Qph   objem přímého odtoku       [m
3
] 

  H0   přímí odtok          [mm] 

  Pp   plocha povodí        [km
2
] 

 

K výpočtu návrhového objemu přímého odtoku (QN) byl v diplomové práci použit 

hydrologický model DesQ-Max Q, který nabízí z 2 výpočtové programy modelu: 

 WDS Q1 – Výpočtový program pro povodí tvořené jedním svahem 

 WDS Q2 - Výpočtový program pro povodí tvořené dvěma svahy 

Na odtokovou analýzu z dílčích povodí v zájmovém území bylo využito výpočtového 

programu WDS Q2. Pro zjištění návrhového průtoku průlehů byla využita varianta pro 
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povodí tvořené jedním svahem. V obou případech byla uvažovaná varianta výpočtu s 

maximálním n-letým průtokem vyvolaným deštěm kritické doby pro doby opakování 2, 

10, 20, 50 a 100 let. Před samotným výpočtem povrchového odtoku v prostředí programu 

DESQ-MaxQ je nutné nadefinovat charakteristiky, které ovlivňují odtok z dílčího povodí 

(Tab. 6.1– 1)[5]: 

 Geometrické charakteristiky 

 Sklonitostí poměry 

 Způsob využívání pozemků v povodí – součinitel drsnosti γ 

 Typ a hodnotu CN-křivky 

Tab. 6.1.-1: Vstupní hodnoty pro výpočet povrchového odtoku údolnicí 

Číslo 

dílčího 

povodí 

Plocha [km
2
] Sklon svahu 

[%] 

Délka 

údolnice

[km] 

Sklon 

údolnice 

[%] 

CN 

Povodí Levý 

svah 

Pravý 

svah 

Levý 

svah 

Pravý 

svah 

Levý 

svah 

Pravý 

svah 

P1 0,49 0,20 0,29 18,4 12 1,43 14,45 75,8 81,5 

P2 0,52 0,17 0,35 13,7 13,1 1,57 12,56 77,4 76,4 

P3 0,42 0,14 0,28 18,4 12 1,43 14,45 75,8 81,5 

P4 0,39 0,21 0,18 15,1 15,4 1,26 17,01 76,9 74,6 

P5 0,23 0,14 0,09 5,6 6,5 0,64 3,1 90,7 90,6 

P6 1,12 0,77 0,35 6,3 8,4 1,46 4,19 82,4 86,6 
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6.2. Výsledky rozboru stávajících odtokových poměrů 

 Součástí přílohy A1 jsou vstupní a výstupní hodnoty programu DesQ-MaxQ. Zde, v 

diplomové práci, jsem k prezentaci výsledku zvolil zjednodušenou tabulku výsledných 

hodnot povrchového odtoku z dílčích povodí: 

Tab. 6.2.-1: Výstupní hodnoty povrchového odtoku z dílčích povodí 

Číslo dílčího 

povodí 

N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln Jednotky 

5 10 20 50 100 [roky] 

 

P1 

QN 1.11 1.80 2.67 3.87 4.91 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 5.33 6.78 8.31 10.00 11.40 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 11.60 14.50 17.00 19.30 21.40 [10
3
.m

3
] 

 

P2 

QN 1.59 2.57 3.92 5.90 7.54 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 6.57 8.38 10.30 12.80 14.40 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 14.60 18.30 21.50 25.10 28.00 [10
3
.m

3
] 

 

P3 

QN 1.65 2.68 4.10 5.95 7.50 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 5.63 7.18 8.86 10.6 11.90 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 13.00 16.20 19.20 22.50 25.20 [10
3
.m

3
] 

 

P4 

QN 1.39 2.25 3.30 4.67 5.93 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 4.40 5.60 6.74 7.95 8.96 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 10.70 13.40 15.80 18.30 20.50 [10
3
.m

3
] 

 

P5 

QN 1.52 2.43 3.59 5.20 6.59 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 4.54 6.06 7.59 9.15 10.30 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 10.20 12.60 14.90 17.60 19.80 [10
3
.m

3
] 

 

P6 

QN 2.84 4.60 7.01 10.70 14.00 [m
3
.s

-1
] 

WPVT 17.90 22.70 28.20 46.10 52.80 [10
3
.m

3
] 

WPVT,1d 39.50 49.00 58.20 68.70 77.30 [10
3
.m

3
] 

 

Ovšem mnohem srozumitelnějším výstupem je graf s časovým průběhem odtoku 

z povodí, kde je vidět průběh odtoku v čase pro levou, pravou část povodí, ale i pro celé 

povodí. 
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Graf 6. 2. – 1: Časový průběh odtoku z povodí P1, Q100 

 

 

 

Graf 6. 2. – 2: Časový průběh odtoku z povodí P2, Q100 
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Graf 6. 2. – 3: Časový průběh odtoku z povodí P3, Q100 

 

 

 

Graf 6. 2. – 4: Časový průběh odtoku z povodí P4, Q100 
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Graf 6. 2. – 5: Časový průběh odtoku z povodí P5, Q100 

 

 

 

Graf 6. 2. – 6: Časový průběh odtoku z povodí P6, Q100 
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7. NÁVRH PROTIEROZNÍCH A PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ 

 Navrhované plošné i liniové protierozní a protipovodňové opatření jsou přírodě 

blízké a volena tak, aby chránila před vodní erozí a zároveň snižovala objem odtoku 

srážek z příkrých svahů. Jedná se o souhrn organizačních, agrotechnických a technických 

opatření, které se vzájemně doplňují a respektují požadavky všech zúčastněných stran 

(vlastníků a uživatelů půdy, ochrany půdy a tvorby krajiny).[10] Opatření bylo navrženo 

na základě rozboru stávajících odtokových a erozních poměru.  

 Při návrhu protierozních a protipovodňových opatření v povodí Grasmanky bylo 

postupováno dle metodiky pro ochranu zemědělské půdy před erozí od Miroslava 

Janečka a kolektivu. 

7.1. Organizační protierozní opatření  

 Základy ochrany proti vodní erozi organizačními opatřeními vychází ze znalosti 

příčin vzniku tohoto problému a znalostí zákonitostí vývoje vodní eroze. To vede 

definování těchto obecných protierozních zásad: 

 včasný termín výsevu plodin, 

 výsev víceletých pícnin do krycí plodiny, 

 posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů (tzn. září), 

 zařazování bezorebně setých meziplodin 

 rozmístění plodin podle ohroženosti pozemku. 

Neméně důležitou součástí protierozní ochrany je vegetační pokryv, který: 

 zmírňuje destruktivní účinek dopadajících dešťových kapek, 

 podporuje žádoucí však srážkové vody do půdy, 

 kořenový systém zvětšuje soudržnost půdy. [10] 

Tvar a velikost pozemku 

 Jedná se o prvotní organizační opatření a jeho účinnost ovlivňuje několik faktorů. 

V konkrétních případech jde o kompromisní řešení dvou navzájem protichůdně 



49 

 

působících okolností. Přírodní činitel působí k vytváření menších půdních celků, kdežto 

faktor ekonomický upřednostňuje volbu dostatečně velkých pozemků. Při návrhu tvaru a 

velikosti pozemku je ovšem důležité myslet i na homogennost půdních vlastností nebo 

třeba na obslužnost pozemku mechanizací. [10] 

 Protože cílem diplomové práce nebylo navrhovat pozemkové úpravy 

v analyzovaném povodí, neuvažoval jsem žádné změny tvarů nebo velikostí pozemků 

v lokalitě. 

Vymezení druhu pozemků a ochranné zatravnění 

 Vymezení druhu pozemků je ve skutečnosti prostorová a funkční optimalizace 

pozemků, sloužících k pěstování jednotlivých kultur. V rámci organizace se zemědělský 

půdní fond člení na ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, vinice, sady a chmelnice.  

 Ochranná zatravnění byla v povodí použita na pozemcích, které z hlediska vysokých 

erozních ztrát nelze využívat jako ornou půdu. Ideálně zapojený travní porost je 

nejúčinnějším protierozním opatřením a pro hodnotné ochranné zatravnění jsou 

upřednostňovány trávy výběžkaté, které tvoří pevný drn. Trvalé travníí porosty (TTP) 

byly navrženy tak, aby chránily také i plochy: 

 podél břehů toků (nárazníkové zóny), 

 v údolnicích 

 v profilech navržených záchytných průlehů. [10] 

 V lokalitě byly detekovány potencionálně erozně nebezpečné plochy na základě 

morfologického rozboru. Na svazích se sklonem překračujícím 20% bylo plošně 

navrženo trvalé zatravnění. Dále návrh zahrnoval zatravnění mělkých půd, hlavní půdní 

jednotku číslo 41 a ochranné 10 metrové pásmo kolem toků. Tyto půdy jsou svým 

charakterem potencionálně erozně nebezpečné.  

 Navržené trvalé travné porosty se projeví zvýšeným ochranného vlivu vegetace a to 

vede k menším erozním smyvům. Při stanovení erozního smyvu na základě DMT gridu 

změnu hodnotíme pomocí snížení C-faktoru na 0,005 (TTP). Dojde ke změně rastru C-

faktoru. 
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Protierozní rozmisťování plodin 

 Základem ochrany půdy protierozním rozmísťováním plodin je vyloučení erozně 

nebezpečné plodiny (VENP) na středně svažitých pozemcích. Erozně nebezpečnými 

plodinami jsou takové plodiny, které nemají dostatečný ochranný účinek. Jedná se 

především o víceleté pícniny či širokořádkové plodiny, které v období největší intenzity 

přívalových srážek, v letních měsících, teprve tvoří pevný kořenový bal. Ochranný 

účinek lze zvýšit například střídáním vrstevnicových pásů okopanin a víceletých pícnin. 

[10] 

 V diplomové prácí byly za středně svažité pozemky brány ty, jichž sklon přesahuje 7 

%. Na těchto pozemcích bylo navrženo vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin. 

Tím opět dojde ke zkvalitnění krycích schopnosti vegetace. Erozně uzavřené celky, kde 

bylo navrženo VENP, jsou ohodnoceny C-faktorem 0,1 a kde protierozní osevní postup 

(ose rovnoběžně s vrstevnicemi) C-faktor 0,06. 

Pásové střídání plodin 

 Principem opatření je střídání pásů erozně nebezpečných plodin (okopaniny, 

kukuřice) s pásy plodin chránící půdu (travní porost, jetel, vojtěška, hrách, aj.). Šířka pásu 

je závislá na délce a sklonu svahu, na odolnosti půdy proti erozi a na její propustnosti. 

[10] 

 Pásovým střídáním plodin opět docílíme snížení hodnoty ochranného vlivu vegetace 

a tím i roční průměrný erozní smyv. 
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Obr.7.1.-1: Situace navržených organizačních opatření 
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7.2. Agrotechnická opatření 

 Půda bez vegetačního pokryvu nejvíce podléhá destruktivním účinkům erozního 

smyvu. Proto se agrotechnická opatření navrhují tak, aby zkracovala čas, kdy je pozemek 

bez vegetačního pokryvu. K tomuto lze cíleně využívat posklizňové zbytky a biomasu 

meziplodin. Tento vegetační pokryv aplikujeme zejména u erozně nebezpečných plodin, 

v období jejich největší náchylnosti k erozi. Opět se jedná o okopaniny a kukuřici 

v letním období, ale také o pozemky oseté ozimou řepkou. 

 Půdu před erozí lze velmi účinně chránit také různými způsoby orby jako je 

například mělké kypření půdy či kypření podorniční části dlátovými kypřiči bez obracení 

zpracované půdní vrstvy. Rovněž je důležité při orbě na svažitých pozemcích, aby směr 

pojezdu mechanizace při orbě byl ve směru vrstevnic. Tím se sníží možnost vzniku 

soustředěných drah odtoku v kolejích po strojní soupravě.[10] 

 Agrotechnických protierozních opatření je několik způsobů a rozlišujeme je podle 

technologie pěstování kultury. 

 Protierozní technologie pěstování kukuřice a slunečnice 

 Protierozní technologie pěstování řepky ozimé a obilnin 

 Protierozní technologie při pěstování brambor 

 Protierozní technologie při pěstování cukrovky 

 Protierozní ochrana chmelnic [10] 

Jednotlivé technologie opět vycházejí ze základů ochrany proti vodní erozi.  

 Agrotechnická opatření na zkoumané lokalitě nebyla navrhována, protože navržená 

plošná organizační opatření (TTP a VENP) jsou, z hlediska ochrany před erozním 

smyvem, dostatečná. 

7.3.  Technická opatření 

 V případě, že opatření organizační i agrotechnická nejsou dostatečně účinná, je nutné 

použít technická protierozní opatření. Technické prvky protierozní ochrany, zejména ty 

liniové, přerušují příliš dlouhé délky svahů (průlehy) nebo redukují sklon svahu (terasy) a 

snižují nepříznivé účinky povrchového odtoku. Protierozními nádržemi lze regulovat 

odtok vody ze svahu a tím ochránit například intravilán obcí. Vedle funkce ochranné a 
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protierozní, mají technické prvky i význam krajinotvorný, estetický a také ekologický, a 

proto je nutné při návrhu postupovat s citem. [10] 

Zatravněné dráhy soustředěného odtoku 

 Přírodě blízké protierozní a protipovodňové opatření, které svým umístěním kopíruje 

morfologické vlastnosti terénu, jako jsou údolnice. Těmito údolnicemi, při jarních 

oblevách nebo během přívalových dešťů, protéká největší objem odtoku. Proto je důležité 

povrch údolnic chránit před erozním smyvem trvalými travními porosty. Tím se zamezí 

nejen výskytu erozních rýh, ale také prodloužíme dobu dotoku vody do kritického bodu. 

Voda se při kratších nebo méně intenzivních srážkách vsakuje do zatravnění. [10] 

   Při snaze navrhnout v analyzovaném území komplexní, ale zároveň přírodě blízké 

řešení, jsem využil zatravněné údolnice jako jakousi kostru návrhu protipovodňové 

ochrany v povodí řeky Grasmanky. Navržené zatravněné dráhy soustředěného odtoku 

částečně zachycují povrchovou vodu, která při dešti stéká z okolních příkrých svahu 

s lesním pokryvem. 

  Postup návrhu šířky zatravněné údolnice byl proveden dle publikace Soil and water 

conservation ingeeniring, Frewert ad all. Ta pro návrh šířky zatravněné údolnice 

s příčným profilem v parabolickém tvaru uvádí: 

 

[11] 

Obr.7.3.-1: Návrh zatravněné údolnice s parabolickým příčným profilem 

 

Kde: t   šířka zatravnění         [m] 

  T   šířka zatravnění s bezpečnostní rezervou 0,1 m  [m] 

  d   hloubka zatravnění       [m] 
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  D   hloubka zatravnění s bezpečnostní rezervou  [m] 

  S   plocha příčného profilu       [m
2
] 

  Qn   návrhový průtok se 100-letým opakováním,  

     DESQ-MaxQ         [m
3
.s

-1
] 

  v   návrhová průřezová rychlost je rovna, 1,5   [m.s
-1

]   

                [11] 

Tab. 7.3. – 1: Navrhované parametry zatravněných údolnic 

 

Číslo 

Průlehu 

Návrho

vý 

průtok  

Q20                                 

[m
3
.s

-1
] 

Plocha 

profilu 

[m
2
] 

Hloubka 

zatravněn

í [m] 

Hloubka 

zatravnění 

s bezpečnost

ní rezervou     

[m] 

Šířka 

zatravnění 

[m] 

Šířka 

zatravnění 

s bezpečnostní 

rezervou     

[m] 

 

Návrh 

šířky 

zatravnění 

[m] 

 

SDSO1 1,80 1,20 0,13 0,23 13,85 18,42 20 

SDSO2 1,99 1,33 0,14 0,24 14,74 19,45 20 

SDSO3 2,06 1,37 0,14 0,24 14,74 19,27 20 

SDSO4 1,72 1,15 0,12 0,22 14,33 19,41 20 

SDSO5 2,12 1,41 0,14 0,24 15,14 19,83 20 

SDSO6 3,98 2,65 0,24 0,34 16,58 19,74 20 

SDSO7 2,21 1,47 0,24 0,34 15,29 19,69 20 

  

Průlehy 

 Biotechnické opatření, které je považováno za nejdůležitější podpůrné opatření 

ochrany orné půdy. V kombinaci s agronomickými a organizačními protierozními 

opatřeními zvláště. 

 Průleh má svahy s mírným sklonem (1:5 – 1:10). Mírný sklon umožňuje přejezd přes 

průleh. Nepatrný je i podélný sklon. Povrchová voda, která stéká průlehem, má tím 

pádem možnost se vsáknout, anebo je bezpečně odvedena. 

 Příčný průleh  - rozdělí dlouhé svahy na svahy kratší 

 Sběrný průleh  - mělký a široký příkop na svazích do sklonu 15 %   

      výjimečně 18 %[10] 

 Na území byly navrženy 3 záchytné průlehy (ZP 1 – ZP 3) s předpokladem, že 

budou také částečně plnit funkci vsakovací. Dimenzování bylo provedeno na základě 
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hydrologických a hydraulických výpočtů v programu DESQ-MaxQ, varianta pro jeden 

svah pro jeden svah. Výpočtová a výkresová část navrženého průlehu je součástí práce 

jako přílohy číslo A4 (výpočtová část) a B1, B2 a B3 (výkresová část), stejně tak průběh 

časových řad C3. 

 

Tab. 7.3. - 2: Vstupní hodnoty pro výpočet Qn průlehů 

Číslo 

Průlehu 

Plocha                                   

[km
2
] 

Sklon svahu 

[%] 

Délka údolnice             

[km] 

Sklon údolnice 

[%] 

CN 

 

ZP1 0,32 23,30 0,68 26,99 68,4 

ZP2 0,15 6,20 0,80 22,56 84,3 

ZP3a 0,35 7,00 0,67 23,81 86,4 

ZP3b 0,20 20,20 0,80 20,15 68,1 

 

Tab. 7.3. - 3: Návrhové průtoky průlehů 

Číslo 

Průlehu 

QN 

[m
3
.s

-1
] 

ZP1 2,10 

ZP2 3,05 

ZP3a 4,88 

ZP3b 1,62 

Protierozní hrázky a nádrže 

 Principem protierozních hrázek je vybudování na úpatí svahu pozemku, nejlépe 

v kritickém profilu, zemní hráz vysokou 1 m až 1,5 m opevněné zatravněním. Hrázky 

jsou vybaveny vypouštěcím zařízením, které zajišťuje odtok relativně čisté vody a 

usazení půdních sedimentů či plovoucích předmětů. [10] 

 Protierozní nádrž je účinným technickým opatřením regulující odtok vody. Navrhují 

se v místech, kde může dojít k ohrožení intravilánů obcí odtokem povrchové vody nebo 

zvýšeným transportem látek a plovoucích předmětu. Z charakteru nádrže vyplívá, že 

objem transportovaných látek a plovoucích bude značný, proto se nádrže dimenzují se na 

průtok s 50-letým opakováním. [10] 

  Při ochraně zemědělské půdy je výhodnější navrhovat spíše suché nádrže. Důvodem 

je jejich lepší vliv na kvalitu vody a možnost obhospodařovat jejich suché dno například 
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jako louku, protože tyto nádrže se plní jen v době zvýšeného odtoku. Sediment suchých 

nádržích ne ní nutné často odstraňovat, protože negativní vliv nánosu se neprojevuje 

příliš nepříznivě. Naproti tomu u nádrží zatopených je třeba sedimenty odtěžit. S tím 

souvisí i problém s uložením usazenin. [10] 

 V analyzovaném území byla detekován potenciálně ohrožená předměstská část 

Loučky města Nový Jičín. Proto byl proveden návrh protierozní nádrže v subpovodí P5. 

Při návrhu jsem postupoval dle ČSN 73 6824 „Malé vodní nádrže“. Ta definuje 

ekonomicky perspektivní nádrž poměrem objemu nadržení a objemu hráze η = 4 - 5. 

V případě kritického bodu v subpovodí P5 byla morfologie terénu, na základě tohoto 

poměr (η = 2.8) určena jako ekonomicky nevýhodná a od návrhu bylo ustoupeno. 

Terasy 

 Navrhují se na extrémně příkrých svazích (více než 20%) s hlubokými až velmi 

hlubokými půdami. Terasováním těchto pozemků získáme podmínky pro zemědělské 

využití, například pro pěstování speciálních trvalých kultur (sady, vinice). Tvar 

samotných teras se navrhuje tak, aby bylo umožněno optimální využití pozemku. To 

znamená zvolit vhodné půdorysné uspořádání, které umožňuje výsadbu více řad stromů 

(u sadů), popřípadě pěstování běžných zemědělských kultur. Neposlední řadě je nutné 

zajistit přístup pro mechanizaci k obdělávání těchto pozemků. Sklon terasového svahu 

určuje přirozená soudržnost používané zeminy a budují se jako zemní. Terasy se zpevňují 

osetím travou nebo keřovitými rostlinami, popřípadě opěrnými zdmi. 

 V dnešních dobách se od návrhů teras upouští. Důvodem není jen technická i 

ekonomická náročnost při provádění teras, ale i problémy spojené s vlastnictvím 

pozemků. [10]  

Příkopy 

 Jsou další možností jak snížit erozní smyv a povrchový odtok ze svahu. Opatření, 

které se navrhuje s návazností na přirozenou nebo umělou hydrologickou síť. Příkopy 

mohou být otevřené, nezpevněné či zpevněné anebo s lichoběžníkovým příčným 

profilem. Při protipovodňové a protierozní ochraně v povodí se budují příkopy: 
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 Sběrné  - přerušují příliš dlouhé dráhy povrchového odtoku po  

      spádnici 

 Svodné  - v údolních polohách odvádí vodu ze sběrných    

      příkopů 

 Záchytné  - odvádí vodu z lesních ploch nad chráněným územím 

Při dimenzování příčného profilu příkopu se řídíme zásadami, které vycházející 

z hydraulických vztahů pro navrhování a dimenzování otevřených koryt na návrhový 

průtok s 10-letým opakováním. [10] 

 V dané lokalitě nebyly příkopy navrhovány, protože se z hlediska protierozní a 

protipovodňové ochrany jsou dostačující navržené průlehy a zatravněné údolnice. 
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Obr.7.3.-2: Situace navržených technických opatření 
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Obr.7.3.-3:Celková situace navržených opatření 
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8. VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ 

 Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření bylo prováděno v 3 po sobě jdoucích 

krocích. V prvním kroku byla posouzena účinnost plošných organizačních opatření (TTP, 

VENP A VENP – protierozní osevní postup). Druhým krokem bylo stanovení účinnosti 

technických liniových opatření. Posledním krokem bylo vyhodnocení účinnosti celkové 

koncepce navržených protipovodňových a protierozních opatření. 

8.1. Vyhodnocení účinnosti organizačních opatření 

 Mapy erozního smyvu po organizačních opatřeních byly opět vytvořeny pro R = 20, 

R = 40 a porovnávány s mapami erozního smyvu před opatřeními. Účinky organizačních 

opatření byly posuzovány na základě méně příznivé varianty R = 40. Organizačními 

opatřeními (Obr.8.1.-2) bylo dosaženo snížení erozního smyvu z povodí téměř o polovinu 

(Tab. 8.1.–1).  Nicméně se v lokalitě i po návrhu této ochrany nachází plochy 

nedostatečně chráněné zeminy před erozí. Vytvořená mapa umožnila vhodné umístění 

liniových prvků. 

 Z hlediska snížení povrchového odtoku z povodí mají organizační opatření 

minimální účinek (Tab.: 8.1.-2). Nejvýraznějším změnou je pokles CN křívek v místě 

navržených plošných organizačních opatření v povodí (Obr. 8.1–3) viz příloha A2. 

Tab. 8.1. - 1: Hodnoty erozního smyvu v povodí po organizačních opatření 

Varianta G  [t.ha
-1

.rok
-1

] Přípustný smyv [t.ha
-1

.rok
-1

] 

R-faktor = 20 1,91 10 

R-faktor = 40 3,82 10 
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Obr.8.1.-1: Erozní smyv po návrhu organizačních opatření R = 20 
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Obr.8.1.-2: Erozní smyv po návrhu organizačních opatření R = 40 
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Tab. 8.1.-2: Hodnoty objemu povodňové vlny před a po návrhu plošných organizačních  

  opatření 

Dílčí 

povodí 

číslo 

WPVT,100 před návrhem org. 

opatření  

[10
3
.s

3
] 

WPVT,100  po návrhu org. 

opatření   

[10
3
.s

3
] 

P1 12,40 11,40 

P2 14,40 12,20 

P3 11,90 10,30 

P4 8,96 8,53 

P5 10,30 9,84 

P6 52,80 49,30 

 

Graf 8. 1.–1: Časový průběh odtoku z povodí P1 před a po opatření, Q100 
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Graf 8. 1. – 2: Časový průběh odtoku z povodí P2 před a po opatření, Q100 

 

 

Graf 8. 1. – 3: Časový průběh odtoku z povodí P3 před a po opatření, Q100 
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Graf 8. 1. – 4: Časový průběh odtoku z povodí P4 před a po opatření, Q100 

 

 

Graf 8. 1. – 5: Časový průběh odtoku z povodí P5 před a po opatření, Q100 
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Graf 8. 1. – 6: Časový průběh odtoku z povodí P6 před a po opatření, Q100 
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Obr.8.1.-3: Mapa CN křivek po opatřením 
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8.2. Vyhodnocení účinnosti technických a organizačních opatření 

 Protože opatření organizačního charakteru nemá velký vliv na snížení povrchového 

odtoku, byly navrženy na místech s nedostatečnou ochranou záchytné průlehy. Tímto 

přírodě blízkým, technickým opatřením snížíme objem povrchové odtoku, ze svahu 

přilehlého k průlehu, zhruba o 70 %. Odpovídající je i snížení průtoku. (Graf 8.2 –1) 

viz příloha A5. 

 Na plošné zmírnění erozních účinků odtoku vody ze svahu jsou průlehy 

nedostačující úpravou. Nicméně jejich nepřímý účinek se na snížení eroze projeví. 

Výsledky jsou prezentovány na mapách pro varianty R = 20 a R = 40.(8.2. – 1 a 8.2. – 2).  

Tab. 8.2.-1: Hodnoty objemu povodňové vlny před a po návrhu průlehu 

Povodí 

přilehle k 

průlehu 

WPVT,100 před návrhem 

průlehů 

[10
3
.s

3
] 

WPVT,100  po návrhu 

průlehů 

[10
3
.s

3
] 

ZP 1  8,01 2,10 

ZP 2  7,20 1,08 

ZP 3 19,95 7,53 
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Graf 8. 2. – 1: Časový průběh odtoku z povodí přilehlého k ZP 1 před a po opatření,  

   Q100 

 

Graf 8. 2. – 3: Časový průběh odtoku z povodí přilehlého k ZP 2 před a po opatření,  

   Q100 
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Graf 8. 2. – 4: Časový průběh odtoku z povodí přilehlého k ZP 3 před a po opatření,  

   Q100 

 

 

Tab. 8.2. - 4: Hodnoty erozního smyvu v povodí po návrhu technických a organizačních  

   opatření 

Varianta G  [t.ha
-1

.rok
-1

] Přípustný smyv [t.ha
-1

.rok
-1

] 

R-faktor = 20 1,16 10 

R-faktor = 40 2,33 10 
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Obr.8.2.-1: Erozní smyv po návrhu technických a organizačních opatření R = 40 



72 

 

 

  Obr.8.2.-2: Erozní smyv po návrhu technických a organizačních opatření R = 20 
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8.3. Vyhodnocení účinnosti úprav 

 Návrh protierozních a protipovodňových úprav v povodí Grasmanky postupoval od 

organizačních k návrhu biotechnických opatření. Zvolený postup umožňuje utvořit si 

představu o protipovodňové nebo protierozní účinnosti konkrétního ochranného prvku, 

organizačního či technického. Z výsledků vyplývá, že organizační úpravy v ploše povodí 

mají jen nepatrný vliv na povrchový odtok, ale erozi v ploše výrazně snižují. Opakem 

jsou úpravy technického charakteru, v případě diplomové práce zatravněné údolnice a 

záchytné průlehy. Na svazích v okolí průlehu byl povrchový odtok přerušen záchytným 

průlehem a sveden do recipientu nebo zatravněné údolnice. 

 

Tab. 8.3 - 1: Hodnoty erozního smyvu před a po návrhu 

Varianta G před návrhem 

  [t.ha
-1

.rok
-1

] 

G po návrhu org. úprav 

  [t.ha
-1

.rok
-1

] 

G po návrhu úprav 

  [t.ha
-1

.rok
-1

] 

R-faktor = 20 3,31 1,91 1,16 

R-faktor = 40 6,61 3,82 2,33 

 

 

Obr.8.3.-1: Porovnání erozního smyvu před a po opatřeních 

65,19% 

34,81% 

Procentuální podíl opatření na snížení 

eroze 

Organizační opatření 

Technické opatření 
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9. EKONOMICKÁ ANALÝZA NÁVRHU  

 Smyv půdy z povodí a odtok povrchové vody ze svahu nejen zhoršuje průběh 

povodně, ale také způsobuje nemalé finanční ztráty. Půda splavená do toků a nádrží, je ve 

většině případech půdou úrodnou. Z úrodné půdy se naopak stává nevyužitelný sediment 

v řekách a nádržích, který je následně odtěžován a deponován. Výsledkem jsou vysoké 

náklady, které ovšem nebývají spojovány s erozním smyvem. Naopak náklady na 

vybudování systému protierozní a protipovodňové ochrany jsou často prvním kriteriem 

pro rozhodnutí a jsou tudíž více viditelné. 

 

 Ekonomická analýza návrhu úprav v povodí Grasmanky slouží k vytvoření hrubé 

představy o objemu financí vynaložených na zřízení úprav a částce spojené s roční 

ztrátou úrodné půdy. Po konzultaci s vedoucí diplomové práce byly v diplomové práci 

uvažovány tyto jednotkové ceny: 

 Ztráta zeminy erozním smyvem za rok         400  [Kč/m
3
] 

 Zřízení průlehu           1 200  [Kč/m] 

 Trvalé travní porosty        10 000  [Kč/ha] 

Tab. 9. - 1: Náklady na zřízení protierozních a protipovodňové ochrany  

Popis Jednotka Množství 

celkem 

Jednotková 

cena 

Cena celkem 

Zřízení průlehu m 1090,18 1 200,00 1 308 216,00 

Zřízení TTP ha 18,184 10 000,00 181 840,00 

Náklady celkem za úpravy 1 490 056 

 

Tab. 9.-2: Náklady na odstranění škod způsobených erozí 

Popis Jednotka Množství 

celkem 

Jednotková 

cena  

Cena celkem 

Ztráta zemin za rok  m
3
 7143,52 400,00 2 861 408,00 

Náklady celkem za rok 2 861 408,00 
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Náklady způsobené ztrátou úrodné půdy za rok ve zkoumané lokalitě se vyrovnají 

nákladů na zřízení komplexní povodňové a protierozní ochrany. V následujících letech by 

úpravy výrazně snižovaly ekonomické ztráty zapříčiněné odnosem zeminy. 
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10. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce je vytvořit představu o ohroženosti půdy v povodí 

Grasmanky vodní erozí a povrchovým odtokem. Na základě stanovení těchto 

charakteristik a podrobného průzkumu území byla navržena komplexní protierozní a 

protipovodňová ochrana s přírodním charakterem. 

 Ochranná opatření navržena v povodí jsou dvojího typu. Organizační, trvalé travní 

porosty atd., zvyšují ochranný vliv vegetace. Tím významně snižují objem eroze v ploše. 

Druhým typem úpravy aplikovaným v lokalitě jsou úpravy technického charakteru, 

průlehů atd. Ty přerušují příliš dlouhé odtokové linie a snižují odtok ze svahu. Zvolenou 

kombinací technických a organizačních úprav je docíleno ochrany území před povodněmi 

a před souborem nepříznivých účinků přívalových dešťů s přírodním charakterem. 

Součástí práce je přibližný odhad nákladů na zřízení navržených úprav a porovnání 

s odhadem finančních škod, v povodí, způsobených erozním smyvem.  

 Výraznou pomocí, při tvorbě jednotlivých analýz, byly vodohospodářské informační 

technologie (ArgGIS a DesQ-MaxQ). Programy ulehčují prácí a prezentují transparentní 

výstupy. 
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