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ABSTRAKT  

Tato práce pojednává o části procesu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Biskupice u Jevíčka. Tato etapa se nazývá Rozbor současného 

stavu. Obsahuje podrobný průzkum polních cest včetně fotodokumentace, 

hodnocení erozních a hydrologických charakteristik. Pro účely práce byly použity 

následující programy: ArcGIS, QGIS, DesQ-MaxQ, Atlas DMT, Proland.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Komplexní pozemkové úpravy, rozbor současného stavu, analýza sítě polních cest, 

vyhodnocení erozních a hydrologických charakteristik  

ABSTRACT  

This thesis deals with a part of complex land consolidation process in the cadastral 

area of Biskupice u Jevíčka. This phase is called Analysis of the current situation. 

It contains thorough field road network research including photo documentation, 

evaluation of hydrologic and erosion characteristics. Following software were used 

for the aim: ArcGIS, QGIS, DesQ-MaxQ, Atlas DMT, Proland.  

KEYWORDS  

complex land consolidation, analysis of current situation, field road network 

analysis, evaluation of erosion and hydrological characteristics  
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1 Úvod 

Jedním z aktuálních společenských témat je mimo jiné sucho, nedostatek vody v krajině 
nebo naopak povodně. Tyto problémy, a také mnoho jiných (zejména majetkoprávní vztahy pro 
návrh opatření) řeší komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). KoPÚ vnímám jako jeden z mála 
účinných nástrojů pro zlepšení stavu české krajiny, který je navíc podporován státem. Celkem 
za rok 2019 na pozemkové úpravy a jejich realizaci vynaložil Státní pozemkový úřad bezmála 
dvě miliardy korun. [1] 

Ve své diplomové práci bych chtěl prezentovat proces pozemkových úprav se 
zaměřením na jednu etapu, kterou je rozbor současného stavu (RSS). Díky praxi ve firmě 
HRDLIČKA spol. s r.o. jsem měl možnost být součástí procesu pozemkových úprav (PÚ). 
Náplň mé práce bylo zpracovat dokumentaci pro rozbor současného stavu v katastrálním území 
Biskupice u Jevíčka, který je základem pro následující etapu – návrh plánu společných zařízení. 
Každá z etap procesu PÚ je velmi obsáhlá. Pro účely diplomové práce jsem se zaměřil na rozbor 
současného stavu. Jedná se o verzi RSS podanou více stručně, se zaměřením na podrobný 
průzkum terénu, síť polních cest, analýzu odtokových a erozních charakteristik a celkově 
charakteristiky řešeného území. [31] 

Komplexní pozemkové úpravy pomáhají uzdravit českou krajinu, která je ohrožena 
nezodpovědným hospodařením velkých zemědělských firem, které navíc často nemají ve 
vlastnictví pozemek, na němž hospodaří a podle toho se k půdě chovají. Dalším problémem je 
negativně se vyvíjející klimatická změna, která ještě umocňuje stav sucha. Na tuto situaci je 
třeba rychle reagovat a připravit krajinu na ještě více ztížené podmínky, kterým bude muset 
čelit. Toho lze dosáhnout například prostřednictvím pozemkových úprav. Musíme si uvědomit, 
že krajina není jen vyčleněná část světa, ale je to součást celého ekosystému naší planety, kde 
je všechno propojeno se vším a pokud ji budeme dále devastovat, pak to bude mít fatální 
následky pro člověka a celou společnost. 

Ukončených komplexních pozemkových úprav na území ČR stále přibývá. Z mapy 
uvedené níže je patrný značný postup, zejména na jižní Moravě, která je nepříznivě ovlivněna 
klimatickou změnou a ohrožena suchem více než kdekoli jinde.  
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Obr. 1 Přehled pozemkových úprav [32] 
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2 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je provést rozbor současného stavu k. ú. Biskupice u Jevíčka v 
procesu komplexních pozemkových úprav. Provedení podrobného terénního průzkumu daného 
území z hlediska sítě polních cest, hydrografické sítě nebo stávajících opatření. Dále bude 
provedena analýza současného stavu území z hlediska odtokových a erozních poměrů. 
Výstupem diplomové práce bude zpracování charakteristiky území, rešerše o pozemkových 
úpravách se zaměřením na RSS, průzkum terénu, podrobná fotodokumentace cestní sítě, 
stanovení kritických profilů a erozní poměry pro současný stav. 

Pro tvorbu této diplomové práce mohou být využívány následující programy: ArcGIS, 
USLE 2D, QGIS, DesQ, Atlas DMT, Proland, aj. 
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3 Řešení stávajícího stavu problematiky 

3.1 Pozemkové úpravy (PÚ)  

Proces PÚ upravuje zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozemkovými úpravami se rozumí proces, při kterém dochází k uspořádávání pozemků, jejich 
dělení či scelování, umožňují přístup k pozemkům díky realizaci polních cest, zpřesnění 
katastrální mapy daného území, uspořádávání vlastnických práv, zmírnění nepříznivých účinků 
sucha a povodní, zvyšování ekologické stability krajiny, zlepšení životního prostředí a kvality 
života a řešení odtokových poměrů. To vše se provádí ve veřejném zájmu a ze státních peněz. 

PÚ mohou mít dvě formy. Jednoduchou a komplexní. Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), 
jak už z názvu vyplívá, nahlížejí na dané území komplexně a neřeší pouze konkrétní problémy. 
Jejich zpracování je složitější a náročnější než jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ). Tato 
forma je však nejčastěji užívaná zejména kvůli všestrannosti řešení problémů na daném území. 

V případech, kdy PÚ probíhají jen na menší části katastrálního území nebo je kladen požadavek 
na vyřešení pouze některých potřeb (ekologických, rychlé scelení pozemků, zpřístupnění 
pozemků, realizace opatření v krajině reagující na aktuální meteorologické vlivy), pak se PÚ 
provádí formou JPÚ. Navíc umožňují upřesnění či rekonstrukci přídělů půdy, která byla 
přidělena v rámci dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb. a zákonů 
č. 142/1947 Sb. a č. 46/1948 Sb. 

Proces PÚ lze rozdělit na přípravnou fázi, návrhovou fázi a realizační fázi. Začíná se přípravou 
řízení o PÚ. Ve vybraném katastrálním území se určí předpokládaný obvod PÚ. S těmito 
informacemi budou seznámeni účastníci úvodního jednání. 

Úvodní jednání následuje po zahájení řízení PÚ. Jeho smyslem je seznámení účastníků řízení s 
problematikou pozemkových úprav a jejich průběhem. Dále se zde zpravidla zvolí sbor 
zástupců vlastníků pozemků a stanoví se bod, od kterého se budou počítat vzdálenosti 
jednotlivých pozemků. 

Další přípravnou fází jsou: podrobný průzkum terénu a jeho analýza v rámci rozboru 
současného stavu, o kterém se zmiňuji podrobněji níže. Provede se zaměření skutečného stavu 
geodety, stanoví se přesný obvod PÚ, pozemky řešené v obvodu PÚ, neřešené v obvodu PÚ, 
popřípadě pozemky mimo obvod pozemkových úprav. Dále stanovení nároků, na jehož základě 
se posuzuje přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a nově navrhovaných 
pozemků. Výsledkem stanovení nároků je nárokový list vlastníka. Je to základ pro návrh 
nového uspořádání pozemků. Poté se provede ocenění pozemků. [2] 

Nyní se přesuneme do návrhové etapy, která je hlavní částí PÚ. Jedná se o takzvaný plán 
společných zařízení (PSZ). Je tvořen souborem navrhovaných opatření ke zpřístupnění 
pozemků (polní cesty, jejich návrh či rekonstrukce) a opatření proti erozi (organizační, 
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agrotechnická nebo technická), protipovodňových a vodohospodářských opatření (nádrže, 
poldry, hráze), opatření k ochraně a tvorbě ŽP (biocentra, biokoridory a interakční prvky 
v rámci ÚSES). Pro tyto navržené prvky se vytvoří parcely, které budou tvořit kostru návrhu 
nového uspořádání pozemků. PSZ musí být v souladu s územně plánovací dokumentací pro 
dané k.ú. 

Následně se vytvoří návrh nového uspořádání pozemků. Do kostry PSZ se umísťují nové 
pozemky. Návrh je uskutečněn za pomocí jednání s jednotlivými vlastníky o tom, jak bude 
jejich pozemek umístěn po novém uspořádání. Vlastníci mají právo se k tomuto vyjádřit, 
případně nesouhlasit. Všem vlastníkům, kteří se zatím nevyjádřili se zašle výzva PÚ s uvedenou 
lhůtou pro vyjádření a dalších povinnostech a právech vlastníka. V případě, že se do stanovené 
lhůty nevyjádří, má se za to, že s návrhem nového uspořádání pozemků souhlasí. Pro další 
postup je potřeba zákonem stanovený souhlas vlastníků alespoň 60% výměry pozemků. 

Poté vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Tento 
schválený návrh je také závazným podkladem pro zpracování obnoveného souboru 
geodetických informací. Rozhodnutí se musí dostat do rukou všech známých účastníků řízení. 
Je možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pokud je odvolání řádné, má PÚ povinnost jej 
se svým stanoviskem postoupit odvolacímu orgánu do lhůty 30 dní od doručení odvolání. 

Nakonec se provede vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu a zavedení 
výsledků PÚ do katastru nemovitostí. Je vytvořena nová digitální katastrální mapa. Jsou 
vytvořeny parcely pro realizaci PSZ a provedeno majetkoprávní vypořádání. Vše je připraveno 
pro realizační fázi, tedy budování navržených prvků PSZ. [2] 

3.2 Rozbor současného stavu 

Tato podkapitola je blíže zaměřena na rozbor současného stavu nebo také dokumentaci 
podrobného průzkumu a jeho vyhodnocení. Zejména popisuje, co vše by měla tato 
dokumentace obsahovat. 

Rozbor současného stavu je nepostradatelný podklad pro kvalitní zpracování návrhu 
PSZ. Základem je podrobný průzkum v terénu, při kterém jsou zjišťovány následující 
informace:  

Současný stav využití území na jednotlivých pozemcích v obvodu PÚ. Dále jsou 
zjišťovány nesoulady mezi současným stavem využití území a stavem uvedeným v katastru 
nemovitostí. K těmto nesouladům se vyjadřují orgány státní správy lesů, orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatní dotčené orgány státní správy (DOSS). 

Sleduje se také stav všech komunikací, jejich dopravní vytížení, zejména polních cest, 
které často bývají navrženy k rekonstrukci nebo navrženy nové. V rámci PÚ musí být na každý 
pozemek umožněn přístup. 
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Dále se sleduje degradace půdy, protierozní ochrana, prvky ÚSES, skládky odpadů, 
sloupy elektrického vedení a další faktory, které mohou ovlivnit návrh PSZ a návrh nového 
uspořádání pozemků.  

Dokumentace by měla obsahovat popis přírodních podmínek (klimatické poměry, 
hydrologické poměry, geologické poměry, půdní poměry a další) využití území, vyhodnocení 
poznatků terénního průzkumu, místní dopravy, vyhodnocení ochrany půdy (zejména před vodní 
erozí), říční síť, rybníky a nádrže na daném území, identifikace kritických bodů a 
odvodňovacích zařízení, popis prvků ÚSES, vyhodnocení koeficientu ekologické stability a 
dalších specifik pro danou lokalitu. [2] 

Grafickými výstupy RSS jsou:  

• Přehledná mapa 1 : 10 000 

• Mapa průzkumu 1 : 5 000 

• Mapa erozního ohrožení 1 : 5 000 [2] 

 

Z důvodu příliš velkého rozsahu tato práce neuvádí všechny výše zmíněné 
charakteristiky. 
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4 Popis území 

4.1 Základní údaje 

Veškeré informace v kapitole 4 Popis území (pokud není uvedeno jinak) jsou vztaženy 
k celému katastrálnímu území obce Biskupice, které je složeno z místních částí Biskupice a 
Zálesí a má rozlohu 1110 ha. Obvod PÚ zaujímá pouze menší část tohoto území, jak je patrné 
z mapy uvedené níže. 

Obec Biskupice je situována v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy poblíž města 
Jevíčka. Leží 352 m n. m. v severním cípu Drahanské vrchoviny. Obcí protéká Biskupický 
potok, který se dále vlévá do toku Jevíčka jako pravostranný přítok. 

 

Obr. 2 Katastrální hranice obce Biskupice a obvod PÚ 

Obec Biskupice se nachází 18 km jihovýchodně od města Moravská Třebová a 20 km 
severovýchodně od města Boskovice. Skládá se ze dvou územních částí: Biskupice a Zálesí. 
V obci stojí zámek Biskupice, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Většinu 
katastrálního území obce tvoří lesy, dále orná půda. 
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Z geomorfologického hlediska patří katastrální území obce Biskupice do celku 
Drahanské vrchoviny, který spadá pod Brněnskou vrchovinu. Drahanská vrchovina má rozlohu 
1183 km2.  

Nejvyšším vrcholem Drahanské vrchoviny jsou Skalky (735 m n. m.), nacházející se ve 
východní části. 

Drahanská vrchovina se skládá z částí Moravský kras a Adamovská vrchovina. 
S Bobravskou vrchovinou a Boskovickou brázdou sousedí západně, na jihu pak s Dyjsko-
svrateckým úvalem a Vyškovskou bránou, východně s Hornomoravským úvalem a na severu 
se Zábřežskou vrchovinou. [3] 

4.2 Charakteristika přírodních podmínek 

4.2.1 Klimatické podmínky 

Daná lokalita spadá do klimatického regionu MT3, MT5 a MT9, tedy mírně teplé 
oblasti. 

MT3 - krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období 
normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až 
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT5 – středně dlouhé léto, suché až mírně suché, zima je normálně dlouhá s normálním 
trváním sněhové pokrývky 

MT9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až 
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. [4] 

 

 

Obr. 3 Klimatické poměry [4] 
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Tab. 1: Klimatická charakteristika oblasti 

Klimatické oblasti 
Mírně teplá 

MT3 MT5 MT9 

Počet letních dní 20–30 30–40 40–50 

Počet dní s teplotou minimálně 10 °C 120–140 140–160 140–160 

Počet mrazových dní 130–160 130–140 110–130 

Počet ledových dní 40–50 40–50 30–40 

Průměrná teplota v lednu -3–-4 -4–-5 -3–-4 

Průměrná teplota v dubnu 6–7 6–7 6–7 

Průměrná teplota v červenci 16–17 16–17 17–18 

Průměrná teplota v říjnu 6–7 6–7 7–8 

Počet dní se srážkami alespoň 1 mm 110–120 100–120 100–120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350–450 350–450 400–450 

Srážkový úhrn v zimním období 250–300 250–300 250–300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 60–100 60–100 60–80 

Počet jasných dní 120–150 120–150 120–150 

Počet zatažených dní 40–50 50–60 40–50 

4.2.2 Srážkové poměry 

Průměrný roční srážkový úhrn pro Pardubický kraj za rok 2018 je 458 mm. Nejvíce 
srážek je zaznamenáno v prosinci, nejméně pak v únoru. 

Tab. 2: Průměrný roční úhrn srážek pro Pardubický kraj [6] 

Měsíční úhrn srážek mm za rok 2018 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

S [mm] 42 16 30 21 50 62 28 28 57 34 20 71 458 

Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek za období 1981–2010 pro katastrální území 
obce Biskupice je přibližně 500–550 mm. Průměrný roční úhrn srážek za rok 2018 je 400–450 
mm, to je hodnota značně nižší. 
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Obr. 4 Průměrný roční úhrn srážek za rok 2018 [7] 

4.2.3 Teplotní poměry 

Průměr ročních teplot vzduchu je kolem 7,9 °C, nejmenší teplota je v dlouhodobém 
normálu v únoru a nejvyšší teplota v červenci. Průměrná teplota ve vegetačním období je 
14,2 °C. [8] 

Tab. 3: Srovnání hodnot dlouhodobých normálů s hodnotami z roku 2018 pro 
Pardubický kraj [8] 

   Dlouhodobý normál 
1981 - 2010 

Teplota v roce 2018 
   

   
Průměrná teplota v lednu 2,1 1,6 

Průměrná teplota v červenci 17,9 19,8 

Průměrná teplota v květnu 13,2 16,4 

Průměrná teplota v srpnu 17,4 21,2 

Průměrná roční teplota 7,9 9,8 
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Obr. 5 Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2018 [7] 

 

4.2.4 Biogeografické poměry 

Biogeografické členění 

Podle publikace Biogeografické regiony České republiky se území nachází v hercynské 
podprovincii biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. 

Biogeografické podprovincie se člení na více jednotlivých biogeografických regionů 
neboli zkráceně bioregionů. Obec Biskupice patří do dvou bioregionů. Východní část obce 
náleží do Drahanského bioregionu a západní část do Svitavského.  

Drahanský bioregion (1.52) 

Bioregion je tvořen vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí 
údolí. Biota náleží 3. Dobovo-bukovéme až 5. Jedlo-bukovému vegetačnímu stupni, pouze na 
okrajích se uplatňují teplomilné prvky. Vegetace je tvořena bikovými bučinami, v členitějším 
reliéfu květnatými bučinami.  

Biota je složena z dubohabrových hájů na teplejších svazích, acidofilní doubravy na 
jihovýchodě, mochnové doubravy, na drobných ostrůvcích i teplomilné doubravy, ve vyšších 
polohách bikové bučiny a květnaté bučiny. [9] 

Svitavský bioregion (1.39) 

Je tvořen opukovými hřbety a brázdami v permských sedimentech, významné 
průlomové údolí. Typy společenstev odpovídají 3. Dubo-bukovému a 4. Bukovému 
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vegetačnímu stupni. Potenciální vegetace je tvořena na plošinách bikovými bučinami a na 
svazích převážně květnatými bučinami až suťovými lesy. Netypické části tvoří plochý reliéf, 
v teplých místech dubohabrové háje. Převažuje zde orná půda, v lesích kulturní smrčiny, 
bučiny, dubohabřiny. [9] 

4.2.5 Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozenou vegetaci dle mapového serveru AOPK ČR tvoří na území obce 
Biskupice zejména černýšová dubohabřina, na západním konci pak střemchová jasenina a na 
východě strdivková bučina. V jihovýchodním cípu můžeme také najít bikové bučiny. 

 

Obr. 6 Mapa potenciální přirozené vegetace (růžová – střemchová jasenina, zelená – 

černýšová dubohabřina a modrá – strdivková bučina) [10] 
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4.2.6 Sklonové poměry 

Z mapy sklonových poměrů uvedené níže je patrný průběh sklonitosti na katastrálním 
území. Západní část k. ú. má rovinný průběh, výjimku tvoří pouze oblast kolem místního 
vrcholu Hejk, kde jsou sklony vyšší. Východní část je poměrně sklonitá, tvoří ji vícero údolí 
drobnějších vodních toků a místní vrchy jako například Kamenná hora, Na Bivole nebo mnoho 
dalších. Tato část je ale téměř celá zalesněna, je zde větší retence, a tedy i menší riziko ohrožení 
intravilánu obce Biskupice přívalovými povodněmi z těchto míst. 

 

Obr. 7 Sklonové poměry 

4.2.7 Hydrologické poměry 

Katastrální území obce Biskupice je poměrně vodnaté. Protékají jím tři hlavní toky. 
Největším je Jevíčka s délkou 23,1 km, dále Nectava s délkou 13 km a Biskupický potok 
s délkou 5,3 km. Nectava a Biskupický potok se vlévají do řeky Jevíčky jako její pravostranné 
přítoky. Ostatní drobné vodní toky v k. ú. Biskupice jsou přítoky tří výše zmíněných vodních 
toků. Správce toku Jevíčka je Povodí Moravy s.p. Správcem hlavních odvodňovacích zařízení 
HOZ Biskupice 1, HOZ Biskupice 2 a HOZ Jevíčko zatr. O3 je Státní pozemkový úřad. Zbylé 
vodní toky v katastrálním území spadají pod Lesy ČR s. p. 
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Obr. 8 Situace hydrografické sítě 
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Tab. 4: Správa vodních toků 

Lesy ČR, s.p. Povodí Moravy, s.p. Státní pozemkový úřad 

ID 
vodního 

toku 
Název toku 

Délka 
toku 
[km] 

ID 
vodního 

toku 

Název 
toku 

Délka 
toku 
[km] 

ID vodního toku Název toku 
Délka 
toku 
[km] 

 

10197412 Biskupický potok 5.3 10100239 Jevíčka 23.1 
ID 5090000017-

11201000 
HOZ Biskupice 
1  0.5 

 

10191415 Nectava 13.0 
   

ID 5090000016-
11201000 

HOZ Biskupice 
2 0.2 

 

10187164 bezejmenný tok  1.8 
   

ID 5090000052-
11201000 

HOZ Jevíčko 
zatr. O3 0.1 

 

10192873 
LP př. 
Biskupického p. č. 
2  

1.4 
   

 

  

 

10190701 LP Nectavy č. 40  1.2 
   

 
  

 

10194862 PP Nectavy č. 9  2.4 
   

 
  

 

10190690 - 0.9 
      

 

10202878 - 2.0 
      

 

10189461 - 0.9 
      

 

10200342 - 0.5 
      

 

10202106 - 0.7 
      

 

10202198 - 0.6 
      

 

10205037 - 0.5 
      

 

 

Obr. 9 Správa vodních toků (fialová – Lesy ČR s. p., modrá – Povodí Moravy s.p.) 

[11] 
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Vodní toky 

Jevíčka ID 10100239 

Tok pramení v obci Bezděčí u Velkých Opatovic v nadmořské výšce 513 m n. m. Dále 
pokračuje na východ, protéká Velkými Opatovicemi a stáčí se na sever, kde se mezi obcemi 
Plechtinec a Petrůvka vlévá do řeky Třebůvky jako její pravostranný přítok. Nakonec se vlévá 
do řeky Moravy a Černého moře. Plocha povodí 233 km2. Délka toku je 23,1 km. 

Tab. 5: Přehled N-letých průtoků z hlásného profilu Chornice  [12] 

N-leté 
průtoky: 

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m3s-1] 6,32 17,2 23,6 43,1 53,6 

 

Biskupický potok ID 10197412 

Potok pramení jižně od k. ú. Biskupice, v k. ú. Jaroměřice pod vrcholkem Kameník 
v nadmořské výšce 479 m n. m. Dále teče severozápadně až do zastavěného území obce 
Biskupice, jejímž centrem protéká. Nakonec se u Biskupického Mlýna vlévá do řeky Jevíčky 
jako pravostranný přítok. Délka toku je 6 km.  

 

Obr. 10 Situace Biskupického potoka-vyznačeno žlutě 

Nectava ID 10191415 

Tok Nectava pramení na k. ú. Dzbel, jihovýchodně od obce Biskupice ve výšce 572 m 
n. m. Dále teče severozápadním směrem podél silnice III/36613, která hraničí s k. ú. Biskupice, 
a za obcí Chornice se vlévá do toku Jevíčka jako její pravostranný přítok. Délka toku je 13 km.  
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Obr. 11 Situace toku Nectava s ID 10191415 - vyznačeno žlutě  

Hlavní odvodňovací zařízení: 

HOZ Biskupice 1 – (ID 5090000017-11201000) je otevřený odvodňovací kanál s délkou 500 
m. Byl vybudován v roce 1968 s ČHP 4-10-02-0930. Odvádí odpad z příkopu podél železnice, 
popřípadě z místního vodojemu u železniční stanice Biskupice u Jevíčka. Vyúsťuje do toku 
Jevíčka 

 

HOZ Biskupice 2 – (ID 5090000016-11201000) je otevřený odvodňovací kanál s délkou 

170 m. Byl vybudován v roce 1967 s ČHP 4-10-02-0940. Odvádí odpad z příkopu podél 

železnice a je napojen na zatrubněný kanál HOZ Jevíčko. Ústí do Biskupického potoka. 

 

HOZ Jevíčko zatr. O3 – (ID 5090000052-11201000) je zatrubněný kanál s délkou 77 m 

vybudován v roce 1983 s ČHP 4-10-02-0940. Odvádí odpad z příkopu podél železnice. Ústí do 

HOZ Biskupice 2. 
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Obr. 12 Hlavní odvodňovací zařízení v k. ú. Biskupice 

Ostatní toky v obvodu PÚ: 

Bezejmenný tok (IDVT 10187164) 

Pramení v k.ú. Zálesí ve výšce 485 m n. m. Pokračuje na západ jako přítok malé vodní 
nádrže v k. ú. Zálesí. Poté se stáčí na jih a vlévá se do Biskupického potoka jako pravostranný 
přítok (PP).  

 

Levostranný přítok (LP) Biskupického p. č. 2 (IDVT  10192873) 

Pramení na východě k. ú. Biskupice poblíž vrcholu Kamenná hora ve výšce 484 m n. m. 
Teče západním směrem do intravilánu obce Biskupice, kde se vlévá do Biskupického potoka 
jako pravostranný přítok.  

 

LP Nectavy č. 40 (IDVT 10190701) 

Pramení západně od zříceniny hradu Plankenberk v severovýchodní části k. ú. 
Biskupice ve výšce 456 m.n m. Teče severovýchodním směrem a vlévá se do toku Nectava jako 
levostranný přítok.  
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PP Nectavy č. 9 (IDVT 10194862) 

Pramení v k. ú. Vysoká severovýchodně od obce Biskupice ve výšce 457 m n. m. Tok 
pokračuje jihozápadně do k. ú. Březinky, přitéká do malé vodní nádrže a nakonec se vlévá do 
toku Nectava jako pravostranný přítok.  

 

Vodní nádrže 

V obvodu pozemkových úprav obce Biskupice v Nectavském údolí se nachází jedna 
soukromá malá vodní nádrž ve vlastnictví MIKROP ČEBÍN a.s. Velikost vodní plochy je 
1541 m2. Nádrž je vybavena požerákem s lávkou. Z požeráku voda odtéká umělým korytem a 
napojuje se na tok LP Nectavy č. 40. 

 

Obr. 13 Vodní nádrž v řešeném území 

4.2.8 Geomorfologické poměry 

Dané území se nachází na více geomorfologických celcích. Západní část náleží do 
okrsku Jevíčská sníženina, podcelku Malá Haná, který spadá pod Boskovickou brázdu v oblasti 
Brněnské vrchoviny a do Česko-moravské subprovincie. Boskovická brázda je tvořena 
převážně permokarbonskými a neogenními usazeninami, dále pak ostrůvky křídových 
usazenin. Její rozloha činí přibližně 480 km2. 

 

Střední a jižní část řešeného území spadá do okrsku Štěpánovská planina, podcelku 
Konická vrchovina, náležící Drahanské vrchovině, která patří také do oblasti Brněnské 
vrchoviny a tedy i do Česko-moravské subprovincie. Drahanskou vrchovinu tvoří prvohorní 
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karbonské horniny, dále také čtvrtohorní usazeniny. Rozloha je 1183 km2. Konická vrchovina 
je složena ze slepenců, drobů, břidlic a ostrůvků devonských vápenců. 

Východní část katastrálního území obce Biskupice spadá do geomorfologického okrsku 
Ludmírovská vrchovina, podcelku Bouzovská vrchovina, celku Zábřežská vrchovina, Jesenické 
oblasti a tedy do Krkonošsko-jesenické subprovincie. Zábřežská vrchovina má rozlohu 734 km2 
a je tvořena rulami, břidlicemi, droby s pruhem devonských vápenců. 

 

Obr. 14 Geomorfologické jednotky ČR [13] 

4.2.9 Geologické poměry 

Geologické podloží daného území se skládá především z magmatitu až ortoruly. Údolní 
nivy tvoří nivní sediment, v západní části je pararula, rula a migmatit. Ve střední části můžeme 
najít serpentinit a eklogit. Dále zde jsou ostrůvky štěrků a písčitých štěrků.  

 

Obr. 15 Geologická mapa [14] 
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Poddolováné území: 

Na k.ú. Biskupice jsou identifikovány celkem dvě poddolovaná území: Poddolované 
území Biskupice u Jevíčka 1 v místě vrcholku Horka v severní části řešeného území. Dolovaná 
byla fluorit-barytová surovina – polymetalické rudy č. 3934. 

Poddolované území Biskupice u Jevíčka 2 východně od poddolované oblasti Biskupice 
u Jevíčka 1, u hranice s obcí Březinky – Nectava, kde byly dolovány polymetalické rudy č. 
3936. 

 

Obr. 16 Lokalizace poddolovaného území [15] 
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Radon 

Řešené území dle měření radonového rizika z geologického podloží (podle radonové 
databáze ČGS a Asociace radonového rizika) se z největší části vyskytuje v oblasti se středním 
radonovým rizikem. 

 

Obr. 17 Mapa komplexní radonové informace [16] 

4.2.10 Půdní poměry  

Největší obsazení z hlediska půdních typů na řešeném území jsou hnědozemě. V údolní 
nivě na západě katastrálního území Biskupice a na východní hranici najdeme fluvizemě. 
Nejmenší výskyt mají kambizemě, rankery, litozemě a silně svažité půdy. Naopak luvizemě, 
regozemě kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly nebo černice zde nenajdeme vůbec. 

 

Obr. 18 Pedologická mapa [17] 



Bc. Ondřej Tučka  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

25 

 

 

Obr. 19 Skupiny půdních typů v k.ú. Biskupice [18] 

Černozemě (PT 1) – do této skupiny patří všechny černozemě, dále k této skupině byly 
přiřazeny půdy podobných vlastností. V této skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud 
existuje, má původ v terasovitých štěrcích nebo je původu flyšového. Výskyt půd černozemního 
typu je v naprosté většině soustředěn ve velmi teplých a v teplých klimatických regionech, 
výjimku tvoří nečernozemní půdy v rámci erodovaných půd. 

Hnědozemě (PT 2) – do této skupiny patří převážně hnědozemě a slabě oglejené 
hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace. Půdy této skupiny jsou středně těžké až 
těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostní poměry jsou převážně příznivé. 

Rendziny a pararendziny (PT 4) – skupina zahrnuje rendziny hnědé a pararendziny, 
včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických karbonátových horninách nebo 
zeminách. Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je závislý na půdotvorném 
substrátu. Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé. 

Kambizemě (PT 6) – tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných horninách. Z 
této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité a některé lehké i 
těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a nižších a 
středních poloh vrchovin. 

Kambizemě, rankery, litozemě (PT 8) – tato skupina zahrnuje půdy vyznačující se 
malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí. 

Silně svažité půdy (PT 9) – tato skupina zahrnuje půdy o sklonitosti větší než 12°. Tuto 
skupinu rozlišujeme do dvou kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°). 

Pseudogleje (PT 10) – základním znakem této skupiny půd je periodické převlhčení 
profilu, především v jarním období. Na rozdíl od luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky 
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periodického povrchového převlhčení. Tyto půdy jsou rozšířené v mírně teplé až chladné 
oblasti, kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním terénu. 

Fluvizemě (PT 11) – půdy v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách 
podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno 
na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu v klimatických 
regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité. 

Gleje (PT 13) – výskyt těchto půd je ve značně složitém reliéfu, proto bylo při vymezení 
HPJ použito kromě genetického třídění i třídění podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je 
druhým nejdůležitějším znakem stupeň. [18] 

 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 

Kód BPEJ slouží k hodnocení produkční schopnosti zemědělských půd a podmínek pro 
jejich využití. Vychází z vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 227/2018 Sb. Skládá se z pěti 
číslic, které jsou charakterizovány následovně: [19] 

1. místo Klimatický region – zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými 

podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Nabývá hodnot 0-9 

2. a 3. místo Hlavní půdní jednotka (HPJ) – účelové seskupení půdních forem příbuzných 

vlastností, nabývá hodnot 1-78 

4. místo Sklonitost a expozice ke světovým stranám - nabývá hodnot 0-9 

5. místo Skeletovitost a hloubka půdy – nabývá hodnot 0-9 

 

Charakteristika hlavních půdních jednotek: 

HPJ 02 - Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, 

převážně s příznivým vodním režimem 

HPJ 08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 

kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na 

ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 

převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti 

HPJ 11 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních 

hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními 

poměry 
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HPJ 13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě 

modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických 

hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité 

až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období 

HPJ 20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě 

pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, 

tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale 

i středně skeletovité, často i slabě oglejené 

HPJ 30 - Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin 

pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až 

sušší 

HPJ 33 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální 

rubifikované na těžších zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně 

skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

HPJ 37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery 

modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s 

pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně 

výsušné, závislé na srážkách 

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 42 - Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně 

těžké, bez skeletu, se sklonem k dočasnému 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 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 
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HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 

středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové 

poměry po odvodnění příznivé 

HPJ 59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, 

vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu 

HPJ 68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé 

na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, 

obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim [20] 

 

Obr. 20 Skupiny HPJ v k.ú. Biskupice (hnědá – 11, šedá – 2, zelená – 58, modrá 

– 42, béžová – 33) [20] 

4.2.11 Využití území 

Struktura půdního fondu  

Z celkové výměry katastrálního území obce Biskupice zaujímají největší část lesy, 
přibližně polovinu území. Dále orná půda – přibližně čtvrtina z celkového území, potom trvalý 
travní porost, ostatní plochy, zahrady, zastavěné plochy, vodní plochy a ovocné sady. 

Tab. 6: Využití území (byly použity hodnoty z výpisu z katastru nemovitostí, stav ke dni 
31. 10. 2019) 

zemědělská půda [ha] orná půda zahrady ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
lesní 

pozemky 

288.6 19.7 5.8 92.0 639.7 

nezemědělská půda [ha] 
vodní 
plochy 

zastavěné 
plochy ostatní plochy   

7.8 9.6 46.4   

celková výměra [ha] 1109.7     



Bc. Ondřej Tučka  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

29 

 

 

Obr. 21 Mapa kultury dle LPIS 

Uživatelé pozemků 

V obvodu PÚ je 9 uživatelů půdy, z nichž největší plochu zemědělské půdy 
obhospodařuje Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. (70,10 ha). 

• Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. hospodaří na půdních blocích pod ID 

LPIS 27694 o celkové výměře 70,10 ha. 

• I. ČESKOMORAVSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, společnost s ručením 

omezeným hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 82332 o celkové výměře 19,40 

ha. 

• Bedřich Pazdírek hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 27747 o celkové 

výměře 28,67 ha. 

• František Markus hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 85424 o celkové 

výměře 4,17 ha. 
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• Filip Procházka hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 94869 o celkové výměře 

1,52 ha. 

• Jana Václavková hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 75484 o celkové 

výměře 3,21 ha. 

• Komárek Alexandr hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 80938 o celkové 

výměře 2,98 ha. 

• Libuše Poláchová hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 72634 o celkové 

výměře 0,34 ha. 

• Langer Martin hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 97022 o celkové výměře 

0,18 ha. 

• Chornická z. o. s., a. s. hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 27705 o celkové 

výměře 4,21 ha. 

• Pavel Holler hospodaří na půdních blocích pod ID LPIS 27479 o celkové výměře 1,1 

ha. 
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Obr. 22 Mapa uživatelů půdy v obvodu PÚ 
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5 Metody 

V této kapitole jsou popsány metody, které se používají pro stanovení odtokových 
poměrů a vyhodnocení erozního smyvu. 

Některé části této kapitoly vychází také mimo jiné i z mé bakalářské práce, jelikož v ní 
popisuji totožnou problematiku, tedy metody vyhodnocení odtokových poměrů a erozního 
smyvu. [21] 

5.1 Metoda stanovení velikosti přímého odtoku ze sběrných ploch kritických profilů 

Na první pohled by se mohlo zdát, že škody způsobené povrchovým odtokem z malých 
povodí (do 10 km2) jsou zanedbatelné v porovnání se škodami vzniklými na větších řekách. 
Z ekonomického hlediska jsou samozřejmě škody z velkých povodí větší, ale je třeba brát 
v úvahu také četnost objektů, které se vyskytují na malých tocích, ta je totiž několikanásobně 
větší. Například při povodních, pokud je dobře dimenzovaný most přes větší řeku, stejně může 
dojít k omezení dopravy při povodni na propustku, ať už z důvodu, že byl špatně dimenzovaný 
nebo špatně udržovaný. [22] 

Část srážek nebo roztátého sněhu, která odtéká povrchově nebo podpovrchově 
nazýváme přímý odtok. Vzniká až po počáteční retenci půdy, kdy je půda dostatečně nasycena 
vodou, která se poté začne akumulovat. Přímý odtok rozdělujeme na dvě složky: 

• Povrchový odtok – voda odtéká po povrchu terénu pryč z povodí do toku, během 
toho vyplňuje terénní nerovnosti, odkud se potom vypařuje nebo infiltruje do 
půdy. 

• Hypodermický odtok – gravitační voda prosakuje ve vrchní podpovrchové 
vrstvě půdy nebo podloží do vodního toku, ale nedostane se tak hluboko 
k hladině podzemní vody. Svrchní vrstva půdy, ve které dochází 
k hypodermickému odtoku nebývá plně nasycena [23] 

Pro výpočet přímého odtoku z povodí se používá metoda odtokových křivek CN, která 
vstupuje do poněkud složitější metody modelového povodí se svahovým odtokem, jenž 
představuje program DesQ – MAXQ. 

5.1.1 Metoda čísel odtokových křivek – CN 

Metoda čísel odtokových křivek představuje poměrně jednoduchý srážkoodtokový 
model, který není náročný na zjistitelnost vstupů. Používá se pro menší povodí o velikosti do 
10 km2. Pro výpočet přímého odtoku potřebujeme znát stěžejní parametr, kterým je srážkový 
úhrn návrhového deště a dobu opakování. Pomocí čísel CN je transformován objem srážkového 
úhrnu na objem odtoku. Tato metoda byla odvozena v USA pro potřebu ochrany půdy v roce 
1972. [24] 
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Stanovení čísel CN závisí na hydrologických vlastnostech půd, které rozdělujeme do 
čtyřech skupin podle rychlosti infiltrace vody do půdy. Vlhkost půdy určené podle pěti denního 
úhrnu předcházejících srážek ovlivňuje číslo CN. Dále také záleží na využití půdy, způsobu 
obdělávání a druhu vegetačního pokryvu. 

Intercepce, infiltrace a povrchová retence tvoří počáteční ztrátu. Na základě měření byla 
tato ztráta stanovena jako 20% potenciální retence A. Toto je podstatou vztahu pro určení výšky 
přímého odtoku, pomocí které se následně stanoví objem přímého odtoku, jak je patrné z rovnic 
uvedených níže. [24] 

Ho = (Hs - 0,2A)2 / (Hs + 0,8A)  pro Hs ≥ 0,2A  

 

Ho – přímý odtok [mm] 

Hs – úhrn návrhového deště [mm] 

A – potenciální retence [mm], kde A=25,4 (1000 / CN – 10) 

Objem Oph vypočteme z následujícího vztahu:  

 

Oph = 1000 ∙ Pp ∙ Ho [m3] 

 

Pp – plocha sběrného povodí [km2] 

Ho – přímý odtok [mm] 

 

5.1.2 Hydrologický model povodí se svahovým odtokem pomocí programu DesQ - MAXQ 

Tato metoda byla použita pro výpočet odtoku ze všech sběrných ploch kritických profilů 
v obvodu PÚ. 

Pro vysvětlení modelu je nejdříve nutné definovat si následující pojmy: 

Idealizovaná elementární odtoková plocha IEOP 

Definujeme ji jako nakloněnou desku s homogenním nepropustným povrchem. Je to 
zjednodušený předpoklad, na jehož základě lze s použitím hydrologicko-hydraulických 
závislostí odvodit závislosti platné pro EOP. 

Elementární odtoková plocha EOP 

Je definována jako nakloněná deska s homogenním propustným povrchem a přírodním 
pokryvem. Můžeme také říct, že je to svah povodí. 
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Modelové povodí MP 

Definujeme jako povodí ve tvaru „otevřené knihy“, které je tvořeno elementárními 
odtokovými plochami EOP. 

Řešení má následující předpoklady: 

• IEOP má v půdorysném průmětu tvar obdélníka, předpokládá se nulový sklon 
údolnice. Dráhy svahového odtoku jsou kolmé k patě svahu a navzájem 
rovnoběžné. Délka této dráhy je tedy rovna délce svahu. Tento zjednodušující 
předpoklad je uvažován pro odvození hydrologicko-hydraulických závislostí, na 
nichž je model založen. Pro další řešení svahového odtoku je uvažována 
schematizace svahu kosodélníkem. 

• Povrch IEOP je homogenní a nepropustný 

• IEOP je zasažena přívalovým deštěm, který má konstantní intenzitu a 
rovnoměrné plošné rozdělení 

Odvození hydrologicko-hydraulických závislostí a jeho hydraulické řešení vychází ze 
zjednodušených St. Venantových rovnic modelu kinematické vlny. Rovnice kontinuity je dána 
následujícím vztahem: [22] 

��
�� + ��

�� = �	
 

 

y…výška vrstvy odtékající vody 

q…průtok z jednotlivé šířky svahu 

t…čas 

isp…intenzita přítoku na svah 

 

Pro výše uvedený vztah platí dynamická podmínka: 

� = � ∙ � 

 

q…průtok z jednotlivé šířky svahu 

y…výška vrstvy odtékající vody 

a, b…hydraulické parametry, vyjadřující vliv drsnosti, sklonu a výšky vrstvy y 
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Z modelu kinematické vlny jsou následně odvozeny základní závislosti, rovnice pro 
řešení svahového odtoku, střední profilová rychlost a další. Vztahy odvozené z IEOP lze použít 
pro výpočet veličin na EOP pro řešení svahového odtoku. Zde se uvažuje propustný svah, 
pokryv svahu, geologické a půdní poměry odpovídají prototypu přírodního povodí. Dále je EOP 
zasažena efektivním deštěm (přítok na svah, jehož objem je rovný objemu odtoku) konstantní 
intenzity a rovnoměrného plošného rozdělení. [22] 

Program DesQ – MAXQ umožňuje různé možnosti vstupů. Podle typu povodí si 
můžeme zvolit variantu výpočtu pro jeden nebo dva svahy. Dále je zde na výběr ze tří variant 
výpočtů podle toho, jaká data máme k dispozici. 

Varianta I počítá s hodnotami maximálních 1-denních srážkových úhrnů. Software 
obsahuje databázi zahrnující 579 srážkoměrných stanic, z nichž každá poskytuje údaje o 
srážkovém úhrnu pro dobu opakování N = 5, 10, 20, 50 a 100 let. Tato data vychází z publikace 
Šamaj, Valovič, Brázdil (1982). 

Varianta II vyžaduje k výpočtu hodnoty maximálních 1-denních srážkových úhrnů pro 
dobu opakování N = 2, 5, 10, 20, 50 nebo 100 let, data pro 579 srážkoměrných stanic jsou zde 
také k dispozici podobně jako u varianty I. Na rozdíl od první varianty zde musíme znát dobu 
trvání deště. 

Varianta III nevyžaduje údaje ze srážkoměrných stanic, ale umožňuje zadat do 
vstupních parametrů hodnotu intenzity deště a také dobu trvání tak, jak je tomu i u druhé 
varianty. 

Pro kteroukoliv ze tří variant je ale nutno znát, délku údolnice, sklon údolnice, plochu 
svahu, sklon svahu, drsnost, typ CN křivky a číslo CN, popřípadě filtrační součinitel či číslo 
HPJ (druhé a třetí číslo kódu BPEJ) pro odvození hydrologických skupin půd. 

 

Obr. 23 Rozhraní programu DesQ-MAXQ 
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5.2 Stanovení míry erozního smyvu 

Vodní erozi můžeme definovat jako komplexní proces, který zahrnuje rozrušování 
půdního povrchu, transport a sedimentaci uvolněných půdních částic působením vody. Do jisté 
míry je eroze přirozený proces. Podle intenzity erozního smyvu rozdělujeme erozi na normální 
a zrychlenou. 

Normální eroze je přirozená, probíhá postupně a půdotvorný proces stíhá obnovit 
odnesené půdní částice. Oproti tomu zrychlená eroze probíhá tak rychle a v takovém rozsahu, 
že transportované částice půdotvorný proces nestíhá nahrazovat. 

Příčin vodní eroze je v ČR více. Půdní bloky u nás patří k těm největším v Evropě. 
V minulosti docházelo k hromadnému odstraňování krajinných prvků, které účinně snižovaly 
erozní ohrožení, jako například rušení polních cest, rozptýlené zeleně, rozorávání mezí a další). 
V současné době většina zemědělských subjektů hospodaří na pronajatých pozemcích, což má 
za následek nezájem o kvalitu půdy a opatření k ochraně půdy. 

Přes 80 % erozně nebezpečných dešťů se vyskytuje pouze ve dvou měsících, v červenci 
a v srpnu. Je tedy třeba zvláště v těchto měsících dbát na ochranu půdy vegetačním pokryvem. 

Dále má na míru erozního ohrožení vliv obsah organické hmoty v půdě. Pomocí 
organických látek v půdě jsou spojovány jednotlivé půdní částice do tzv. půdních agregátů mezi 
nimiž vznikají póry. Ty mají zásadní význam pro infiltraci vody do půdy a tím jednak omezení 
povrchového odtoku, ale také schopnost akumulace vody a zadržení více vody v krajině. Půda 
s větším obsahem organické hmoty také lépe odolává utužení od zemědělské techniky. [25] 

Nejpoužívanější metodou v ČR pro výpočet ohroženosti zemědělských půd vodní erozí 
je metoda USLE - universal soil loss equation (Wischmeier, Smith, 1978). Je definována 
následujícím vztahem: [24] 

G = R ∙ K ∙ L ∙ S ∙ C ∙ P 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha-1.rok-1] 

R – faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha-1.cm.h-1] 

K – faktor erodovatelnosti půdy 

L – faktor délky svahu 

S – faktor sklonu svahu 

C – faktor ochranného vlivu vegetace 

P – faktor účinnosti protierozních opatření 
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5.2.1 Faktor erozní účinnosti deště R 

Popisuje vliv srážek na ztrátu půdy. Závisí na celkové kinetické energii deště a 
maximální 30-ti minutové intenzitě deště. Na základě měření byla v minulosti stanovena 
průměrná hodnota 20 MJ.ha-1.cm.h-1. Tato hodnota se však ukázala být příliš nízká a nyní se 
používá hodnota 40 MJ.ha-1.cm.h-1. Není vyloučeno, že se tato hodnota bude ještě více 
zvětšovat. Faktor erozní účinnosti deště je vyjádřen vztahem uvedeným níže: [24] 

R = E ∙ i30 / 100 [MJ.ha-1.cm.h-1] 

E – celková kinetická energie deště [J.m-2] 

i30 – maximální 30-ti minutová intenzita deště [cm.h-1] 

 

5.2.2 Faktor erodovatelnosti půdy K 

Faktor erodovatelnosti půdy vyjadřuje schopnost infiltrace a odolnost půdních agregátů 
proti rozrušujícímu účinku dopadajících kapek deště a následného transportu povrchovým 
odtokem. Lze jej stanovit třemi možnými způsoby. Podle empirického vztahu, který byl 
odvozen pro K-faktor, podle nomogramu, který byl sestrojen na základě empirického vztahu 
nebo podle převodové tabulky podle HPJ. Pro výpočet erozního ohrožení v obvodu PÚ 
Biskupice jsem použil pro stanovení K faktoru převodovou tabulku podle HPJ. [24] 
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Tab. 7: Převodová tabulka hodnot faktoru pro jednotlivé HPJ [24] 

 

5.2.3 Faktor délky svahu a sklonu svahu L, S 

Vyjadřuje vliv sklonu a délky svahu na míru erozního ohrožení. Je označován jako 
topografický faktor. [24] 

LS faktor lze určit více způsoby. Pomocí nadstavby USLE2D s volbou algoritmu 
výpočtu podle McCoola nebo podle Goverse, dále podle Mitášové (Mitášová a kol., 1996) pro 
plošnou nebo rýhovou erozi. V neposlední řadě také podle Wischmeiera Smithe (1978) pro 
svahové délky nebo pro liniovou erozi.  
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Pro výpočet eroze na řešeném území jsem použil program ATLAS DMT, který používá 
kombinaci rovnic dle Mitášové (1996), Desmeta a  Goverse (1996) a Nearinga (1997) a je 
uplatněn v následujícím tvaru: [27] 

�� = � ����
���� + 1 + 1� � � ����

22,13 � ����� ���!�|sin ���'���(| + |cos ���'���(|(
+,-

+,-./ 

 

LS…výsledný topografický faktor 

Facc…plocha povodí k řešenému pixelu (bodu) [m2] 

aspect…azimut ve směru odtokové linie (maximálního sklonu) 

resolution…rozlišení vstupního rastru (délka hrany pixelu) [m] 

sklon…úhel sklonu odtokové linie (lokální maximální sklon) [°] 

beta…parametr sklonu pro výpočet faktoru L 

���� = sin ��0�!(
0.089663��!7.8��0��!( + 0.56: 

Výstupem je rastrový model topografického faktoru, jehož rozlišení je určeno 
uživatelem. [27] 

5.2.4 Faktor ochranného vlivu vegetace C 

Zvláště v době přívalových dešťů (duben–září) má velký význam vegetace, která chrání 
půdu před rozrušením dopadajícími kapkami. Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný hustotě 
vegetačního pokryvu. Nejlepší ochranu tedy poskytují trávy a jeteloviny a nejhorší 
širokořádkové plodiny jako je kukuřice, slunečnice, okopaniny nebo nezatravněné sady a 
vinice. [24] 

V rámci RSS postačí stanovení C faktoru podle průměrné hodnoty dané plodiny podle 
tabulky uvedené níže.  

Tab. 8: Průměrné hodnoty C faktoru pro jednotlivé plodiny [24] 
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Pro dokumentaci PSZ toto však nestačí a je třeba vytvořit modelové osevní protierozní 
postupy pro pozemky na nichž je uplatněno organizační opatření alespoň na pět let. Výpočet 
průměrné hodnoty faktoru C pro daný pozemek se spočítá podle pěti pěstebních období 
(Wischmeier a Smith, 1978), do kterých je zahrnuto i nerovnoměrné rozdělení faktoru R 
v jednotlivých měsících. [24] 

1. Období podmítky a hrubé brázdy 

2. Období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí  

3. Období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí  

4. Období od konce 3. období do sklizně  

5. Období strniště 

Jako příklad uvádím modelový osevní postup pro pozemky, kde je aplikováno 
organizační opatření pro snížení faktoru C. Nejedná se však o protierozní osevní postup, protože 
dovoluje pěstování širokořádkové plodiny. 
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Tab. 9: Modelový osevní postup 

MOP  
JEVOTR 1.9. - 31.8. 

Roční hodnota faktoru C JEVOTR 0.013 
TRITIKALE OZIMÉ od do C-faktor R-faktor C*R 

1. období 1.9. 30.9. 0.5 0.080 0.040 
2. období 1.10. 31.10. 0.55 0.020 0.011 
3. období 1.11. 30.4. 0.3 0.010 0.003 
4. období 1.5. 31.7. 0.05 0.630 0.032 
5. období 1.8. 15.8. 0.04 0.130 0.005 

Roční hodnota faktoru C pšenice ozimé vyseté po jetelotrávě do zorané půdy 0.091 
KUKUŘICE od do C-faktor R-faktor C*R 

1. období 16.8. 31.3. 0.6 0.230 0.138 
2. období 1.4. 20.4. 0.75 0.007 0.005 
3. období 21.4. 30.4. 0.55 0.003 0.002 
4. období 1.5. 15.9. 0.25 0.930 0.233 
5. období 16.9. 30.9. 0.6 0.040 0.024 

Roční hodnota faktoru C kukuřice, sláma předplodiny nesklizena, setí do 
zorané půdy 0.401 

PŠENICE OZIMÁ od do C-faktor R-faktor C*R 
1. období 1.10. 15.10. 0.75 0.010 0.008 
2. období 16.10. 31.10. 0.75 0.010 0.008 
3. období 1.11. 30.4. 0.5 0.010 0.005 
4. období 1.5. 31.7. 0.08 0.630 0.050 
5. období 1.8. 10.8. 0.25 0.087 0.022 

Roční hodnota faktoru C pšenice ozimé vyseté po kukuřici do zorané půdy, 
sláma sklizena 0.092 

JEVOTR 11.8. - 31.8. 
Roční hodnota faktoru C JEVOTR 0.015 

Průměrný C-faktor 0.122 

5.2.5 Faktor účinnosti protierozních opatření P 

Jestliže nejsou na daném pozemku uplatněna protierozní opatření, je hodnota 
faktoru P=1. V opačném případě je hodnota snižována podle daného aplikovaného 
protierozního opatření, a to může například v případě hrázkování, resp. přerušovaného 
brázdování podél vrstevnic na pozemku se sklonem svahu 2–7% klesnout až na hodnotu 
P=0,25. Hodnoty faktoru pro různá protierozní opatření uvádí tabulka níže. [24] 
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Tab. 10: Hodnoty faktoru P protierozních opatření [24] 

 

V rámci rozboru současného stavu byla použita hodnota faktoru P=1. 
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6 RSS se zaměřením na cestní síť obce 

Hlavní částí rozboru současného stavu je terénní průzkum. Podrobný průzkum jsem 
provedl na začátku listopadu v roce 2019. Kromě charakteristik blíže popsaných v kapitole 3.2 
jsem se soustředil na cestní síť. Bylo potřeba projít a podrobně zdokumentovat všechny silnice, 
polní a lesní cesty a všechny jejich objekty. Dále podle dopravního zatížení bylo třeba rozdělit 
všechny polní cesty v obvodu PÚ na hlavní, vedlejší, doplňkové a místní komunikace. 
Z důvodu příliš velkého rozsahu zde uvádím popis pouze části cestní sítě v obvodu PÚ 
Biskupice. V řešeném území se nachází jedna lesní cesta, třináct doplňkových cest, třináct 
vedlejších cest, šest místních komunikací a jedna hlavní cesta. Z nich jsem vybral pouze silnici 
třetí třídy III/37110, vedlejší cesty VC 9, VC 11 a VC 12, které se na tuto silnici napojují a 
cesty VC 10, VC 1, DC 3 a DC 4, které se napojují na předešlé vedlejší cesty, jak je vidět 
z obrázku uvedeného níže. V příloze č. 2 diplomové práce je uvedena kompletní mapa 
průzkumu G2 pro celé řešené území. 

 

Obr. 24  Mapa průzkumu G2 přiblížena na vybranou část cestní sítě 
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Zdroj: Google Street View 

 

Silnice III/37110 

 

Biskupice → Nectava 

 

Asfaltová komunikace III. třídy  

 

• odvodňovací příkop jednostranný (proměnlivé hloubky 0,3 
- 0,5 m) 

• těleso cesty v úrovni terénu 

• krajnice – 0,5 m na každé straně vozovky 

• délka -  2200 m  

• šířka koruny – 6 m 

• doprovodná zeleň – soliterní ovocné dřeviny 

 

  

Parcelní číslo: 945/18 

Obec: Biskupice [572519] 

Katastrální území: 
Biskupice u Jevíčka 

[604763] 

Číslo LV: 399 

Výměra [m2]: 14435 

Původ parcely: Katastr nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Způsob využití silnice 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

 

 

Zdroj: Google Street View
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Objekty na silnici III/37110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hospodářský sjezd S2 

 

• vpravo ve směru 

Biskupice→ 

Nectava 

• staničení – 2,199 
km 

• stav: 
nezpevněný, 
zemní 

• šířka: 4 m 

• rozhledové 
poměry 
vyhovující 

 

 

 

 

 

Hospodářský sjezd S3 

• vpravo ve směru 

Biskupice→ 

Nectava 

• staničení – 1,313 
km 

• stav: 
nezpevněný, 
zemní 

• šířka: 3 m 

• rozhledové 
poměry 
vyhovující 

Zdroj: Google Street View
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Objekty na silnici III/37110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Hospodářský sjezd S4 

 

• vpravo ve směru 

Biskupice→ 

Nectava 

• staničení – 0,633 
km 

• stav: nezpevnění, 
zemní 

• šířka: 4 m 

• rozhledové 
poměry 
vyhovující 

 

 

 

 

 

Hospodářský sjezd S5 

 

• vpravo ve směru 

Biskupice→ 

Nectava 

• staničení – 0,169 
km 

• stav: z části 
štěrkový posyp, 
zemní 

• šířka: 4 m 

• rozhledové 
poměry 
vyhovující 
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Objekty na silnici III/37110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Propustek P1 

• pod 
hospodářským 
sjezdem S5 

• staničení – 0,169 
km 

• délka: 4 m 

• DN 300  

• stav: průtočný 
profil zanesen 
splaveninami 

 

 

 

 

Propustek P13 

• pod 
hospodářským 
sjezdem S2 

• staničení – 2,199 
km 

• délka: 4 m 

• DN 400 

• stav: zanesen  
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Polní cesta VC1 

Trasa cesty:  

Nezpevněná zatravněná polní cesta vede od vedlejší cesty VC11 kolem 
hřiště u severovýchodní hranice s intravilánem obce Biskupice a dále 
pokračuje až k hranicí s k. ú. Zálesí. 

délka cesty: 186 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace:VC11, DC3, DC4 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: žádné 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: část trasy vede smíšeným lesním porostem 
 
stav: za mokra hůře sjízdná 
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Polní cesta VC9 

Trasa cesty:  

Polní cesta zpevněná kamenivem, místy vysypána drcenými cihlami. Vede 
od silnice III/37100 sjezdem S5 a pokračuje dále na východ. Napojují se 
na ni vedlejší cesty VC10 a VC11. 

délka cesty: 685 m 

šířka cesty: 3 m 

připojení na komunikace: silnice III/37110, VC10, VC11 

objekty na trase: hospodářský sjezd S5, propustky P1 (DN300) a P2 
(zanesen) 

odvodnění: žádné 

doprovodná zeleň: křoviny 

stav: sjízdná 

rozhledové poměry: vyhovující 
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Polní cesta VC10 

Trasa cesty:  

Nezpevněná zatravněná zemní polní cesta, která se napojuje na vedlejší 
cestu VC9 a pokračuje dále severovýchodně směrem na vrcholek 
Kamenná hora. 

délka cesty: 740 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace: VC9, VC11 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: žádné 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: keřový porost, vrba 
 
stav: za mokra hůře sjízdná 
 
rozhledové poměry: vyhovující 
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Polní cesta VC11 

Trasa cesty:  

Nezpevněná polní cesta vede od silnice III/37110, sjezd S4, pokračuje na 
východ a kříží vedlejší cestu VC10, potom vedlejší cestu VC9 a dále 
vede až do intravilánu obce Biskupice už jako zpevněná polní cesta. 
délka cesty: 1161 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace: silnice III/37110, VC10 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: hospodářský sjezd S4, propustek P2 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: trasa vede listnatým porostem 
 
stav: sjízdná 
 
rozhledové poměry: vyhovující 
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Polní cesta VC12 

Trasa cesty:  

Ze silnice III/37110 se hospodářským sjezdem S3 odpojuje polní 
zatravněná vedlejší cesta VC12, která zpřístupňuje pozemky na 
severovýchodní části k. ú. Biskupice. 
délka cesty: 407 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace: silnice III/37110 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: hospodářský sjezd S3 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: trnka, hloch, keřový porost 
 
stav: za mokra hůře sjízdná 
 
rozhledové poměry: vyhovující 
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Polní cesta DC3 

 
Trasa cesty:  
Nezpevněná a zatravněná polní cesta zpřístupňující zemědělské pozemky 
u severovýchodní hranice s intravilánem obce Biskupice. DC3 je 
napojena na vedlejší polní cestu VC1 
délka cesty: 203 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace: VC1, DC4 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: žádné 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: ovocné sady 
 
stav: za mokra hůře sjízdná 
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Polní cesta DC4 

 
Trasa cesty:  
Nezpevněná a zatravněná polní cesta zpřístupňující zemědělské pozemky 
u severovýchodní hranice s intravilánem obce Biskupice. DC4 je 
napojena na vedlejší polní cestu VC1 
 
délka cesty: 30 m 
 
šířka cesty: 3 m 
 
připojení na komunikace: DC3 
 
dotčená zařízení: žádná 
 
objekty na trase: žádné 
 
odvodnění: žádné 
 
doprovodná zeleň: část trasy vede lesním porostem 
 
stav: za mokra hůře sjízdná 
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7 Územní systém ekologické stability 

K. ú. Biskupice má příznivě vyšší vypočítanou hodnotou koeficientu ekologické 
stability. Krajina je přírodě blízká s nižší intenzitou využívání člověkem. To je dáno především 
velkou plochou lesa, který se rozkládá více než na polovině území.  

Na jihovýchodě území okolo toku Nectava vede regionální biokoridor Nectavské údolí 
– Otinsko, který navazuje na regionální biocentrum Nectavské údolí, které se nachází také 
na jihovýchodním území k. ú. Biskupice.  

7.1 Popis území z hlediska ekologické stability 

7.1.1 Hodnota KES 

Pro katastrální území obce Biskupice byl vyhodnocen koeficient ekologické stability 
podle Míchala. Ten je stanoven jako podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, 
mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) k plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, 
orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, atd.). Takový výpočet koeficientu 
ekologické stability je ale pouze orientační pro svoji jednoduchost a rychlost výpočtu. [2] 

;<� = ���!í 'ů?� + �� 0� + '���@�!� + A�ℎ��?� + �@��!é ��?� + @�!��� + @�?!í '���ℎ�
A����@!ě!é '���ℎ� + ��!á 'ů?� + �ℎF��!���  

Hodnocení je rozděleno do pěti stupňů podle hodnoty KES: 

Kes < 0,1 = území s maximálním narušením přírodních struktur 

0,1 < Kes < 0,3 = území nadprůměrně využívané 

0,3 < Kes < 1,0 = území intenzivně využívané 

1,0 < Kes < 3,0 = vcelku vyvážená krajina 

Kes > 3,0 = vyvážená krajina [26] 

Pro celé k. ú. Biskupice byla stanovena hodnota koeficientu ekologické stability 2,22. 
Podle hodnocení dané území dosahuje druhého nejlepšího stupně, tedy vcelku vyvážená 
krajina. 

  



Bc. Ondřej Tučka  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

56 

 

Tab. 11: Způsob využití ploch v celém k. ú. Biskupice podle zastoupení jednotlivých 
druhů pozemků 

Plochy, které zatěžují ŽP Ekologicky příznivé plochy 

druh pozemků [ha] druh pozemků [ha] 

orná půda 288,60 vinice 0,00 

zastavěné plochy 9,60 zahrady 19,70 

chmelnice 0,00 trvalé travní porosty 92,00 

ostatní plochy 46,40 lesní půda 639,70 

   
vodní plochy 7,80 

   
sady 5,80 

Celková plocha řešeného území 1109,72 

koeficient ekologické stability řešeného území 2,22 

7.2 Koncepce ÚSES 

ÚSES je v územním plánu obce Biskupice navržen tak, aby došlo k propojení jeho 
jednotlivých prvků, zejména četných biokoridorů převážně lesního typu. V územním plánu je 
na celém území obce Biskupice vymezen nadregionální biokoridor K92 (K82- Vojenský), 
regionální biocentrum č. 277 Nectavské údolí a lokální biocentra Kamenná, Pod Kamennou 
horou, Záhonky, Nad Zastávkou, Jevíčka a Nectavský mlýn s lokálními biokoridory LBK1 až 
LBK10. Více viz příloha č. 2, mapa průzkumu G2, kde jsou popsány místní prvky ÚSES a viz 
tabulka uvedená níže. 

Tab. 12: Prvky ÚSES v obvodu PÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky ÚSES existující v obvodu PÚ 

  Název Plocha [ha] Délka [m] 

Lokální 
biokoridory 

LBK3 X 552 

LBK5 X 514 

LBK6 X 1209 

LBK7 X 984 

Lokální 
biocentra 

LBC Nad zastávkou 0,66 X 

LBC Záhonky 3,60 X 

LBC Nectavský mlýn 0,90 X 

 
∑ 5,16 ha 3259 m 
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7.3 Interakční prvky 

Interakční prvky patří do skladebné části ÚSES spolu s biocentry a biokoridory. Na 
rozdíl od nich ale nemusí být propojeny s ostatními skladebními částmi ÚSES. Obohacují 
ekologicky méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti a méně prostorově náročným organismům 
(rostliny, hmyz, ptáci, obojživelníci atd.) poskytují trvalou existenci. Interakční prvky mohou 
být stromy podél cest, remízky v polích nebo například parky. [28] 

V k. ú. Biskupice se nachází jeden památný strom borovice lesní v severní části na 
hranici s obcí Chornice. 

Tab. 13: Popis interakčních prvků v k. ú. Biskupice 

Název  Popis 

IP 1, IP 2 Silnice III/36613 vedoucí z Jevíčka do Biskupic je lemována po obou stranách 

ovocnými dřevinami. 

IP 3, IP 4 Polní cesta VC 2, která vede na vrchol Hejk je lemována po obou stranách 

ovocnými dřevinami. 

IP 5, IP 6 Silnici II/371 vedoucí z Biskupic do obce Chornice lemují ovocné dřeviny po 

obou stranách. 

IP 7, IP 8, 

IP 10, IP 11 

Silnice III/37110 napojující se severně od Biskupic na silnici II/371 směrem 

Nectava je z obou stran lemována ovocnými stromy. 

IP 9 Polní cesta VC 10 v Podhoří severně od intravilánu obce Biskupice je z jedné 

strany lemována vrbami a keřovým porostem. 

IP 12, IP 13 Polní cesta VC 12, která se napojuje na silnici III/37110 hospodářským 

sjezdem S3 v severovýchodní části zájmového území, je lemována po obou 

stranách trnkou, hlochem a keřovým porostem. 

IP 14 Polní cestu VC 6 v části Za vápenicí, která se napojuje na křižovatce silnic 

III/37110 a II/366, lemují z jedné strany břízy, vrby a keřový porost. 

IP 15 Polní cesta VC 7 napojující se na silnici II/366 hospodářským sjezdem S1 

v Nectavském údolí je jednostranně lemována smíšeným lesním porostem. 
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IP 16 Místní komunikace M 2 vedoucí kolem obytné části Flintour a napojující se 

sjezdem S 15 na silnici III/37111, je z jedné strany lemována ovocnými 

stromy, borovicemi a křovinami. 

IP 17, IP 18 Silnici III/37111 vedoucí jižně od Flintouru lemují po obou stranách ovocné 

dřeviny. 

IP 19, 21 Část polní cesty VC 3 na jihu zájmového území je střídavě po jedné a druhé 

straně lemována vrbami a olšemi. 

IP 20 Doplňková polní cesta DC 11, která se napojuje na vedlejší cestu VC 3 

v místní oblasti Záhonky, je jednostranně lemována ovocnými dřevinami. 
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8 Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů 

8.1 Vyhodnocení odtokových poměrů  

V obvodu PÚ jsem stanovil dva kritické profily KP1 a KP2. Pro výpočet odtoku vody 
z povodí jednotlivých sběrných ploch jsem použil program DesQ-MAXQ, variantu výpočtu I 
pro dva svahy. U obou kritických profilů byla použita návrhová hodnota 1-denního 
maximálního srážkového úhrnu 69 mm pro N=100. Data, která používá program DesQ-MAXQ 
čerpají z publikace Šamaj, Valovič a Brázdil (1982). Byla vybrána měrná stanice Jevíčko, která 
je situována nejblíže řešenému území. Na orné půdě sběrných ploch kritických profilů je 
uvažováno číslo CN pro širokořádkové plodiny, které se v této oblasti pěstují. 

 

Obr. 25 Mapa odtokových poměrů a identifikovaných kritických profilů 
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8.1.1 KP1 

První kritický profil se nachází východně od zastavěného území obce Biskupice. 
Průměrné sklony svahů jsou přes 30 %, což je vysoké číslo. Celková velikost sběrné plochy je 
0,9 km2. Povodí tedy není nejmenší, ale většinu rozlohy tvoří lesy, což příznivě snižuje velikost 
čísla CN na levém svahu až na 66,6. Hodnota kulminačního průtoku z celého povodí vychází 
1,07 m3/s. Dráha soustředěného odtoku je z větší části tvořena LP Biskupického potoka č. 2. 

Tab. 14: Vstupní veličiny pro KP1 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 0.91   [km
2
]

 Fs  plocha svahu 0.44 0.47   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 31.8 31.2   [%]

 γ  drsnostní charakteristika 7.92 7.77   [sec]

 Lu  délka údolnice 1.37   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 13.8   [%]

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

 CN  číslo odtokové křivky 66.6 67.9   [...]

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

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 43.3   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 49.2   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 55.4   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 63.1   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 69   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY
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Tab. 15: Parametry výpočtu kulminačního průtoku ze sběrné plochy KP1 

 

8.1.2 KP2 

Kritický profil č. 2 je situován jihozápadně od intravilánu obce Biskupice. Voda teče při 
určitém srážkovém úhrnu z vrcholu Hejk do intravilánu obce, který ohrožuje. Na schůzi sboru 
zástupců se někteří vlastníci vyjádřili, že je odtok z této sběrné plochy problematický a 
v minulosti zde došlo ke vniknutí vody do obce a způsobilo škody. Povodí KP2 je sice mnohem 
menší s rozlohou 0,1 km2, ale většinu plochy zaujímá orná půda. To se negativně podepíše na 

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 CNpr  přepočtené číslo CN - typ 66.6 67.9   [...]

 Rp  potenciální retence povodí 127.2 120.3   [mm]

 Ls  průměrná délka svahu 0.32 0.34   [km]

 Lso  průměrná délka dráhy svahového odtoku 0.34 0.37   [km]

 tdk  doba trvání deště 201 189   [min]

 idk  intenzita deště 0.305 0.323   [mm.min
-1

]

 Hdk  výška deště 61.2 61   [mm]

 t1dk  doba bezodtokové fáze 83 75   [min]

 tspk  doba trvání přítoku 118 114   [min]

 ispk  intenzita přítoku 0.067 0.076   [mm.min
-1

]

 Hspk  výška přítoku 7.9 8.7   [mm]

 td  doba trvání deště 189   [min]

 id  intenzita deště 0.323   [mm.min
-1

]

 Hd  výška deště 61   [mm]

 t1  doba trvání bezodtokové fáze 75 79 75   [min]

 tsp  doba trvání přítoku 110 114   [min]

 isp  intenzita přítoku 0.071 0.076   [mm.min
-1

]

 Hsp  výška přítoku 7.8 8.7   [mm]

 tsk  doba koncentrace 114 114   [min]

 isk  intenzita odtoku v době tsk 0.071 0.076   [mm.min
-1

]

 Hso  výška odtoku 7.8 8.7   [mm]

 max iso  max. intenzita odtoku ze svahu 0.065 0.076   [mm.min
-1

]

 Qmax  maximální průtok 1.07 0.477 0.597   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny 7.48 3.4 4.09   [10
3
.m

3
]

 tvh  doba vzestupu hydrogramu 114 110 114   [min]

 tph  doba poklesu hydrogramu 208 208 201   [min]

 tkh  doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 0   [min]

 tch  celková doba trvání odtoku 322 318 315   [min]

 WPVT  objem povodňové vlny 10.6 4.86 5.76   [10
3
.m

3
]

 tvh  doba vzestupu hydrogramu 114 110 114   [min]

 tph  doba poklesu hydrogramu 334 334 316   [min]

 tkh  doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 0   [min]

 tch  celková doba trvání odtoku 448 444 430   [min]

 VÝSTUPNÍ VELIČINY  N = 100 let

 Kritický déšť

 Výpočtový déšť

 Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm

 Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100
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velikosti čísla CN, které je na pravém svahu 82,7. Kulminační průtok z celé sběrné plochy činí 
1,19 m3/s. 

Tab. 16: Vstupní veličiny pro KP2 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 F  plocha povodí 0.2   [km
2
]

 Fs  plocha svahu 0.1 0.1   [km
2
]

 Is  průměrný sklon svahu 12.4 15.3   [%]

 γ  drsnostní charakteristika 8.6 8.01   [sec]

 Lu  délka údolnice 0.64   [km]

 Iu  průměrný sklon údolnice 11.9   [%]

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

 CN  číslo odtokové křivky 82.2 82.7   [...]

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

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 43.3   [mm]

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 49.2   [mm]

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 55.4   [mm]

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 63.1   [mm]

 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 69   [mm]

 VSTUPNÍ VELIČINY
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Tab. 17: Parametry výpočtu kulminačního průtoku ze sběrné plochy KP2 

 

  

  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky

 CNpr  přepočtené číslo CN - typ 82.2 82.7   [...]

 Rp  potenciální retence povodí 55 53.1   [mm]

 Ls  průměrná délka svahu 0.16 0.16   [km]

 Lso  průměrná délka dráhy svahového odtoku 0.19 0.18   [km]

 tdk  doba trvání deště 64 54   [min]

 idk  intenzita deště 0.819 0.939   [mm.min
-1

]

 Hdk  výška deště 52.4 50.7   [mm]

 t1dk  doba bezodtokové fáze 13 11   [min]

 tspk  doba trvání přítoku 51 43   [min]

 ispk  intenzita přítoku 0.349 0.401   [mm.min
-1

]

 Hspk  výška přítoku 17.8 17.3   [mm]

 td  doba trvání deště 62   [min]

 id  intenzita deště 0.841   [mm.min
-1

]

 Hd  výška deště 52.1   [mm]

 t1  doba trvání bezodtokové fáze 13 13 13   [min]

 tsp  doba trvání přítoku 49 49   [min]

 isp  intenzita přítoku 0.359 0.372   [mm.min
-1

]

 Hsp  výška přítoku 17.6 18.2   [mm]

 tsk  doba koncentrace 50 44   [min]

 isk  intenzita odtoku v době tsk 0.355 0.371   [mm.min
-1

]

 Hso  výška odtoku 17.6 18.2   [mm]

 max iso  max. intenzita odtoku ze svahu 0.348 0.372   [mm.min
-1

]

 Qmax  maximální průtok 1.19 0.575 0.613   [m
3
.s

-1
]

 WPVT  objem povodňové vlny 3.54 1.74 1.8   [10
3
.m

3
]

 tvh  doba vzestupu hydrogramu 49 49 44   [min]

 tph  doba poklesu hydrogramu 90 90 78   [min]

 tkh  doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 5   [min]

 tch  celková doba trvání odtoku 139 139 127   [min]

 WPVT  objem povodňové vlny 5.97 2.95 3.03   [10
3
.m

3
]

 tvh  doba vzestupu hydrogramu 49 49 44   [min]

 tph  doba poklesu hydrogramu 181 181 166   [min]

 tkh  doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 5   [min]

 tch  celková doba trvání odtoku 230 230 215   [min]

 VÝSTUPNÍ VELIČINY  N = 100 let

 Kritický déšť

 Výpočtový déšť

 Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm

 Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100
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8.2 Vyhodnocení míry erozního ohrožení 

Míra erozního ohrožení v obvodu PÚ byla stanovena programem Atlas DMT 
s nadstavbou Eroze. Jako digitální model terénu byla použita čtvrtá generace - DMT 4G 
s velikostí pixelu 5 m x 5 m. Hodnota faktoru R je použita 40 MJ.ha-1.cm.h-1. K – faktor byl 
stanoven na základě hlavních půdních jednotek podle převodové tabulky (Janeček, 2012). 
Topografický faktor byl stanoven metodou výpočtu programu Atlas DMT (viz kapitola 5. 2. 3).  
Hodnota faktoru C byla stanovena softwarem Atlas DMT na základě daného klimatického 
regionu a hodnot pro trvalé travní porosty (0,005). Použitá hodnota C faktoru je 0,229 pro 
klimatický region 5, 0,254 pro klimatický region 3 a 0,179 pro klimatický region 9. Pro 
zatravněné sady s dobře zapojeným kořenovým systémem, které se na daném území vyskytují, 
byla použita hodnota C - faktoru 0,005. Faktor P je na celém území P=1. Pro lepší přehled 
uvádím v příloze č. 3 diplomové práce mapu erozního ohrožení G3. 

 

Obr. 26 Mapa eroze v k. ú. Biskupice 
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EHP 
Plocha 

výpočtu 

bez 

eroze 

Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně 
hodnocené plochy 
Intervaly erozního smyvu [t.ha-1.rok-1] 

  

  Průměrný   
smyv 

Přípustný 

smyv 
0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 -20  

> 

20 

  [m2] [m2] Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m2] 
[t.ha-1.rok-

1] 

[t.ha-1.rok-

1] 

∑ 4 915 025 98 825 
2 328 

650 

1 116 

500 
662 975 333 350 173 100 201 625 5,9 4,0 

EHP1 49 325 1 125 47 000 925 75 50 75 75 1,0 4,0 

EHP2 360 325 8 025 145 225 95 675 58 750 30 500 12 025 10 125 6,8 4,0 

EHP3 586 825 12 200 119 175 174 400 145 400 76 825 31 150 27 675 9,0 4,0 

EHP4 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

EHP5 6 525 0 6 525 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP6 266 825 6 775 79 700 148 850 24 200 4 800 1 600 900 5,5 4,0 

EHP7 370 550 5 425 76 950 145 525 75 300 30 675 17 150 19 525 8,4 4,0 

EHP8 3 225 0 3 225 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP9 13 700 0 5 500 5 150 1 450 725 250 625 6,6 4,0 

EHP10 25 725 0 4 625 6 150 4 475 4 225 4 700 1 550 10,6 4,0 

EHP11 193 950 2 200 21 725 85 475 63 450 18 975 1 900 225 7,8 4,0 

EHP12 63 225 0 63 225 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP13 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

EHP14 3 025 0 3 025 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

EHP15 85 525 275 8 175 45 225 27 025 3 750 575 500 7,4 4,0 

EHP16 116 350 25 5 550 26 850 38 675 27 400 11 625 6 225 11,4 4,0 

EHP17 25 325 0 25 325 0 0 0 0 0 0,3 4,0 

EHP18 178 125 8 175 169 950 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

EHP19 3 400 0 3 400 0 0 0 0 0 0,0 4,0 

EHP20 79 400 0 79 400 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP21 79 175 1 050 78 125 0 0 0 0 0 0,3 4,0 

EHP22 22 575 0 22 575 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP23 268 975 18 925 137 925 78 125 22 225 6 575 2 750 2 450 4,5 4,0 

EHP24 2 175 0 2 175 0 0 0 0 0 0,4 4,0 

EHP25 339 900 16 175 323 725 0 0 0 0 0 0,0 4,0 

EHP26 81 300 1 000 66 225 12 300 1 650 75 0 50 2,4 4,0 

EHP27 90 075 0 53 300 26 775 8 100 1 400 250 250 3,7 4,0 

EHP28 237 125 5 650 144 400 83 250 3 100 350 150 225 3,3 4,0 

EHP29 295 050 2 825 93 600 24 125 30 750 28 800 38 575 76 375 12,6 4,0 

EHP30 155 725 850 64 100 50 700 20 200 9 975 4 925 4 975 6,2 4,0 

EHP31 48 500 0 12 600 11 650 16 475 6 275 1 175 325 7,5 4,0 

EHP32 26 025 0 13 600 5 100 5 975 850 275 225 4,6 4,0 

EHP33 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0,3 4,0 

EHP34 11 025 0 11 025 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP35 103 200 1 400 55 625 18 000 13 475 6 050 3 475 5 175 5,5 4,0 

EHP36 150 675 0 150 675 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

EHP37 356 050 6 725 15 150 72 250 102 225 75 075 40 475 44 150 12,7 4,0 

EHP38 42 125 0 42 125 0 0 0 0 0 0,3 4,0 

EHP39 32 575 0 32 575 0 0 0 0 0 0,0 4,0 

EHP40 10 275 0 10 275 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

EHP41 99 150 0 99 150 0 0 0 0 0 0,2 4,0 
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Z grafů a z mapy erozního ohrožení uvedených výše, je patrné, že území v obvodu PÚ 
je značně ohroženo vodní erozí. Bude zde třeba navrhnout více opatření pro snížení erozního 
smyvu organizačních, agrotechnických, po případě technických. Při návrhu opatření je nutno 
řešit území komplexně, navrhnout různé druhy opatření, která budou ve vzájemném souladu. 

Erozně hodnocené plochy EHP2, EHP3, EHP6, EHP7, EHP9, EHP10, EHP11, EHP15, 
EHP16, EHP23, EHP29, EHP30, EHP31, EHP32, EHP35, EHP37 přesáhly hodnotu 
průměrného erozního smyvu 4,0 t.ha-1.rok-1. Celkem 16 ploch. Na základě barevného rozlišení 
gridu a jeho rozložení do daných intervalů, vygenerovaného pomocí programu Atlas DMT, jsou 
ohroženy EHP 26, EHP27 a EHP28, i když nepřekračují hodnotu průměrného erozního smyvu 
4,0 t.ha- 1.rok-1. Na všech těchto plochách bude třeba snížit vodní erozi vhodnými protierozními 
opatřeními.  
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8.2.1 Porovnání erozního smyvu pro nesoulad druhů pozemků uvedených v katastru 

nemovitostí a v současném stavu 

Na erozně hodnocených plochách EHP 4, EHP 8, EHP 12, EHP 18, EHP 19, EHP 20, 
EHP 21, EHP 27, EHP 29, EHP 31, EHP 32, EHP 33, EHP 35, EHP 36, EHP 38, EHP 40, EHP 
41 Je nesoulad druhu pozemku. Na většině výše jmenovaných pozemcích je v katastru 
nemovitostí uvedena orná půda. V současném stavu na většině z nich převládá trvalý travní 
porost. V grafech uvedených níže je popsána míra erozního ohrožení pro druhy pozemků 
uvedených v katastru nemovitostí a pro druhy pozemku v současném stavu. 

 

Obr. 27 Graf erozního ohrožení pozemků pro stav v katastru nemovitostí 
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Obr. 28 Graf erozního ohrožení pozemků pro současný stav 

Z grafů jsou patrné značně horší hodnoty pro stav druhů pozemku v katastru 
nemovitostí, než pro současný stav. Pro zmenšení erozního smyvu v současném stavu by bylo 
vhodné vrátit druhy pozemků do stavu, jak jsou zapsány v katastru nemovitostí pouze u západní 
části EHP 35 a u západní části EHP 29. Všechny ostatní výše uvedené erozně hodnocené 
plochy, které jsou v nesouladu, by bylo vhodné ponechat tak, jako jsou v současném stavu. 
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9 Závěr 

Byl proveden rozbor současného stavu k. ú. Biskupice u Jevíčka, který zahrnuje terénní 
průzkum, fotografie sítě polních cest v obvodu pozemkových úprav. V řešeném území se 
nachází jedna lesní cesta, třináct doplňkových cest, třináct vedlejších cest, šest místních 
komunikací a jedna hlavní cesta. Pro účely diplomové práce jsem vybral pouze část cestní sítě 
v obvodu PÚ Biskupice a to: silnici třetí třídy III/37110, vedlejší cesty VC1, VC 9, VC 10, VC 
11 a VC 12 a doplňkové polní cesty, DC 3 a DC 4, které jsem popsal v kapitole 6. 

Dále byla vypracována charakteristika přírodních poměrů, charakteristika 
hydrografické sítě a popis prvků ÚSES vyskytujících se v řešeném území. 

Při vyhodnocování odtokových poměrů byly stanoveny dva kritické profily KP1 a KP2, 
které mohou ohrožovat intravilán obce Biskupice. Druhý kritický profil byl podle zkušeností 
místních obyvatel již vícekrát problematický a došlo zde ke škodám v intravilánu obce. 

 Řešené území je značně ohroženo vodní erozí. V programu Atlas DMT bylo provedeno 
vyhodnocení erozního smyvu na pozemcích v obvodu PÚ. Také bylo provedeno srovnání míry 
erozního smyvu pro druh pozemků uvedených v katastru nemovitostí a pro druh pozemku 
v současném stavu. Výsledkem jsou značně horší hodnoty erozního smyvu pro stav druhů 
pozemku v katastru nemovitostí, než pro současný stav.   

Při vytváření této práce jsem použil následující programy: ArcGIS, QGIS, DesQ, Atlas 
DMT, Proland. 

Myslím si, že při řešení problematiky sucha a zadržování vody v krajině se zapomíná 
na obrovský potenciál pro retenci vody, který má zdravá neutužená půda s dostatkem organické 
hmoty.  

Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je celková retenční kapacita 
zemědělských půd v ČR 8 400 000 000 m3 vody. Ve skutečnosti však půda zadrží pouze 
5 040 000 000 m3 kvůli špatnému hospodaření na těchto půdách. [29] 

Pro bližší představu, vodní nádrž Orlík je schopna zadržet 716 500 000 m3. [30] 

Pokud by byla půda v dobrém stavu, mohla by tedy ještě zadržet více než čtyřnásobný 
objem vody vodní nádrže Orlík. To vše bez použití betonu a nákladných velkých 
vodohospodářských staveb. Měli bychom se více zaměřit na zlepšení retence naší půdy 
způsobem přírodě bližším. Například omezení pojezdu těžké zemědělské techniky, omezení 
chemických látek, které se dávají do půdy, zajistit půdním organismům lepší životní podmínky 
a v neposlední řadě také snížení erozního smyvu na orné půdě. 
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10 Seznam symbolů a zkratek 

KoPÚ - komplexní pozemkové úpravy 

JPÚ - jednoduché pozemkové úpravy 

PÚ – pozemkové úpravy 

PSZ – plán společných zařízení 

ŽP – životní prostředí 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

k.ú. – katastrální území 

BPEJ – Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

HPJ – Hlavní půdní jednotka 

ČR – Česká republika 

ČGS – Česká geologická služba 

HOZ – hlavní odvodňovací zařízení 

DOSS – dotčené orgány státní správy 

RSS – rozbor současného stavu 

MP – modelové povodí 

EOP – elementární odtoková plocha 

IEOP – idealizovaná elementární odtoková plocha 

MOP – modelový osevní postup 

KES – koeficient ekologické stability 

KP – kritický profil 

LP – levostranný přítok 

PP – pravostranný přítok 

DMT – digitální model terénu 

JEVOTR – směs jetele, vojtěšky a trávy 
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