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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením prvků územního systému ekologické stability, navržené v 

rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, v návaznosti na prvky protierozní 

a protipovodňové ochrany. V rámci této práce byly provedeny hydrologické analýzy na dílčích 

povodích v zadaných katastrálních územích Lichnova a Šardic. Návrh prvků ÚSES v rámci KPÚ v 

zadaných katastrálních územích byl dále hodnocen z hlediska plošné bilance jednotlivých prvků a z 

hlediska změny ekologické stability po návrhu těchto prvků. 

Klí čová slova 

Územní systém ekologické stability, erozní smyv, odtokové poměry, povodí, ekologická 
stabilita, USLE, CN, Lichnov, Šardice. 

Abstract 

This thesis evaluates the elements of the Territorial system of stability, which were designed within 

the plan of the common facilities of comprehensive landscaping, with regards to the elements of the 

erosion and flood protection. Within the scope of this work there was proceeded the hydrological 

analysis on the parts of the watersheds of the specific cadastral territories of Lichnov and Šardice. 

esign of the ÚSES´s elements within the KPÚ at specific cadastral territories was further evaluated in 

terms of area of the individual elements anEcological stability the change after the design of these 

elements. 
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ÚVOD  

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení návaznosti prvků územního systému 

ekologické stability navržené v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových 

úprav na prvky protierozní a protipovodňové ochrany. Pro toto zhodnocení byly použity dvě 

katastrální území, ve kterých již proběhly komplexní pozemkové úpravy. Ke zjištění protierozní 

a protipovodňové funkce prvků územního systému ekologické stability byly použity systémy 

hydrologických nástrojů ArcGIS. Základními údaji potřebným pro hodnocení odtokových 

poměrů jsou hodnoty objemu přímého odtoku a kulminačního průtoku. Pro jejich výpočet byla 

použita metoda čísel odtokových křivek CN v modifikaci modelu DesQ. 

Dalším cílem této práce bylo zhodnocení plošné bilance jednotlivých prvků (biocenter a 

biokoridorů) územního systému ekologické stability navržených v rámci komplexních 

pozemkových úprav a porovnání s minimálními plochami biocenter a maximálními délkami 

biokoridorů stanovených v metodice pro zpracování místního územního systému ekologické 

stability. Dále jsou jednotlivá katastrální území hodnocena dle koeficientu ekologické stability, 

který slouží jako pomocné hodnocení ekologické změny v krajině. 

  



11 
 

1. Územní systémy ekologické stability 

Začátkem osmdesátých let vznikla koncepce územního zabezpečování ekologické stability 

z poznání, že je nutné zastavit technokratickou destrukci krajiny. Z poznatku, že je nutné 

k uchování vysoké a trvalé produktivity a ekologické stability krajiny izolovat od sebe 

ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů, se odvíjela 

v rámci tzv. Ekoprogramu koncepce, jejímž základním rysem je spojení důsledné ochrany 

vybraných ekologických částí krajiny s návrhy na jejich doplnění a propojení do jednotného 

systému, způsobilého stabilizovat přírodní procesy na ostatním území. Důležitá je přitom 

okolnost, že takový systém nelze vymezit izolovaně podle různých způsobů využívání půdy, 

 ale že jeho vymezení vyžaduje bezpodmínečně koordinovaný přístup ke krajině jako celku,  

tj. k zemědělskému i lesnímu fondu včetně sídel. Na základě těchto faktů byla u nás postupně 

rozpracována ucelená teorie tzv. územního systému ekologické stability. [18] 

Územní systémy ekologické stability jsou již pevně dány i legislativou České republiky. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje tento pojem následovně: „Územní 

systém ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“) je vzájemně propojený soubor 

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

rovnováhu. Rozlišuje se na místní, regionální a neregionální ÚSES. [25] 

ÚSES proto patří mezi územní struktury zásadního významu, jež musí být při všech 

zásazích v kulturní krajině trvale respektovány a zachovány základní cíle [16]: 

• trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, 

• uchování a podpora rozvoje přirozeného geofondu krajiny, 

• zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny  

a jejich prostorové oddělení, 

• podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny, 

• uchování významných krajinných fenoménů. 

  



12 
 

1.1 Vývoj ÚSES v ČR 

Koncepce byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený soubor ekologických 

podkladů využitelný v územním plánování při harmonizaci všech požadavků na využití území. 

V počátcích vývoje koncepce územního systému ekologické stability byly odvětvové koncepce, 

definující na využití krajiny a předurčující vývoj krajiny, např. vodohospodářské, koncepce sítě 

komunikace, produktovou apod.. [6] 

1972: V rámci Generelu péče o krajinu v oblasti vodohospodářských úprav na jižní Moravě 

byly vymezeny ekologicky významné krajinné prvky, celky a oblasti. Výsledky této 

studie nebyly využity při řízení změn území. 

1978: Byly vymezeny ekologicky významné segmenty krajiny v okolí energetické soustavy 

Dukovany-Dalešice a na území města Brna. V rámci územního plánu Pohořelic  

a Drnholce byl zpracován návrh ekologického řešení krajiny formou biocenter  

a biokoridorů. 

1979: Byla zpracována bilance významných krajinných prvků v krajích ČR. 

1980: Zahájil činnost tvůrčí tým Ekoprogramu „Kostra ekologické stability“ mnohooborový 

tým, který přispěl k vyjasnění teoretických východisek koncepce územního zabezpečení 

ekologické stability. Pracoval do roku 1985. 

1981: Byla vymezena první kostra ekologické stability na území JZD Luhačovice. 

1983: Byla zahájena činnost týmu československých odborníků, jehož cílem bylo vypracovat 

metodický postup projektování územních systémů ekologické stability krajiny. Tým byl 

zastřešen tzv. komplexně racionalizační brigádou při Agroprojektu Brno. Na vypracování 

metodiky se aktivně podíleli: Zdeněk Ambros, Emílie Balátová-Tuláčková, Zdeněk 

Bauer, Antonín Buček, Ludmila Bínová, Vít Grulich, Karel Hudec, Hubert Hilbert, 

Jaroslav Horák, Štěpán Husák, Jan Jeník, Mária Kozová, František Kubíček, Milan 

Kyncl, Jan Lacina, Mikuláš Lisický, Jiří Löw, Jaromír Macků, Igor Míchal, Ladislav 

Miklóš, Eliška Nováková, Jitka Pellantová, Jaroslav Pelikán, Dalibor Povolný, Zbyšek 

Šustek, Jozef Terek, Jaroslav Vašátko, Mojmír Vlašín, Jan Zejda, Eliška Zimová. Činnost 

týmu byla ukončena v roce 1987. 

1984: Byly vydány „Zásady pro vymezování a navrhování územních systémů ekologické 

stability v územně plánovací projekci“. 
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1986: Byl zpracován ekologický generel ČSR, v němž byla vymezena regionální kostra 

ekologické stability a navržen první předběžný výběr biocenter nadregionálního 

významu. 

Byl dokončen územní generel „Regionální územní systém ekologické stability krajiny 

Jihomoravského kraje“. 

1987: Na okrese Vyškov byla dokončena systematická inventarizace ekologicky významných 

segmentů krajiny na základě mapování současného stavu krajiny v měřítku 1:10 000. 

Byl natočen instruktážní film „Územní systémy ekologické stability krajiny“ (režisér 

Jaroslav Bařinka). 

1988: Byl vydán „Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny“ jako 

podniková metodika Agroprojektu Brno. Návrhy ÚSES se stávají součástí pracovních 

postupů obnovy lesních hospodářských plánů. 

1990: Byl zpracován nadregionální územní systém ekologické stability Čech, Moravy  

a Slezska jako územní generel. 

Byly zpracovány podrobné projekty lokálních biokoridorů na území Vracova, Radějova  

a Tvarožné Lhoty (okres Hodonín) a Křižanovic v okrese Vyškov. 

1991: Byl zpracován generel nadregionálního územního systému Slovenska. Byly vysázeny 

první lokální biokoridory podle projektů, zpracovaných v roce 1990. 

I. Stříteský natočil ve spolupráci s MŽP ČR filmový dokument Krajinné plánování,  

kde jsou mj. zachyceny i první výsadby biokoridorů. 

1992: 19. února přijala Česká národní rada zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody  

a krajiny, který zahrnuje i vymezování územních systémů ekologické stability. 

V Atlase životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR byla publikována mapa 

„Ekologické stability“, obsahující i nadregionální biocentra a biokoridory ČSFR. 

1994: Česká republika přistoupila k naplňování celosvětové Úmluvy o biologické rozmanitosti. 
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1.2 Hierarchické členění ÚSES 

Podle významů skladebných prvků dělíme ÚSES na provinciální, nadregionální, regionální 

a lokální. Součástí ÚSES „nižší“ hierarchické úrovně se přitom v daném území stávají všechny 

skladebné prvky hierarchické úrovně „vyšší“, a to jako jejich opěrné body a výchozí linie. 

Z následného přehledu plyne, že při racionálním projektování a tvorbě ÚSES na 

rozhodující lokální úrovni je nezbytné vycházet z předem definovaných nadregionálních a 

regionálních rámců. Součástí lokálního ÚSES musí být všechny skladebné prvky ÚSES 

„vyššího“ stupně jako jeho výchozí body a opěrné linie. Z toho plyne, že nanejvýš účelná  

je dvojí časová návaznost navrhování ÚSES: Jednak ve sledu nadregionální – regionální - 

lokální v první, generelové etapě pro podchycení širších ekologických vztahů v krajině, jednak 

ve sledu lokální – regionální – nadregionální v druhé etapě, kde územně plánovací dokumentace 

nejpodrobnějšího měřítka vymezuje jednoznačně prostorovou i funkční fixaci všech součástí 

ÚSES.  

Lokální ÚSES  

Má v celém systému specifické, z funkčního hlediska rozhodující postavení, protože 

stabilizační působení sítě všech prvků se naplňuje na této hladině. Hledisko reprezentativnosti je 

v tomto případě druhořadé, škálu typu přirozených ekosystémů zabezpečuje ÚSES vyššího 

(regionálního, neregionálního) stupně. Biocentra jsou často na plochách hospodářsky obtížně 

využitelných (polní lada, ochranné lesy na extrémních stanovištích). Obvykle jsou skladebné 

prvky lokálního ÚSES součástí jiných (tím pádem polyfunkčních) subsystémů krajiny 

(výnosové lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, polokulturní louky, rybníky, stromořadí). 

Vyhovujícím mapovým měřítkem je 1:10 000. Uchovávající funkce genofondu, spočívající 

v ochraně reprezentativní sítě přirozených ekosystémů, má být naplňována ÚSES regionálního  

a neregionálního významu tak, aby byl schopen „dosycovat“ volně žijící organismy ÚSES 

lokálního významu. [15] 

Regionální ÚSES  

Tvoří síť ekologicky významných segmentů krajiny. Zahrnuje zóny nadprůměrně zvýšené 

péče o krajinu, hospodářské aktivity musí být přizpůsobeny. Jejich začlenění do širších 

územních souvislostí je třeba provádět v rámci územních plánů velkých územních celků. 

Postačujícím měřítkem kartografického znázornění je 1:50 000. [15] 
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Regionální význam mají plošně rozlehlejší EVSK s minimální plochou podle typů 

společenstev od 10 do 50 ha. Jedná se obvykle o ekologicky významné krajinné celky  

a ekologicky významná liniová společenstva s funkcí biokoridorů. Přispívají k udržení 

podstatné části druhového bohatství bioty. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů 

biochor v rámci určitého biogeografického regionu. [16] 

Nadregionální ÚSES  

Nadregionální význam přisuzujeme rozlehlým, ekologicky významným krajinným celkům 

a oblastem, v nichž souvislá plocha ekologicky stabilních společenstev by měla dosahovat 

alespoň l 000 ha. Podmínky existence by zde měly mít i druhy organismů s velkými 

prostorovými nároky (např. velcí obratlovci). Nadregionální EVSK by měly zajistit podmínky 

existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci 

určitého biogeografického regionu. Nadregionální význam má např. komplex doubrav a bučin 

ve Chřibech, jehož jádro tvoří zvláště chráněné území Holý kopec, nebo údolí Hodonínky  

ve Svratecké hornatině se zachovalými komplexy bučin, suťových javořin a potočních olšin  

s jádrovým chráněným územím Čepičkův vrch. Jedním z cílů vymezování nadregionálního 

ÚSES je, aby každý biogeograficky region v rámci dané biogeografické podprovincie byl 

reprezentován alespoň jedním přírodním biocentrem. [16] 

Provinciální ÚSES 

Provinciální a biosférický význam mají rozlehlé, ekologicky významné krajinné oblasti, 

které reprezentují bohatství naší bioty v rámci biogeografických provincií a celé planety. 

Jádrová území s přírodním vývojem by u těchto segmentů měla mít plochu větší než 10 000 ha. 

Plocha 10 000 ha přirozených společenstev zajišťuje i podmínky existence populací velkých 

ptáků a savců s největšími prostorovými nároky (např. rys ostrovid, vlk, los, orel skalní, medvěd 

hnědý). Provinciální význam lze přisoudit pouze několika bilaterálním územím v ČR,  

např. údolí Dyje v Národním parku Podyjí a rezervace Prameny Úpy v Krkonošském národním 

parku. [16] 
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1.3 Prvky ÚSES a jejich parametry 

Za skladebné části ÚSES volíme účelně vybrané ekologicky významné segmenty krajiny 

na základě převažujících funkčních kritérií. Podle převažující funkce, kterou jim v ÚSES 

přisuzujeme, dělíme skladebné části na biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

1. 3. 1. Biocentrum 

Biocentrum je krajinný segment, který svou velikostí a ekologickými podmínkami 

umožňuje dlouhodobou existenci druhu resp. společenstev přirozeného druhového  

i genového bohatství krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem  

a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému. [25] 

Minimální velikost biocenter lokálního významu: [16] 

• Lesní společenstva: minimální velikost je 3 ha za předpokladu, že jde o kruhový 

tvar. U všech tvarů biocenter je třeba dbát, aby minimální plocha přirozeného 

lesního prostředí biocentra byla min. 1 ha. 

• Mokřady: aby se mokřad mohl stát autonomním biocentrem, musí mít minimální 

rozlohu 1 ha. 

• Luční společenstva: minimální velikost je 3 ha. 

• Společenstva stepních lad: minimální velikost je 1 ha. 

• Společenstva skal: minimální velikost jako samostatného biocentra je 0,5 ha 

skutečného povrchu (nikoliv ve svislém průmětu). 

• Společenstva kombinovaná: minimální velikost je 3 ha. 

Pokud biocentrum reprezentuje odlišná stanoviště, může jeho celková minimální výměra 

odpovídat součtu minimálních výměr pro příslušná stanoviště, ale z titulu reprezentativnosti 

v jediném případě v rámci biochory (stanovištěm se rozumí STG). 
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Minimální velikost biocenter regionálního významu: [16] 

• Lesní společenstva 1. a 2. vegetačního stupně: minimální velikost je 30 ha s tím, že 

tuto plochu je možno mírně snížit u oligotrofních stanovišť až na 20 ha. Významný 

rozdíl vnáší do plochy způsob lesnického obhospodařování, kdy základní parametr 

30 ha platí pouze pro podrostní a výběrné způsoby hospodaření, pro hospodářství 

holosečné je nutno jej zdvojnásobit. 

• Lesní společenstva 3. a 4. vegetačního stupně: minimální velikost je 20 ha,  

u oligotrofních stanovišť až 15 ha, při holosečném hospodaření 40 ha. 

• Lesní společenstva 5. vegetačního stupně: minimální velikost je 25 ha s možností 

snížení u oligotrofní řady na 20 ha a s dvojnásobnou velikostí u holosečného 

hospodaření, 

• Lesní společenstva 6. a 7. vegetačního stupně: minimální velikost je 40 ha 

s možností snížení u troficky chudších řad až na 30 ha. I zde platí vztahy dle 

způsobu hospodaření, 

• Přírodní společenstva 8. a 9. vegetačního stupně: minimální velikost je 30 ha, 

• Lesní společenstva tvrdého luhu: minimální velikost je 30 ha, při holosečném 

způsobu hospodaření 60 ha. 

• Lesní společenstva olšin a měkkého vrbo-topolového luhu: minimální velikost je 

10 ha. 

• Optimální výměra lesního biocentra regionálního významu vesměs překračuje  

(z důvodů ochrany genofondu autochtonních dřevin) minimální doporučenou 

výměru genové základny lesních dřevin, tj. 100 ha. 

• Společenstva mokřadů: minimální velikost je 10 ha. 

• Luční společenstva: minimální velikost je 30 ha. 

• Společenstva stepních lad: minimální velikost je 10 ha 

• Společenstva skalní: minimální velikost 0,5 ha skutečného povrchu (nikoliv  

ve svislém průmětu, aby nebyly znevýhodněny svisle skalní stěny na nichž jsou 

skalní společenstva nejlépe zachována). 
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Minimální velikost biocenter nadregionálního významu [16]. 

Dělení nadregionálních biocenter na reprezentativní a kontaktní je nevýznamné, protože 

biocentra mají velkou rozlohu a obsahují vždy několik typů ekosystémů. Ve většině případů 

budou kombinovaná, musí však plošně převažovat ekosystémy pro daný bioregion typické 

(reprezentativní). 

Nadregionální biocentrum má jádrové území (jádro) a ochrannou zónu. Minimální výměra 

je 1 000 ha, provincionálního biocentra 10 000 ha. Rozloha jádrového území se předpokládá cca 

300 ha, protože by mělo zahrnovat škálu typických ekosystémů daného bioregionu. 

U unikátních nadregionálních biocenter je nutné stanovit optimální rozlohu individuálně. 

1. 3. 2. Biokoridor 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 

existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter 

síť. [25] 

Maximální délky biokoridor ů místního významu a jejich přípustné přerušení: [16] 

• Lesní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je max. 15 m. 

• Mokřadní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je možné 

maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou 

půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků. 

• Společenstva kombinovaná: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je  

do 50 m při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m 

při ostatních druzích pozemků. 

• Luční společenstva: maximální délka je 1 500 m, možnost přerušení je max. 15 m. 

• Společenstva stepních lad v biochorách se souvislým rozšířením 1. vegetačního 

stupně (jsou považována za přírodě blízká): maximální délka je 2 000 m, možnost 

přerušení je do 50 m při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou 

půdou, 100 m při ostatních druzích pozemků. 

• Společenstva stepních lad ve 2. a 3. vegetačním stupni: maximální délka je 2000 m, 

možnost přerušení je i 20 m. 
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Maximální délky biokoridor ů regionálního významu a jejich přípustné přerušení: [16] 

• Lesní společenstva: maximální délka je 700 m, možnost přerušení bezlesím je 

možné do 150 m (ovšem za předpokladu, že bude biokoridor pokračovat minimálně 

v parametrech lokálního biokoridoru), 

• Mokřadní společenstva: maximální délka je 1 000 m, možnost přerušení je možné 

maximálně 100 m při přerušení stavební plochou, 150 m při přerušení ornou půdou, 

200 m při ostatních druzích pozemků, 

• Luční společenstva v 5. až 9. vegetačním stupni: maximální délka je 700 m, 

možnost přerušení je max. 100 m stavební plochou, 150 m při přerušení ornou 

půdou, 200 m ostatními druhy pozemků, 

• Luční společenstva niv v 1. až 4. vegetačním stupni: maximální délka je 500 m, 

možnost přerušení je max. 100 m stavební plochou, 150 m při přerušení ornou 

půdou, 200 m ostatními druhy pozemků, 

• Společenstva stepních lad: maximální délka je 500 m, možnost přerušení je max. 

100 m stavební plochou, 150 m při přerušení ornou půdou, 200 m při ostatních 

druzích pozemků. 

Složený biokoridor: 

Jde o speciální, i když v praxi nejvíce používaný případ, kdy se do velmi dlouhého 

biokoridoru vkládají lokální biocentra na malých vzdálenostech. Vzdálenosti těchto lokálních 

biocenter by neměly překračovat maximální délky uvedené v předcházejících odstavcích. 

Celková délka složeného biokoridoru od jednoho regionálního biocentra k druhému je 

maximálně 8 000 m za předpokladu alespoň jedenácti mezilehlých lokálních biocenter. [16] 
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Minimální šířky biokoridor ů lokálního významu: [16] 

• Lesní společenstva: 15 m. 

• Společenstva mokřadů: 20 m. 

• Luční společenstva: 20 m. 

• Společenstva stepních lad: 10 m. 

Minimální šířky biokoridor ů regionálního významu: [16] 

• Lesní společenstva: 40 m. 

• Společenstva mokřadů: 40 m. 

• Luční společenstva: 50 m. 

• Společenstva stepních lad: 20 m. 

1. 3. 3. Interak ční prvky 

Interakční prvky jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová 

společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím 

fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním systému ekologické stability 

zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní 

ekologicky méně stabilní krajinu. [16] 

Jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních 

řetězců i okolních ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, 

místo úkrytu, místo rozmnožování a pro orientaci. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější 

sítě potravních řetězců. Typickými interakčními prvky jsou například remízky, skupiny stromů  

i solitéry v polích. Mají většinou menší plochu než biocentra a biokoridory, velmi často jsou 

prostorově izolovány. [16] 
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1.4 Návaznost na KPÚ 

ÚSES nemůžeme chápat jako nový soubor chráněných území přírody, ale jako součást 

komplexního plánování území. 

Dle zákona č. 139/2002 Sb. §2 pozemkové úpravy zajišťují podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení 

ekologické stability krajiny. [26] 

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, které mají zabezpečit 

naplnění jednoho z hlavních cílů KPÚ stanovených právě v tomto zákoně. Jedním z tohoto 

souboru opatření je opatření k ochraně a tvorbě ŽP, zvýšení ekologické stability jako místní 

ÚSES, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně. [5] 

Do procesu KPÚ vstupuje ÚSES v ideálním případě ve formě plánu, schváleného v rámci 

ÚPD - územního plánu sídelního útvaru. Není - li v k. ú., kde jsou zahájeny KPÚ, schválený 

územní plán sídelního útvaru, je třeba zpracovat plán lokálního ÚSES ve stejné podrobnosti 

jako pro potřeby územního plánu.[5] 

ÚSES díky specifickému vnitřnímu uspořádaní a způsobu členění území může plnit  

v krajině vedle ekologické funkce i další doplňkové funkce příznivě ovlivňující přirozený 

krajinný potenciál (zejména funkci půdoochrannou a vodohospodářskou). 
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2. Eroze 

Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, 

horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - 

především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin  

a nezpevněných usazenin. Erozí však není chemické rozpouštění hornin (koroze). Eroze byla 

vždy existujícím přírodním procesem, na mnoha místech ji však zvyšuje činnost člověka. Určitý 

stupeň eroze jako přírodního jevu může být prospěšná ekosystémům, její nadměrné působení 

však může vést k poškození ekosystému a ztrátě jeho funkčnosti. [9] 

 

Obr. 1. Schéma erozního procesu [9] 

Podle činitele, který způsobuje vznik a působení na průběh erozních procesů, rozeznáváme [9] : 

• vodní erozi, 

• ledovcovou erozi, 

• sněhovou erozi, 

• větrnou erozi, 

• zemní erozi, 

• antropogenní erozi. 

Na území České republiky je přibližně 50% orné půdy ohroženo vodní erozí a téměř 10% 

větrnou.Na převážné ploše erozí ohrožených půd není prováděna systematická ochrana,  



23 
 

která by omezovala ztráty půdy na stanovené přípustné hodnoty, tím méně na úroveň,  

která by bránila dalšímu snižování mocnosti půdního profilu a ovlivňování kvality vod 

v důsledku procesu eroze. [8] 

Hlavní možnosti ochrany půdy před erozí spočívají především v realizaci pozemkových 

úprav, zejména pak komplexních pozemkových úprav v plánu společných zařízení. Pozemkové 

úpravy, respektující vlastnické, ekologické, hospodářské, vodohospodářské, dopravní a další 

poměry, jsou základními opatřeními, při nichž lze nejlépe uplatňovat zásady protierozní 

ochrany. V rámci plánu společných zařízení pozemkových úprav je možné navrhovat  

a realizovat celou řadu protierozních opatření. [8] 

2.1 Vodní eroze 

Vodní eroze je vyvolávána kinetickou energií dešťových kapek dopadajících na půdní 

povrch a mechanickou silou povrchově stékající vody. Povrchový odtok vzniká z přívalových 

nebo dlouhotrvajících srážek, ze sněhových vod při jarním tání a také koncentrací vody 

v přirozené i umělé hydrografické síti. [9] 

Vodní eroze se na povrchu půdy projevuje selekcí půdních částic a vznikem odtokových 

drah různých rozměrů (rýžek, rýh, výmolů), v místech výrazné koncentrace povrchového 

odtoku se mohou vytvářet strže. V depresích a na místech sníženého sklonu dochází zpravidla 

pod pozemky k ukládání půdních částic. Částice transportované za hranice pozemků  

se dostávají do hydrografické sítě, kde vytvářejí splaveniny. Ty sedimentují v nádržích  

a v úsecích toků se sníženou transportní schopností. [7] 
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3. Povrchový odtok 

Erozní jevy způsobené povrchově stékající vodou jsou výsledkem složitých přírodních 

procesů. Stanovení jejich průběhu, matematické vyjádření, předvídání erozních procesů určité 

intenzity a četnosti výskytu v daných podmínkách je složitým hydrologickým problémem. 

Proces vodní eroze vzniká a probíhá v souvislosti s odtokem vody po povrchu území, 

ovlivněným řadou faktorů. Proto je třeba teorii vodní eroze zaměřit na zákonitosti plošného  

a soustředěného povrchového odtoku a na transportní procesy způsobené tekoucí vodou. [10] 

Povrchový odtok probíhá plošně nebo soustředěně. Za plošný odtok pokládáme odtok 

probíhající po povrchu území v souvislé vrstvě vody o přibližně stejné hloubce v jednotlivých 

příčných profilech svahu nebo ve formě rozptýlených stružek v nezřetelných odtokových 

drahách. Odtok po povrchu půdy bývá narušován různými překážkami (většími kameny, 

chomáči trávy, křovisky apod.), což způsobuje porušení souvislé vrstvy vody. Při zjišťování 

charakteristik povrchového odtoku se obvykle toto narušení nebere v úvahu. Soustředěný odtok 

probíhá v dočasné nebo trvalé hydrologické síti. [9] 

Pro zjištění hodnoty povrchového odtoku ze svahu je nutno znát parametry svahu (sklon, 

délku), půdní vlastnosti (počáteční vlhkost půdy, infiltraci) a intenzitu a časový průběh srážek. 

Úkolem je zjistit v libovolném bodě svahu a v libovolném čase výšku hladiny povrchově 

stékající vody a rychlost odtoku, což umožní zjistit velikost povrchového odtoku a jeho 

působení na půdní povrch. 

 

Obr. 2. Schéma plošného povrchového odtoku po svahu. [9] 



25 
 

kde:  x  osa souřadnic ve směru odtoku vody,  

 y  osa souřadnic ve směru kolmém k půdnímu povrchu, na němž dochází  
k odtoku vody, 

α  sklon půdního povrchu [°], 

h  výška povrchového odtoku; h = f(x, t) [m], 

t  čas [s]. 

 

Obr. 3. Schéma pro odvození pohybové rovnice povrchového odtoku [9] 

kde:  F1  tíha vody v elementárním úseku [N], 

F2  tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve vzdálenosti x, x + dx [N], 

F3  tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve vzdálenosti x [N], 

F4  třecí síla [N], 

F5  síla vyvolaná dopadem dešťových kapek [N]. 
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4. Modelová území 

4.1 KÚ Lichnov u Bruntálu 

Zájmové území se nachází na severu Moravy mezi městy Bruntál a Krnov. Z hlediska 

územního členění České republiky spadá Lichnov do okresu Bruntál Moravskoslezského kraje. 

Lichnov má z hlediska významu lokální charakter. Leží v oblasti Nízkého Jeseníku, v území, 

které je situováno k severovýchodu do Slezské pánve. [13] 

Zástavba obce Lichnov je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Pouze  

v jihozápadní části území je rozsáhlejší lesní masív. Souvislá zástavba obce Lichnov je 

situována v údolí podél vodního toku Čížiny, který protéká katastrálním územím od jihu  

k severovýchodu. Souběžně s vodním tokem je vybudována silnice II/459, která tvoří páteř 

dopravní obsluhy v obci. V současné době žije v Lichnově 1065 obyvatel. [23 ] 

Obec byla dvakrát zasažena povodní. V r. 1996 stihla Lichnov ničivá povodňová vlna, která 

zdevastovala polovinu obce, v dalším roce se zopakovala, ale v menší míře. Od r. 1998  

do r. 2002 probíhala  ve vsi rozsáhlá obnova komunikací, mostů, lávek, břehů potoka Čižiny, 

výstavba plynovodu, vodovodu a opravy soukromého majetku. [23 ] 

Obec leží v malebné kulturní krajině, vhodné pro krátkodobou rekreaci, pro pěší turistiku. 

Obec však nemá žádné sportovní a ubytovací zázemí a v podstatě svého rekreačního potenciálu 

nevyužívá. Problémem je i značná neprůchodnost krajiny. Potenciálně je významná pěší 

prostupnost krajiny z Lichnova do Sosnové, kde současný způsob využívání krajiny a její 

snížená prostupnost vytváří bariéru. [13] 

4. 1. 1. Klimatické poměry 

Většina mapovaného území spadá do klimatické oblasti B3 – mírně teplé, mírně vlhké 

s mírnou zimou (průměrná teplota ledna nad – 3 °C), pahorkatinné oblasti do 500 m. n. m.. 

Pouze výše položená jihozápadní část území spadá do klimatické oblasti B 5 – mírně teplé, 

mírně vlhké, vrchovinné nad 500 m. n. m.. [22] 

Z měření srážkoměrné stanice Lichnov v desetiletí 1981 – 1990 vyplývá, že po 2/3 roku 

jsou zde srážky rozloženy celkem rovnoměrně, avšak jejich měsíční úhrny 20 – 40 mm jsou 

značně nízké. Jen od května do srpna naprší víc než 60 mm měsíčně, ale ani nejvlhčí měsíc 
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červen nepřesahuje 85 mm. Těmto poměrům zcela odpovídá roční průměrný úhrn srážek – 

pouhých 530 mm. 

V mapovaném území neleží žádná meteorologická stanice měřící teploty, z orografických 

poměrů však lze soudit, že zde budou teploty podobné jako na Krnovsku, snad jen nepatrně 

nižší. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8 °C, v jihozápadní části mírně pod 8 °C. 

Průměrná teplota v červenci a srpnu je asi 17 °C, v lednu a únoru – 1 °C až – 2 °C. [13] 

Podle mapy klimatických oblastí ČSR 1 : 500 000 patří katastrální území Lichnova do 

mírně teplé oblasti MT7. Tři čtvrtiny území je tedy pod vlivem Slezské nížiny, lesní komplex 

Havranova směrem na Velký Tetřev je pod vlivem Nízkého Jeseníku. 

Mírně teplá oblast MT7 je charakteristická mírně teplým, mírně suchým podnebím. Území 

leží ve srážkovém stínu Jeseníků. Přesněji lze charakterizovat takto: [20, 21] 

• počet letních dnů:      30 - 40 

• počet dnů s prům. teplotou alespoň 10°C:  140 - 160  

• počet mrazových dnů:    110 - 130  

• počet ledových dnů:    40 - 50 

• prům. teplota v lednu [°C]:    -2 až -3 

• prům. teplota v červenci [°C]:   16 - 17 

• prům. teplota v dubnu [°C]:   6 až 7 

• prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více:  100 - 120 

• srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]: 400 - 450 

• srážkový úhrn v zimním období [mm]:  250 - 300 

• počet dnů se sněhovou pokrývkou:   60 - 80 

• počet dnů jasných:     120 - 150 

• počet dnů zatažených:     40 - 50 
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4. 1. 2. Pedologické poměry 

V celém k. ú. Lichnova jednoznačně převládají půdy typu hnědozemě. V zemědělsky 

obdělávaných partiích se vesměs jedná o mezotrofní až eutrofně mezotrofní hnědé půdy, 

v lesních partiích a především v horních částech půdních katén a na konvexních tvarech 

mezoreliéfu to jsou oligotrofní hnědé půdy. [1] 

Mělké rankery jsou jen místy na skalních výchozech a na prudkých balvanitých svazích.  

Z hlediska vazby na původní vegetaci a rekonstrukci potenciálních přírodních ekosystémů 

hrají v zájmovém území důležitou roli ostrůvky oligotrofních hnědozemí na konvexních 

tvarech, kde lze předpokládat jako přirozená společenstva borové doubravy. Taková situace je 

na více místech pahorkatiny severně od zastavěné části obce. 

Na severním okraji komplexu Sosnovského lesa a na poměrně velkých plochách lesů 

v mělké pánvi pramenišť Tetřevského potoka se ve vazbě na podmáčené javoro-olšové bučiny  

a smrčiny vyskytují oglejené půdy, a to jak pseudogleje, tak i semigleje a pravé gleje. 

Glejové půdy se v mapovaném území vyskytují i v nivách potoků na kvartérních 

sedimentech. Jedná se především o širokou nivu Čižiny a nivu dolního toku Tetřevského 

potoka. 

Vznik půdních typů sledovaného území byl nejvíce ovlivněn sedimenty v podloží – 

eolitickými (sprašové hlíny) a fluviálními popř. glacifluviálními v nivě Čižiny. Půdní reakce je 

v celé oblasti neutrální až mírně kyselá, což je dáno převahou kyselých sedimentů. 

Základní popis hlavních půdních jednotek: [13] 

HPJ 15  Illimerizované půdy, hnědozemně illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy 
illimerizované včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou 
příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem. 

HPJ 26  Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých 
břidlicích a ji podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle 
štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením. 

HPJ 37 Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně 
štěrkovité až kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina, 
výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí). 

HPJ 39  Nevyvinuté půdy na všech horninách, s velmi mělkou humusovou vrstvou 
(do 10 cm) na málo zvětralé skále, většinou (kromě vlhkých oblastí) výsušné. 



29 
 

HPJ 40  Svažité půdy (nad 12 stupňů) na všech horninách, lehké až lehčí středně 
těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez ní, vláhové poměry jsou 
závislé na srážkách 

HPJ 47  Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité 
nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 

HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry 
méně příznivé, po odvodnění příznivé. 

HPJ 67  Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně 
těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky. 

HPJ 70  Glejové půdy při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně na louky. 

HPJ 73 Oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh, středně těžké až 
velmi těžké, zamokřené a s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění 
vhodné jen na louky. 

Převážně se však na k.ú. Lichnova vyskytuje HPJ 26. 

4. 1. 3. Hydrologické poměry 

Zájmové území náleží k povodí Opavy (hydrologické číslo povodí 2-02-01). 

Nejvýznamnějšími recipienty jsou pravostranné přítoky Opavy – Čižina s Lichnovským 

potokem.  

Odtokové poměry lze charakterizovat průměrným dlouhodobým specifickým odtokem, 

jehož hodnoty se pohybují v nejbližších sledovaných profilech od 4,15 l.s-1.km-2 (Čižina nad 

Hořinou) až po 4,85 l.s-1.km-2 (Hořina – ústí). Průtoky v těchto měřených profilech uvádí 

následující tabulka: [13] 

m-denní průtoky [m3·s-1] 

Tok Místo Průtok 30 90 180 270 330 355 

Čížina nad Hořinou 0,3 0,74 0,35 0,18 0,1 0,06 0,04 

Hořina ústí 0,15 0,37 0,18 0,09 0,05 0,03 0,02 

Tab.1. Průtoky v měřených profilech toků Čížiny a Hořiny 

4. 1. 4. Biota 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace v ČR se Lichnov nachází na hranici dvou 

bioregionů Krnovského a Nízkojesenického. V krnovském bioregionu převládá 3. dubobukový 

vegetační stupeň s charakteristickými lipovými dubohabřinami, ve vlhkých stanovištích je 
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typický luh, v Nízkojesenickém bioregionu nastupuje 4. vegetační stupeň – bukový 

s potenciální vegetací bučin a suťových lesů, na mokrých stanovištích mohou být i vzácně 

humolity. [19] 

 

Obr. 4. Mapa potencionální přirozené vegetace v ČR. [19] 

Lipová dubohabřina sdružuje třípatrové, řidčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny 

s přirozenou příměsí smrku, osiky a jeřábu. Pestré je i křovinné a bylinné patro. Z doubrav  

a smíšených listnatých lesů s dubem a habrem, které v původním stavu pokrývaly většinu 

plochy nižsích poloh Lichnova, se do současnosti zachovaly především ostrůvky kyselých 

doubrav s patrně původní borovicí na oligotrofních hnědozemích na konvexních tvarech reliéfu. 

[1] 

Většina porostů jasanových olšin a mezotrofních olšin v nivách potoků byla již v minulosti 

vykácena a přeměněna na nivní louky, nebo zastavěna. Do současnosti se genofond těchto 

fytocenóz dochoval v malých rudimentech a v pobřežní vegetaci. Největší komplexy olšin  

a na ně navazujících druhotných mokřadů jsou na Tetřevském potoce. Významnou druhotnou 

vegetační strukturou na ekotopu jasanové olšiny je zachovalá mokřadní louka na pravém břehu 

Čižiny pod Lichnovem. [1] 

Většina bučin 4. vegetačního stupně byla přeměněna na pole nebo druhotné smrčiny. 

Javořiny a javorové bučiny se v zájmovém území nedochovaly. [1] 

Poměrně velkou plochu v jihozápadní části k.ú. Lichnov zaujímaly v přirozené vegetaci 

podmáčené jedlové smrčiny a přesličkové smrčiny 5. vegetačního stupně. Byly to především 

glejové biotopy pramenné oblasti Tetřevského potoka. V současnosti jsou zde většinou druhotné 

smrčiny. Některé se svojí strukturou původním přesličkovým podmáčeným smrčinám značně 

blíží. [1] 
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Z polopřirozených lučních fytocenóz se v území na velmi malých plochách dochovaly 

mokřadní a mezofilní květnaté louky. O to větší je jejich důležitost. Jediná větší mezofilní louka 

na severním svahu nad silnicí z Lichnova na Sosnovou byla zahrnuta do kontaktního lokálního 

biocentra. [13] 

Fauna zájmového území se nijak výrazně neliší od sousedních oblastí. Vzhledem 

k celkovému charakteru krajiny je naopak relativně chudší než některá sousední území. Je zde 

málo vodních biotopů (stojatých vod) a málo mezotrofních a subtermofilních luk. [13] 

K zoologicky nejzajímavješím lokalitám v okolí mapovaného území patří niva Čižiny  

a niva Hořiny, důležitý je i komplex olšin a mokřadů na tetřevském potoce. Celkově se dá ale 

říct, že území Lichnova je chudší na počet vodních biotopů. Z obojživelníků je z území znám 

čolek obecný, skokan hnědý, ropucha obecná, kuňka ohnivá a žlutobřichá. Z živočišných druhů 

daného území, které jsou chráněné nebo jsou ohrožené či v dané krajině ekologicky významné 

patří dravci ostříž lesní, poštolka obecná, káně lesní, krahujec obecný, sovy puštík obecný, výr 

velký, čejka a pisík, z pěvců např. zvonohlík zahradní, konopka obecná, stehlík obecný, pěnice 

černohlavá, červenka obecná. [1] 

4. 1. 5. Geomorfologické  a geologické poměry 

Území má mírně zvlněný pahorkatinný až vrchovinný charakter, nachází se v poměrně 

značné nadmořské výšce 340 až 630 m n.m. Nejnižším bodem je místo na východní hranici 

území, kde řeka Čížina opouští katastr Lichnova. Nejvyšší část území leží na jihovýchodě 

katastru Lichnova v lesním komplexu lokalizovaném východně od Velkého Tetřeva. Nachází se 

zde např. Křížová bouda (598 m n.m.) a některé další méně výrazné vrcholy přesahující 600 m 

n.m. Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území do celku Nízký Jeseník s podcelky 

Brantnická a Bruntálská vrchovina. Zařazení území z hlediska geomorfologického členění je 

patrné z následujícího přehledu: [2] 

1 systém 2 subsystém 3 provincie 4 subprovincie 5 oblast 6 celek 7 podcelek 
Hercínský systém             

  
Hercýncké 

pohoří 
          

    Česká vysočina         
      Sudetská soustava       
        Východní sudety     

          Nízký Jeseník   

            
Bruntálská vrchovina 
Brantická vrchovina 

Tab. 2. Geomorfologické členění k.ú. Lichnova. [2] 
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Obr. 5. Mapa geomorfologického členění ČR [24] 

 

Tab. 3. Geomorfologické členění ČR. [24] 

Část tohoto území byla ovlivněna kontinentálním zaledněním. V geologické stavbě území 

se projevuje složitá vrásová až šupinovitá stavba s uplatněním vrásových deformací několika 

generací kombinovaná s několika zlomovými systémy. 

Největší a pro stavbu území rozhodující jsou nejstarší vrásové systémy s vrásovými osami 

směru SSV – JJZ. Vrásy mají až izoklinární charakter, místy vzniká stavba šupinovitého 

charakteru. 

Základním zlomovým systémem jsou zlomy sudetského směru (SZ – JV), které člení 

paleozoikum na řadu dílčích ker. Menší význam mají zlomy směrné (SSV – JJZ), přítomny jsou 
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též zlomy směru SV – JZ spjaté s hlavním zlomovým systémem. Nejstarší a nejrozšířenější 

geologickou jednotkou je kulm Nízkého Jeseníku. Výrazně převládající jednotkou kulmu je 

v řešeném území benešovské souvrství. Jde o sedimentární komplex charakteru terigenního 

flyše. V jednotlivých flyšových cyklech je poměr psamitů k pelitům minimálně vyrovnaný,  

tj. 1 : 1, zpravidla však převažují mocnější polohy drob. [13] 

Z petrografických typů jsou zastoupeny běžné kulmské horniny (polymiktní slepenec, 

drobno až hrubozrnné živcové droby a drobové pískovce, prachovce až prachovité břidlice, 

jílovito-prachovité až prachové a jílové břidlice). Od starších hornin morfózy (ten klesá  

od západu k východu). [13] 

Podstatně méně zastoupeným členem kulmu je moravické souvrství. Jedná se  

o sedimentární komplex flyšového charakteru vyvíjející se z podnožního benešovského 

souvrství, od něhož se odlišuje převahou pelitů nad psamity v poměru cca 1:4 až 1:5. [13] 

Jednotlivé petrografické typy se střídají v cyklech proměnlivé mocnosti, často se zřetelným 

gradačním zvrstvením. Na bázi cyklů bývají tedy hrubozrnnější členy, nejčastěji jemně  

až drobnozrnné (méně pak středně až hrubozrnné), šedomodré až šedozelené droby. Cyklus 

končí až po uplatnění přechodných členů (prachovce, jílovité prachovce až prachovité břidlice) 

černo - šedými až černými jílovými břidlicemi, místy slabě vápnitými. Typický je vysoký obsah 

fylosilikátů (chlorit, sericit), průběžná a proměnlivá (laminace) je grafická substance. [13] 

Z kvartérních sedimentů jsou, vedle níže uvedených běžných typů, přítomny též sedimenty 

glaciální spjaté s kontinentálním zaledněním. Jedná se zejména o štěrky a štěrkopísky. Vedle 

hornin místní provenience jsou přítomna i exotika (severské žuly, pazourek – stará 

štěrkopískovna západně od Lichnova). Dále jsou zde z kvartérních sedimentů zastoupeny 

eluviální, deluviální, fluviální a elotické a kombinované – deluvio-fluviální, eluvio-fluviální. 

[13] 

Eluvia jsou v dané oblasti hlinitá až úlomkovitě písčito-hlinitá, místy vznikají písčitá. 

Eluvia hornin břidličnatého charakteru bývají střípkovitě kamenitá. [13] 

Deluviální sedimenty jsou vyvinuty v morfologicky členitějších částech území, jejich 

složení je opět závislé na zdrojových horninách. Vyskytují se svahoviny kamenité, většinou 

však jde o sedimenty kamenito-hlinité až hlinité. [13] 

Sedimenty deluvio-fluviální, tvořené písčito-hlinitými zeminami s hojnými úlomky hornin, 

vyplňují většinu  údolních erozních rýh a depresí. Fluviální a eluvio-fluviální sedimenty 
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menších toků jsou nejčastěji zastoupeny jílovito-štěrkovými a hlinito-štěrkovými akumulacemi. 

Přítomny jsou též sedimenty eolické charakteru spraší. [13] 

4.2 KÚ Šardice 

Katastrální území Šardice se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, Obec 

Šardice leží 8 km jihozápadně od Kyjova. V roce 2011 zde žilo 2 232 obyvatel. Šardice jsou 

také významnou vinařskou obcí spadající do slovácké vinařské podoblasti. Vína místního 

zemědělského družstva Neoklasu jsou vyhlášená v restauracích po celé České republice  

a dodávají se i na Pražský hrad. [27] 

 

Obr. 6. Mapa k.ú. Šardice a okolí [28] 
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4. 2. 1. Klimatické poměry 

Klimaticky leží území Šardic v teplé oblasti charakteristické dlouhým, velmi teplým 

a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je 

krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem hodnoty 550 mm, přičemž nejvíce 

srážek spadne v červenci a nejméně v únoru. Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 

se pohybuje kolem 75 % a nejvyšších hodnot dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 9,0 °C, přičemž nejchladnějším 

měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty vzduchu 

v létě se pohybují kolem hodnoty 25 °C. Průměrná denní minima teploty vzduchu jsou 

v zimě klesající na -5 °C. V létě se průměrná denní minima pohybují kolem 12 °C. [14] 

Podle mapy klimatických oblastí ČSR 1 : 500 000 patří katastrální území Šardic do teplé 

oblasti T4. Jedná se o oblast, která je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým  

a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, 

mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Jedná se  

na území ČR o nejteplejší a zároveň i velmi suchou oblast. [21] 

Přesněji ji lze charakterizovat takto: [22] 

• počet letních dnů:      60 - 70 

• počet dnů s prům. teplotou alespoň 10°C:  170 - 180  

• počet mrazových dnů:    100 - 110  

• počet ledových dnů:    30 - 40 

• prům. teplota v lednu [°C]:    -2 až -3 

• prům. teplota v červenci [°C]:   19 - 20 

• prům. teplota v dubnu [°C]:   9 - 10 

• prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více:  80 - 90 

• srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]: 300 - 350 
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• srážkový úhrn v zimním období [mm]:  200 - 300 

• počet dnů se sněhovou pokrývkou:   40 - 50 

• počet dnů jasných:     120 - 140 

• počet dnů zatažených:     50 - 60 

4. 2. 2. Pedologické poměry 

Největší plochu řešeného katastrálního území zaujímají černozemě typické 

i degradované. Ostrůvkovitě se vyskytují ilimerizované půdy a hnědé půdy nasycené. 

v nivách potoků jsou zastoupeny lužní půdy karbonátové, lužní půdy typické a nivní 

půdy (většinou glejové). [14] 

Pedologicky leží území v oblasti černozemních a lužních půd. Nejrozšířenější 

hlavní půdní jednotkou je v k. ú. Šardice HPJ 08.  

Základní popis hlavních půdních jednotek: [14] 

HPJ 1  Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském 
flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým 
vodním režimem. 

HPJ 06  Černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; 
těžké Půdy, avšak s lehcí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené 

HPJ 8  Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě  
i kambizeměluvické, 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. 

4. 2. 3. Hydrologické poměry 

Obec Šardice se nachází v povodí Moravy. Hlavním recipienty, které přivádí povrchovou 

vodu do katastru obce, jsou Šardický, Loučkový a Hovoranský potok a potok Červenice. 

Šardický potok (HČP: 4-17-01-094), pramení v katastru obce Strážovice nad obcí ve výšce 

265 m n. m. Plocha povodí je 3914,2 ha. Po 4 km od pramene se Šardický potok dostává  

na katastrální území obce Šardice v jeho východní části na kótě 197 m n. m. Do Šardického 
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potoka se po dalších 2,1 km vlévá pravobřežně od bývalého dolu 9. Květen potok „Červenice“ 

a po 900 m, v samém středu obce Šardice, Hovoranský potok (HČP: 4-17-01-095)  

ze sousedního katastru obce Hovorany, kde Hovoranský potok také pramení. [14] 

Délka Hovoranského potoka po soutok se Šardickým potokem je cca 2,5 km, z toho 1,6 km 

na katastru obce. Plocha povodí je 17,04 km². [14] 

Ještě před svým zaústěním se do Hovoranského potoka levobřežně vlévá Loučkový potok 

(místně nazývaný také Lúčkový). Pramení nad obcí Šardice ve výšce 230 m n. m. Délka toku je 

cca 3,5 km, plocha povodí je 4,60 km². Šardický potok se pravobřežně vlévá do Kyjovky. 

n-leté průtoky [m3·s-1] 

Tok Místo 1 2 5 10 20 50 100 

Šardický potok 700m pod Hovoranským potokem 2,5 4,1 9,0 12,0 15,5 23,5 30,0 

Loučkový potok u ústí (1931 – 1960) 1,3 2,5 5,0 6,5 9,0 11,0 12,0 

Hovoranský potok cca v 0,35 km 1,9 3,2 5,6 8,0 11,0 15,5 20,0 

Tab. 4. N-leté průtoky měřené v profilech na tocích Šardický, Loučkový a Hovoranský potok. 

4. 2. 4. Biota 

Katastrální území Šardice patří do Hustopečského bioregionu. Potenciální vegetaci tohoto 

bioregionu tvoří z větší části panonské dubohabřiny. Časté je rovněž zastoupení teplomilných 

doubrav. V údolích podle vodních toků jsou lužní lesy. Přirozená lesní vegetace zaujímá jenom 

část plochy. Místy je vyvinuta náhradní travinobylinná vegetace. Nečetné vodní plochy  

a mokřady jsou bez význačnější vegetace. Ve skladbě flóry jsou zastoupeny četné teplomilné 

druhy, mezi nimi je přítomna celá řada mezních prvků. Jsou to druhy jako např. dub pýřitý, 

třemdava bílá a koulenka vyšší. Nejvýznamnější jsou živočišná společenstva na spraších. Dosud 

zde přežívá kobylka sága, častá je kudlanka nábožná, modrásek a srpice. Tekoucí vody patří  

do pásma pstruhového, větší potoky do lipanového. Většina toků je však znečištěna a prakticky 

bez ryb. [2] 

4. 2. 5. Geomorfologické a geologické poměry 

Z hlediska geomorfologie území Šardic spadá do celku Kyjovské pahorkatiny. Kyjovská 

pahorkatina se dále skládá z geomorfologických podcelků — Mutěnické pahorkatiny, 

Věteřovské vrchoviny, Vážanské vrchoviny a Kudlovické pahorkatiny. Mutěnická pahorkatina 

se dělí na čtyři geomorfologické okrsky — Krumvířskou pahorkatinu, Žádovickou pahorkatinu, 

Šardickou pahorkatinu a Čejčskou kotlinu. Podloží tvoří převážně jíly a písky, místy štěrky 
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bzeneckého, dubňanského, gbelského (pannon) a bílovického souvrství (sarmat) vídeňské 

pánve. Méně časté jsou paleogénní jílovce a pískovce ždánicko-hustopečského souvrství 

ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů a horniny vsetínských a luhačovických vrstev 

zlínského souvrství magurské skupiny příkrovů. Téměř celá oblast je překryta, zejména  

v nižších polohách, překryvy spraší a sprašových hlín. Údolní nivy jsou vyplněny fluviálními  

a fluviolakustrinní sedimenty (Čejsčská kotlina). [12] 

1 systém 2 subsystém 3 provincie 4 subprovincie 5 oblast 6 celek 7 podcelek 8 okrsek 

Hercínský 
systém 

            
 

  
Hercýncké 

pohoří 
          

 

    
Česká 

vysočina 
        

 

      
Sudetská 
soustava 

      
 

        
Východní 

sudety 
    

 

          
Kyjovská 

pahorkatina 
  

 

            
Mutěnická 
pahorkatina 

 

       
Šardická 

pahorkatina 

Tab. 5. Geomorfologické členění k.ú. Šardice. [2] 

Šardická pahorkatina leží v jz. části Mutěnické pahorkatiny. Charakteristický je mírně 

zvlněný reliéf s četnými plošinami, široce zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími 

úvalovitého a neckovitého profilu. Významnými body jsou Charvátky (248 m), U Větráku 

(249 m) a Zimarky (264 m). [12] 

Vzhledem k poměrně členitému reliéfu a horninám lze území označit jako středně ohrožené 

sesuvnou činností a silně ohrožené vodní erozí. Z hlediska vodní eroze je zejména nepříznivý 

podélný profil svahů, kdy na plošinách může docházet k velké akumulaci srážkových vod, které 

pak stékají přes okraje plošin a příkré svahy jsou nejvíce pod vlivem erozní činnosti. [12] 

Šardická pahorkatina leží v 1. a 2. vegetačním stupni a je nepatrně zalesněná, v jižní části  

se objevují dubové porosty s borovicí. Hojné jsou vinice a meruňkové a broskvové sady. 

Ostrůvkovitě se vyskytují zbytky stepních trávníků. [12] 

Šardická pahorkatina je členitá, geologicky rozmanitá pahorkatina budovaná převážně 

pannonskými jíly, písky a štěrky bzeneckého souvrství a dubňanského souvrství. Méně časté 

jsou pestré nevápnité jíly, místy s písky gbelského souvrství, sarmatské písky, štěrky a jíly 

bílovického souvrství a pontské štěrky a písčité štěrky valtických štěrkových vrstev vídeňské 
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pánve. Jihovýchodně od Šardic se v podloží vyskytují kvartérní váté písky. V okolí Velkých 

Pavlovic se vyskytují šakvické slíny ždánické jednotky. [12] 

Celá oblast, zejména v nižších polohách, je překryta překryvy spraší a sprašových hlín. 

Údolní nivy jsou vyplněny fluviálními sedimenty. V podloží bzeneckého a dubňanského 

souvrství se nachází kyjovské lignitové vrstvy a dubňanská lignitová sloj. V okolí Starého 

Podvorova, Nového Podvorova a Dolních Dunajovic probíhá těžba ropy. [12] 
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5. Metody řešení 

Předmětem řešení bylo hodnocení prvků ÚSES nejen z hlediska jejich bezesporné 

biologické funkce, ale z hlediska vodohospodářského pohledu. U jednotlivých prvků ÚSES byla 

hodnocena především jejich protierozní, protipovodňová a retenční schopnost. Tyto funkce byly 

ověřeny pomocí výpočtu erozního smyvu před návrhem a po a také byly posuzovány změny 

odtokových poměrů před a po návrhu prvků ÚSES. Výpočet erozního smyvu a odtokových 

poměrů byl prováděn s využitím geografických informačních systémů (GIS). Základem tvorby 

analýz je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT), který tvoří zdroj údajů  

o geomorfologické charakteristice. K jeho vytvoření bylo použito prostředí programu ArcGIS. 

Prostředí ArcGIS s využitím nástavby Spatial Analyst a s využitím programu USLE 2D dále 

sloužilo k výpočtu erozního smyvu. K vyhodnocení odtokových charakteristik byla použita 

metoda čísel odtokových křivek CN v modifikaci modelu DesQ. Dále byl použit nástroj Atlas 

DMT, který sloužil k posouzení interakčních prvků ÚSES (zatravněných pásů) a biokoridorů. 

Pomocí Atlasu DMT byly vytvořeny dráhy „kapek“, které pomohly k vytvoření subpovodí pro 

výpočet v modelu DesQ a trasy, ve kterých byl vypočítán erozní smyv. 

5.1 Universální rovnice Wischmeier-Smith 

K výpočtu erozního smyvu byla použita rovnice Wischmeier-Smith (5.1), která v sobě 

zahrnuje šest faktorů ovlivňující hodnotu smyvu. Mezi tyto faktory se řadí klimatické, 

hydrologické, geologické a vegetační poměry. Rovnice pak dostává následující tvar: [8] 

� = � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ 	     [� ∙ ℎ��� ∙ �����]   (5.1) 

Kde:   

R  faktor erozní účinek deště [MJ·ha-1·cm·h-1], 

K  půdní faktor stanovený podle BPEJ [-], 

L  faktor délky svahu [-], 

S  faktor sklonu svahu [-], 

C  faktor protierozního účinku plodin [-], 

P  faktor vlivu protierozních opatření [-]. 
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5. 1. 1.  Faktor erozní účinnosti deště 

R faktor stanovuje na základě následujících vztahů: [8] 

R = E · i30/100      (5.2) 

Kde : 

R  faktor erozní účinnosti deště [MJ·ha-1·cm·h-1], 

E  celková kinetická energie deště [J·m-2] 

i30  max. 30minutová intenzita deště [cm.h-1]. 

Celková kinetická energie deště E je:   

� = ∑ ��
�
���       (5.3) 

Kde:  

Ei  kinetická energie i-tého úseku deště 

n  počet úseků deště 

�� = (206 + 87 log $%�) ∙ '%�    (5.4) 

Kde: 

i si  intenzita deště i-tého úseku  

H si  úhrn deště v i-tém úseku [cm]. 

Faktor erozní účinnosti strážek R tedy závisí na četnosti výskytu srážek, jejich kinetické 

energii, intenzitě a úhrnu. 

Pro Českou republiku byla původně průměrná roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště 

R = 20 MJ·ha-1·cm·h-1. Využitím nově zpracovaných dlouhodobých řad ombrografických 

záznamů z dalších stanic ČHMÚ a provedením důkladnějšího metodického rozboru erozní 

účinosti strážek bylo možné nově stanovit R-faktor pro území České republiky. Průměrná 

hodnota pro převažující část zemědělsky využívaného území České republiky byla nově 

stanovena na R = 40 MJ·ha-1·cm·h-1, tedy dvojnásobná hodnota oproti dříve doporučované. [8] 
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5. 1. 2. Faktor ochranného vlivu vegetace 

Vegetace chrání povrch půdy před dopadajícími kapkami, zpomaluje povrchový odtok  

a zlepšuje půdní vlastnosti důležité z hlediska vodní eroze. Ochranný vliv vegetace je přímo 

úměrný hustotě porostu v době výskytu přívalových dešťů (od dubna do září). Mezi plodiny  

s nejmenším ochranným účinkem patří širokořádkové plodiny, jako je kukuřice a okopaniny,  

v pořadí další je řepka, obilniny jarní a ozimé. Nejvyšší ochranu poskytují pícniny a travní 

porosty. [7] 

Faktor C pro ornou půdu v řešeném území byl přiřazován dle klimatického regionu, 

vycházejícího z kódu BPEJ,a druhu kultury z dat LPIS. Pro území Lichnova to byla hodnota  

C = 0,204 (klimatický region 7) a pro k.ú. Šardice C = 0,291 (klimatický region 0) (tab. 6). [7] 

 

Tab. 6. Hodnoty C faktoru dle klimatického regionu. [7] 

5. 1. 3. Faktor délky a sklonu svahu (LS faktor) 

Vliv sklonu a délky svahu na velikost půdního smyvu je vyjádřen kombinací faktoru sklonu 

svahu S a faktoru délky svahu L, tzv. topografickým faktorem LS, který představuje poměr ztrát 

půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 m  

se sklonem 9%. Hodnota topografického faktoru LS pro přímé svahy se vypočítá ze vztahu: [8] 

LS =  l*
+,-

(0,0138 + 0,0097s + 0,00138s2)  (5.5) 
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Kde:  

ld  nepřerušená délka svahu [m], 

s  sklon svahu [%]. 

Pro výpočet LS faktoru v řešeném území byl použit program USLE 2D. 

5. 1. 4. Faktor protierozních opatření P  

Pokud jsou na svahu aplikována některá protierozní opatření, je možné jejich vliv zahrnout 

do výpočtu. Obecně se však hodnota P faktoru doporučuje volit P = 1. Hodnotou P = 1 byla 

použita i pro výpočet erozního smyvu v k.ú. Lichnova i Šardic. [7] 

5.2 USLE 2D 

Program USLE 2D slouží k tvorbě mapy topografického faktoru LS. Program USLE 

2D pro výpočet LS-faktoru vyžaduje jako vstupní data DMT (digitální vyhlazený model terénu) 

a grid tzv. "pozemků", erozně uzavřených celků (EUC), které jsem získala převodem vrstvy 

LPIS do rastrového formátu. Tyto erozně uzavřené celky rozčleňují území na dílčí plochy. 

Výpočet vychází z předpokladu, že hranice mezi dílčími plochami působí jako překážky pro 

plošný povrchový odtok, dochází zde k přerušení odtoku. Tím se snižuje délka odtokové dráhy 

a faktor L délky svahu. V programu USLE 2D je faktor LS počítán zvlášť pro každý rastrový 

element. Délka odtokové dráhy je nahrazena zdrojovou plochou (dílčím povodím) rastrového 

elementu. Program umožňuje výběr z několika možností výpočtu. Výpočet byl prováděn 

v kombinaci algoritmu „Flux Decomposition“ pro odtokovou dráhu a LS algoritmu McCool. 

 

Obr. 7. Program USLE 2D 



44 
 

5.3 GIS 

Geografický informační systém (GIS) je systém 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.  

5. 3. 1. Digitální model terénu (DMT) 

Digitální model trénu představuje programový systém pro interaktivní zpracování obecných 

ploch v trojrozměrném prostoru. Užití DMT je omezeno podmínkou, že plocha modelu musí být 

funkcí souřadnic x, y, tedy každému bodu půdorysu je přiřazena právě jedna souřadnice z, 

neboli využívá kombinaci 2D dat s atributem 3. rozměru (z - souřadnice). DMT se nejčastěji 

využívá pro analýzu zemského povrchu, pro modelování a dále pro zobrazování úkazů 

souvisejících s topografií a reliéfem terénu. Zdrojem dat pro vznik DMT jsou pozemní měření 

(geodetická měření), dálkový průzkum Země (fotogrammetrie, radarové snímání), digitální  

a analogová data (ZABAGED) a další. [4] 

5. 3. 2. Vyhlazení DMT 

K odstranění nedokonalostí vzniklého povrchu - jako jsou deprese, poklesy (sinks),  

a výčnělky, vrcholy (peak) - se musí DMT, tzv. vyhladit. Jedná se o vyplnění poklesů (sinks) 

nebo odstranění vrcholů (peak) vzniklých při řešení interpolace výšek. Vyhlazený rastr získáme 

po použití nástroje „Fill“. [4] 

S využitím DMT je možné na úrovni každé buňky rastrového modelu vypočítat 

reprezentativní průměrná čísla odtokových křivek CN, která jsou váženým průměrem CN 

(počítaných na základě jednotlivých segmentů průniku vrstev hydrologických skupin půd  

a vegetačního pokryvu) pro přispívající plochu každé konkrétní buňky. Po vytvoření mapy CN 

jsou potom s využitím nástroje raster calculator počítány pro každou buňku potencionální 

retence. 

5. 3. 3. Směry odtoků 

Výpočet kvalitativních (směr) a kvantitativních (množství) charakteristik odtoku patří  

k základním hydrologickým charakteristikám zjišťovaným z DMT. 

Směr pohybu se obvykle označuje číslicí 1 až 128. Směry odtoku se vygenerují na základě 

DMT. Tyto kódy a začátek číslování se v rámci jednotlivých algoritmů mohou lišit. Směr 
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odtoku se určí tak, že se ze sousedních buněk - s postupem ve směru hodinových ručiček - 

vybere buňka s maximálním poklesem. [4] 

5. 3. 4. Akumulace odtoku 

Akumulace odtoku je založena na postupném načítání všech buněk přitékajících do právě 

počítané buňky, která se do součtu nezahrnuje. Buňky s vysokou hodnotou akumulace 

představují plochy koncentrace odtoku. Buňky s nízkou hodnotou akumulace ozn. 0 představují 

hřbety terénu. V tomto výpočtu se všechny spadlé srážky přemění na povrchový odtok, 

neuvažují se žádné ztráty, jako je vsakování do půdy, evapotranspirace a další. [4] 

5. 3. 5. Aplikace ArcToolbox 

Umožňuje vykonávat GIS analýzy na pokročilejší úrovni. Jedná se o soubor nástrojů pro 

vytváření, propojování, exportování a importování dat různých formátů. Obsahuje více než 140 

nástrojů a umožňuje konvertovat všechny hlavně používané formáty prostorových dat (obr.8). 

 

Obr. 8. Spuštění aplikace ArcToolbox 

5.4 Atlas DMT 

Systém Atlas DMT , poskytuje grafické prostředí nejen k tvorbě základních výstupů 

digitálního modelu terénu, ale také pro specializované aplikace, které s daty modelu terénu 

pracují a jejichž výsledky je třeba graficky prezentovat. Pro oblast hydrologie bylo vyvinuto 
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několik modulů, jež mají sloužit jako pomocný nástroj při posuzování vlivu morfologie terénu 

na odtok vody a s ním související problematiku, jakou je například erozní ohroženost pozemků. 

V hydrologických aplikačních modulech ATLAS byl zaveden a je často používán pojem 

dráha "kapky". Jedná se o lomenou čáru, která leží na ploše modelu terénu a má směr kolmý  

k vrstevnicím této plochy. Její hladkost závisí na vyhlazení modelované plochy. Jelikož 

vyhlazení plochy modelu se dosahuje rozdělením základní trojúhelníkové sítě na menší rovinné 

trojúhelníkové plošky, je i dráha "kapky" složena z určitého počtu úseček. Jednotlivé úsečky  

na sebe navazují ve směru maximálního sklonu, takže linie vlastně znázorňuje jednu  

ze spádových křivek modelovaného terénu. Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení průběhu 

této linie je čistě geometrické a s pohybem vodní částice nemá z hlediska fyzikálního nic 

společného. Pojem dráha "kapky" byl zvolen pouze pro teoretickou podobnost dráhy kapaliny 

stékající po hladkém povrchu s příslušnou spádovou křivkou. Prostá kapka vychází ze zadaného 

bodu a postupuje po spádnici směrem po svahu. [29] 

Kapky v rastru  je objekt, který dává prostřednictvím "prostých kapek" spouštěných na 

terén z bodů, které jsou rozmístěny v pravidelném čtvercovém rastru, informaci o spádových 

křivkách modelované plochy. Proměnnou hustotou procházejících "kapek" jsou tak ve výkresu 

zvýrazněna údolí a hřbety nacházející se v zájmové oblasti. [29] 

Základním objektem používaným v aplikaci pro stanovení vodní eroze je Trasa, která  

se vkládá do půdorysu pod model terénu. Na této linii se pomocí posuvných značek vymezuje 

úsek, v němž se bude ztráta půdy počítat (výpočtová trasa), a je zde také znázorněno rozdělení 

na výpočtové intervaly. Mezi číselnými údaji, které s sebou tento objekt nese, jsou uložena 

veškerá data nezbytná k výpočtu univerzální rovnice. V dialozích příslušejících k objektu lze 

potřebná data vkládat a je tu také umožněno aktuální stanovení ztráty půdy erozí pro danou 

trasu. [29] 

5.5 Čísla odtokových křivek CN 

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

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

podílejícímu se na přímém 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. Tento základní odtok se objevuje zřídka natolik brzo po přívalovém dešti, aby měl vliv  

na velikost povodňové vlny z přívalu. CN je tedy současně i ukazatelem pravděpodobnosti typu 
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odtoku. Čím větší CN, tím je pravděpodobnější, že se přímý odtok týká povrchového odtoku. 

[11] 

Čísla odtokových křivek (CN) jsou určena podle: 

• hydrologických vlastností půd rozdělených do 4 skupin: A, B, C, D, na základě 

minimálních rychlostí infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém 

sycení,  

• vlhkosti půdy určované na základě 5denního úhrnu předcházejících srážek, resp. 

indexu předchozích srážek (IPS) ve 3 stupních, kdy IPS I odpovídá takovému 

obsahu vody v půdě, který ještě umožňuje uspokojivou orbu a obdělávání, při IPS 

III je půda přesycena předcházejícími dešti. Pro návrhové účely se uvažuje IPS II 

ve středním nasycení půdy vodou, 

• využití půdy, vegetačního pokryvu, způsobu obdělávání a uplatnění protierozních 

opatření. 

Dobré nebo špatné hydrologické podmínky na zemědělské půdě závisí především  

na hustotě zapojení porostu během roku, procentuálním zastoupení jetelotrav 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; dobré podmínky znamenají, že hrabanka nebo bylinné patro kryje 

půdu. [7] 

5.6 Model DesQ 

Model DesQ umožňuje výpočet návrhových průtoků QN, vyvolaných přívalovými dešti 

kritické doby trvání a příslušné intenzity ale i výpočet maximálních průtoků QN, vyvolaných 

přívalovými dešti zvolené doby trvání a intenzity. Tento program je využitelný pro výpočet 

maximálních průtoků (vyvolaných přívalovými dešti) v nepozorovaných profilech malých 

povodí. [8] 

5.7 Výpočet koeficientu ekologické stability dle Míchala  

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce: [18] 
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Tab. 7. Stabilní a nestabilní prvky pro výpočet KES [18] 

Metoda výpočtu KES je založena na jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku 

do skupiny stabilní nebo nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků. 

Hodnoty uvedeného koeficientu jsou obecně klasifikovány takto: [18] 

KES ≤ 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 

technickými zásahy, 

0,10 < KES < 0,30  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně 

nahrazovány technickými zásahy, 

0,30 < KES < 1,00  území intenzivně využívané,m zejména zemědělskou velkovýrobou, 

oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 

značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové 

energie, 

1,00 < KES < 3,00  vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je  

i nižší potřeba energo-materiálových vkladů, 

KES ≥ 3,00  přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 
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6. Výsledky 

Jednotlivé výsledky jsem rozdělila na následující části: 

• plošná bilance navržených prvků ÚSES a jejich prostorová specifikace 

• Zhodnocení funkce navržených prvků ÚSES 

• Hodnocení změny krajiny z hlediska její ekologické stability 

6.1 Plošná bilance navržených prvků ÚSES a jejich prostorová specifikace 

6. 1. 1. Lichnov 

Do katastrálního území Lichnova zasahuje od severovýchodu a východu nadregionální 

systém představovaný nadregionálním biocentrem Cvilín. V Lichnově je biocentrum umístěno 

především na lesních porostech. Z nadregionálního biocentra vychází regionální biokoridor 

procházející katastrálním územím severně od zastavěné části obce směrem na regionální 

biocentrum Velký Tetřev, ležící za hranicí katastrálního území. Regionální biokoridor je řešen 

jako složený biokoridor z lokálních biocenter propojených liniovými prvky. Celkově 

v katastrálním území Lichnova bylo navrženo v rámci komplexních pozemkových úprav  

18 biocenter převážně lokálního významu, 23 biokoridorů. Stávající interakční prvky byly 

rozšířeny o pět suchých nádrží - poldrů, zasakovací travnaté pásy, záchytné průlehy  

a stabilizované dráhy soustředěného odtoku. Všechny navržené prvky jsou obecně popsány 

v následujících tabulkách (tab.), zakresleny do mapy a následně podrobně popsány v dalších 

tabulkách.  
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Tab. 8. Přehled biocenter v k.ú. Lichnov 
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Tab. 9. Přehled biokoridorů v k.ú. Lichnov 
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Obr. 9. Mapa avženého ÚSES v rámci KPÚ v katastrálním území Lichnov 
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Podrobný popis biocenter [13] 
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Podrobný popis biokoridorů [13] 
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6. 1. 2. Šardice 

Do katastrálního území Šardic přímo nezasahuje regionální nebo nadregionální ÚSES.  

Sousedními katastry obcí Stavěšice, Svatobořice-Mistřín a Hovorany prochází přibližně  

ve směru sever-jih regionální biokoridor RK 130, spojující regionální biocentrum  „Babí lom“ 

nad Strážovicemi s regionálním biocentrem „Díly za rybníky“ v k.ú. Hovorany. [14] 

Místní systém ekologické stability v řešeném katastru reprezentují dva typy společenstev. 

Vodní a vlhkomilná společenstva, na které navazují dřevinná společenstva habrojilmových 

jasenin nižšího stupně prochází katastrem paprskovitě -  údolími toků Šardického potoka, 

Hovoranského potoka a jeho bezejmenného levostranného přítoku. Společenstva normálních  

a omezených hydrických řad, reprezentovaná společenstvy doubrav s ptačím zobem a typických 

doubrav prochází napříč severní polovinou katastru ve dvou větvích. První větev je trasována ve 

směru SV-JZ totálně zorněným územím. Jsou zde navržena dvě biocentra, využívající 

plánované suché poldry v nivě přítoků Šardického a Hovoranského potoka. Meze porostlé keři, 

které tvoří  základ navrhovaného biocentra „Pod Sv.Trojicí“ zůstanou zachovány, prudce  

se svažující plocha mezi nimi bude zatravněna a lokalita bude mít funkci interakčního prvku. 

Druhá větev společenstev normálních a omezených řad ve směru JV-SZ je vedena  

po stávajících mezích a terasách mezi sady a vinohrady, kde se dělí do dvou směrů –  

na severovýchod na katastr Stavěšic a na severozápad na katastr Nenkovic. [14] 

Celkově do k. ú. Šardic spadá 6 biocenter a 14 biokoridorů. V rámci komplexních 

pozemkových úprav byly krom již stávajících interakčních prvků několik dalších, kterými jsou 

retenční nádrže, zasakovací travní pásy, zatravněné plochy a stabilizované dráhy soustředěného 

odtoku. Všechny navržené prvky jsou obecně popsány v následujících tabulkách (tab. 10,  

tab. 11), zakresleny do mapy a následně podrobně popsány  
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Tab. 10. Přehled biocenter v k.ú. Šardice 

 

Tab. 11. Přehled biokoridorů v k.ú. Šardice 
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Obr. 10 Mapa navrženého ÚSES v rámci KPÚ v k.ú. Šardice 
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Podrobný popis biocenter [14] 
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Podrobný popis biokoridorů [14] 
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6.2 Zhodnocení funkce navržených prvků ÚSES 

Jednotlivé prvky navržené v rámci komplexních pozemkových úprav byly hodnoceny 

z hlediska změny erozního smyvu a z hlediska snížení retence.  

6. 2. 1. Účinnost prvků z hlediska snížení erozního smyvu  

Účinnost erozního smyvu byla posuzována jak pro erozně uzavřené celky vybrané z bloků 

LPIS (výpočet erozního smyvu pomocí USLE 2D, ArcMap), tak následně pro vybrané linie 

pomocí programu Atlas DMT, ve kterém byl vytvořen digitální model terénu. 

Účinnost prvků ÚSES v k.ú. Lichnov z hlediska erozního smyvu pomocí programu 

USLE 2D a následnému výpočtu v programu ArcMap 

V místech kde hrozí největší erozní ohrožení tj. na blocích orné půdy dle LPIS, byl 

vypočítán pomocí programu USLE 2D pro výpočet LS faktoru erozní smyv. Výsledné hodnoty 

byly zakresleny do následujících map. Kromě posouzení území před návrhem ÚSES v rámci 

komplexních pozemkových úprav a po návrhu byl vypočítán i smyv půdy po návrhu ÚSES,  

jak byl navržen v roce 1994 v rámci generelu ÚSES. Změna oproti ÚSES navrženého v rámci 

KPÚ je především v rozdílném rozložení biokoridorů na pravém svahu mezi biocentry  

“Na Lukách I“, „Na Lukách II“ a „Na Lukách III“ a na levém svahu mezi biocentry  

„Pod Kukačkou“ a „Nad Lichnovem“.  
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Obr. 11. Mapa výpočtu erozního smyvu pomocí programu USLE 2D a ArcGIS před návrhem ÚSES v rámci KPÚ. 



69 
 

 

Obr. 12. Mapa výpočtu erozního smyvu pomocí programu USLE 2D a ArcGIS po návrhu ÚSES v rámci KPÚ bez VENP a zatravnění 
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Obr. 13. Mapa výpočtu erozního smyvu pomocí programu USLE 2D a ArcGIS po návrhu ÚSES v rámci KPÚ včetně VENP a zatravnění. 
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Obr. 14. Mapa výpočtu erozního smyvu pomocí programu USLE 2D po návrhu ÚSES v rámci generelu z r 1994 (c faktor dle klim. regionu). 
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Obr. 15. Mapa výpočtu erozního smyvu pomocí programu USLE 2D a ArcGIS po návrhu ÚSES v rámci generelu z r. 1994 včetně VENP a zatravnění.
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Účinnost vybraných prvků z hlediska erozního smyvu pomocí programu Atlas 

z k.ú. Lichnova 

Erozní smyv byl spočítán pro 6 vybraných linií na svazích, které se v po návrhu KPÚ 

výrazně lišily od vypracovaného generelu z r. 1994. Výsledný erozní smyv jak před návrhem 

ÚSES tak po návrhu byl dále porovnán s mezní hodnotou erozního smyvu 4 t/ha/rok .Výsledky 

byly zpracovány do následujících tabulek. 

 
Obr. 16. Mapa linií pro výpočet erozního smyvu před návrhem ÚSES 

 

Tab. 12. Výpočet erozního smyvu v jednotlivých linií před návrhem ÚSES. 
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Obr. 17. Mapa linií pro výpočet erozního smyvu po návrhu ÚSES. 
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Tab. 13. Výpočet erozního smyvu pro jednotlivé linie po návrhu ÚSES. 

 



76 
 

Účinnost prvků ÚSES v k.ú. Šardice z hlediska erozního smyvu pomocí programu 

USLE 2D a následnému výpočtu v programu ArcMap 

Na blocích orné půdy dle LPIS, kde hrozí největší erozní ohrožení, byl vypočítán pomocí 

programu USLE 2D pro výpočet LS faktoru erozní smyv. Výsledné hodnoty byly zakresleny  

do následujících map. Navržený ÚSES se shoduje s předchozím generelem vypracovaným  

v roce 1995. 

 

Obr. 18. Mapa erozního smyvu před návrhem ÚSES v k.ú. Šardice. 
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Obr. 19. Mapa erozního smyvu po návrhem ÚSES bez VENP a zatravnění v k.ú. Šardice. 
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Obr. 20. Mapa erozního smyv po návrhem ÚSES včetně VENP a zatravnění v k.ú. Šardice. 
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Účinnost vybraných prvků z hlediska erozního smyvu pomocí programu Atlas DMT  

z k.ú. Šardice 

Erozní smyv byl spočítán pro 5 vybraných linií na svazích, kde byly navrženy nové 

interakční prvky. Výsledný erozní smyv jak před návrhem ÚSES, tak po návrhu byl dále 

porovnán s mezní hodnotou erozního smyvu 4 t/ha/rok .Výsledky byly zpracovány  

do následujících tabulek. 

 

Obr. 21. Mapa linií pro výpočet erozního smyvu před návrhem ÚSES v k. ú. Šardice. 

 

Tab. 14. Tabulka výpočtu erozního smyv v jednotlivých liniích před návrhem ÚSES v k.ú. Šardice 
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Obr. 22. Mapa linií pro výpočet erozního smyvu po návrhu ÚSES v k.ú. Šardice. 
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Tab. 15. Výpočet erozního smyvu v jednotlivých liniích po návrhu ÚSES v k.ú. Šardice. 
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6. 2. 2. Účinnost prvků ÚSES z hlediska snížení retence  

Základními údaji potřebné pro hodnocení odtokových poměrů jsou hodnoty objemu 

přímého odtoku a kulminačního průtoku. Pro jejich výpočet byla použita metoda čísel 

odtokových křivek CN v modifikaci modelu DesQ. V řešeném území bylo navrženo značné 

množství nových interakčních prvků na nejvíce erozně ohrožených místech – teda na svazích 

s ornou půdou. Pro zjištění změny odtokových poměrů, byly vybrány subpovodí právě v těchto 

místech. Subpovodí byla vybrána za pomocí dráh „kapek“ v programu Atlas DMT a následně 

vypočítány hydrologické charakteristiky pomocí modelu DesQ MAX. Po návrhu prvků ÚSES 

na orné půdě nastala změna využití pozemků v místech těchto prvků, tato změna vedla  

i ke změně faktoru ochranného vlivu vegetace. Byl změněn vegetační pokryv a tím i 

hydrologické vlastnosti půd, které ovlivňují čísla odtokových křivek CN. 
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Tab. 16. Výpočet čísel CN pro jednotlivá subpovodí před návrhem a po návrhu ÚSES v k. ú. Licnov a v k.ú. Šardice. 
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Lichnov 

 

Obr. 23. Mapa subpovodí v k.ú. Lichnov. 
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Subpovodí 1 (před návrhem ÚSES) 

 

Obr. 17. Výpočet  pro subpovodí 1v k.ú. Lichnov před návrhem ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 1 (po návrhu ÚSES) 

 

Tab. 18. Výpočet  pro subpovodí 1v k.ú. Lichnov po návrhu ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 2 (před návrhem ÚSES) 

 

Tab. 19. Výpočet  pro subpovodí 2v k.ú. Lichnov před návrhem ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 2 (po návrhu ÚSES) 

 

Tab. 20. Výpočet  pro subpovodí 2v k.ú. Lichnov po návrhu ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 3 (před návrhem ÚSES) 

 

Tab. 21. Výpočet pro subpovodí 3v k.ú. Lichnov před návrhem ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 3 (po návrhu ÚSES) 

 

Tab. 22. Výpočet  pro subpovodí 3v k.ú. Lichnov po návrhu ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Šardice 

 

Obr. 24. Mapa subpovodí v k.ú. Lichnov. 
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Subpovodí 1 (před návrhem ÚSES) 

 

Tab. 23. Výpočet pro subpovodí 1 v k.ú. Šardice před návrhem ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 1 (po návrhu ÚSES) 

 

Tab. 24. Výpočet  pro subpovodí1 v k.ú. Šardice po návrhu ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 2 (před návrhem ÚSES) 

 

Tab. 25. Výpočet pro subpovodí 2 v k. ú. Šardice před návrhem ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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Subpovodí 2 (po návrhu ÚSES) 

 

Tab. 26. Výpočet  pro subpovodí 2 v k.ú. Šardice po návrhu ÚSES (vstupní veličiny, N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln, hydrogram pro N = 100). 
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6.3 Hodnocení změny krajiny z hlediska její ekologické stability 

Hodnocení změny krajiny bylo provedeno pomocí výpočtu koeficientu ekologické stability 

KES dle Míchala. Byl vypočítán KES před návrhem ÚSES v rámci komplexní pozemkové 

úpravy a následně po návrhu ÚSES v rámci KPÚ. K výpočtu bylo použito následujícího vzorce. 

��� =
�	 + I	 + JJ	 + 	� + K� + �� + I$

L	 + M	 + �ℎ
=  

N��O$PQí R��NSN�éTS

QRN��O$PQí R��NSN�éTS
 

 

Výsledné hodnoty byly zaznamenány do následující tabulky: 

 

Tab. 27 Výpočet koeficientu ekologické stability pro k.ú. Lichnov a Šardice před a po návrhu ÚSES. 
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Obr. 25. Mapa rozmístění stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Lichnov před návrhem ÚSES. 
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Obr. 26. Mapa rozmístění stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Lichnov po návrhu ÚSES. 
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Obr. 27. Mapa rozmístění stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Šardice před návrhem ÚSES. 
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Obr. 28. Mapa rozmístění stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Šardice po návrhu ÚSES. 
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7. Diskuze 

V této kapitole jsou popsány výše uvedené výsledky získané v rámci této diplomové práce. 

7.1 Plošná bilance navržených prvků ÚSES a jejich prostorová specifikace 

Hodnocení prvků územního systému ekologické stability bylo provedeno v prvé řadě 

z hlediska splňujících prostorových nároků. O cílových prostorových vztazích různých 

skladebných částí ÚSES, zejména interakčních prvků, nezbytných pro trvalou existenci 

přirozených společenstev v krajině, dříve celosvětově neexistovaly přesné informace. Exaktní 

cílený výzkum započal celosvětově teprve v posledních desetiletích. 

Dle metodiky je v  současné koncepci návrh ÚSES založen na minimálních parametrech. 

Tyto parametry byly odvozeny deduktivně expertním odhadem. Na jejich určení se podílel 

reprezentativní tým přírodovědců různých specializací. Z výsledků šetření vyplynulo,  

že ekologicky významné segmenty krajiny s horšími prostorovými parametry než uvedenými 

minimálními nejsou schopny plnit očekávané funkce biocenter a biokoridorů. Z tohoto 

výzkumu vzešly minimalisticky stanovené velikosti biocenter, délka a šířka biokoridorů. [16] 

V k.ú. Lichnov bylo v rámci komplexních pozemkových úprav navrženo 18 biocenter  

a 23 biokoridorů. Tyto prvky byly plošně změřeny a následně srovnány s parametry uvedenými 

v kapitole 1.3.. Z 18ti biocenter mělo 16 lokální úroveň. Z těchto 16ti biocenter nesplnily 

parametr minimální velikosti čtyři biocentra, tři z nich však tento parametr téměř splnily. Pouze 

biocentrum 14 „ Na Čížině“ nesplňuje parametr minimální velikosti o více jak půl hektaru. Toto 

biocentrum však navazuje na doprovodnou vegetaci toku Čížiny a na pastvinu, po komplexní 

pozemkové úpravě bylo navrženo do prostoru tohoto biocentra postupně vysazovat dřeviny 

původní přirozené vegetace a dřeviny snášející zátopu, jako je olše lepkavá, proto i přes 

nedostatečnou velikost může splňovat trvalou existenci přirozených druhů. V řešeném území 

bylo mnoho biokoridorů navrženo v prostoru lesa. Realizace všech biokoridorů v lesních 

porostech není dosud zcela jednoznačně vyjasněna a technicky proveditelná. Pravděpodobně 

dosud nebyl žádný biokoridor v lesních porostech vytyčen. Důvody tohoto stavu jsou poměrně 

jasné: lesní zvěř používá k pohybu lesními porosty vlastních stezek a funkčnost propojení mezi 

dvěma biocentry pomocí biokoridoru na lese nebyla zatím nikým ověřována. Lesní porosty plní 

funkci biokoridoru sami o sobě všemi směry. Toto platí též pro všechny navržené regionální  

a lokální biokoridory na lesní půdě. Jak navržené biokoridory v prostorách lesa tak i biokoridory 

v prostoru orné půdy v k.ú. Lichnova však splnily podmínku minimální šířky i maximální délky.  
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Do katastrálního území Šardice nezasahuje regionální ani nadregionální ÚSES. Celkově je 

ÚSES na ploše tohoto území představován 6ti biocentry a 14ti biokoridory. Podmínku 

minimální velikosti nesplňuje polovina biocenter. Nejvíce tento parametr nesplnilo biocentrum 

3 „Pod Duklou“ a to více jak o 0,8 ha. Toto biocentrum se však napojuje na rozlohou značný 

interakční prvek – zatravněné pole. Proto by mohla být rozloha tohoto biocentra vnímána jako 

jeden celek s touto plochou a tím by podmínka velikosti byla jednoznačně splněna. Biokoridory 

v k.ú. Šardice nejsou oproti Lichnovu založené na lesní půdě, ale většinu biokoridorů tvoří 

soustava agrárních mezí a lad a také nivy místních toků. Všechny biokoridory také splnily 

podmínku maximální délky a minimální šířky. 

7.2 Zhodnocení funkce navržených prvků ÚSES 

Funkce navržených prvků byla hodnocena ze dvou hledisek, první hledisko byla změna 

erozního smyvu po navržení těchto prvků do krajiny a druhé změna povrchového odtoku  

u prvků, které se nacházely na nejvíce erozně ohrožených svazích.  

Změna erozního smyvu byla hodnocena na erozně uzavřených celcích. Tyto celky 

představoval LPIS daného území. Pomocí programu USLE 2D byl pro tyto celky spočítán 

topografický faktor LS, který v sobě zahrnuje faktor sklonu S a faktor délky L, tyto faktory byly 

v programu USLE 2D počítány za pomocí DMT vytvořeného pomocí vrstevnic v programu 

ArcGis. Výsledné hodnoty erozního smyvu ovlivňoval, kromě LS faktoru dále faktor 

náchylnosti půdy k erozi K, který byl stanoven dle HPJ, pro Lichnov to byla hodnota K = 0,41 

(HPJ 26) a pro Šardice hodnota K = 0,49 (HPJ 8) a faktor ochranného vlivu vegetace C.  

Před návrhem ÚSES bylo pro území Lichnova počítáno s hodnotou C = 0,204, voleného  

dle klimatického regionu (kl. region 7) a pro území Šardic s hodnotou C = 0,291 (kl. region 0). 

Po návrhu ÚSES byl pro zjištění zcela jen účinnosti samostatných prvků ponechán faktor 

ochranného vlivu vegetace dle klimatického regionu. V poslední řadě byl erozní smyv počítán 

již se změnou C faktoru a to změny v podobě vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin 

(VENP) a zatravnění provedené v rámci komplexních úprav. Pro porovnání byl v k. ú. Lichnova 

spočítán i erozní smyv pro podobu ÚSES, tak jak byl původně navržen v rámci generelu 

vypracovaného v roce 1994. 

Již při porovnání obr.11 s obr. 12 je značné, že po návrhu ÚSES v k.ú. Lichnova byla 

výrazně snížena hodnota erozního smyvu. Po návrhu ÚSES bez změny VENP a zatravnění 

spadalo více než 50 % území pod přípustnou hodnotu erozního smyvu 4 t/ha/rok (graf 2).  

Po návrhu ÚSES společně se vyloučením erozně nebezpečných plodin a zatravnění spadá již 

82% území pod hranici přípustných 4 t/ha/rok (graf 3). 



 

Graf. 1. Procentuální zastoupení ploch dle výpo
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. Procentuální zastoupení ploch dle výpočtu erozního smyvu před návrhem ÚSES

Procentuální zastoupení ploch dle výpočtu erozního smyvu po návrhu ÚSES (bez VENP a TTP)
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Graf. 3. Procentuální zastoupení ploch dle výpo
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. Procentuální zastoupení ploch dle výpočtu erozního smyvu po návrhu ÚSES (v

Z návrhu ÚSES v rámci generelu z r. 1994 vychází, že 99% plochy p

ů se pohybuje v rozmezí hodnot erozního smyvu nad 4 t/ha/rok (

rámci KPÚ však hodnota erozního smyvu nad 4 t/ha/rok p

). V tomto srovnání je zřejmé, že kdyby byl zachován návrh ÚSES dle toho, 

rámci generelu, výrazně by zhoršoval erozní poměry. 
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K.ú. Šardice je hojně zemědělsky využívána oblast. Proto i návrh ÚSES se musel 

sobit místnímu charakteru krajiny. Oproti k.ú. Lichnova není v Šardicích navržen ÚSES 

takovém rozsahu. Erozní poměry v Šardicích ovlivňuje téměř absence lesních poros

řevinné vegetace. Přesto i v Šardicích se projevila po návrhu ÚSES zm

ě ů. Zatímco před návrhem nespadala do kategorie erozního smyvu pod 4 t/ha/rok 

ani plocha jednoho EUC. Po návrhu ÚSES a po vyloučení erozně

ení nových interakčních prvků zatravnění již 15% spadá do kategorie erozního smyvu 

)  

. Procentuální zastoupení ploch dle výpočtu erozního smyvu v k.ú. Šardice

čtu erozního smyvu v jednotlivých liniích na nejvíce erozně

k.ú. Lichnova po návrhu ÚSES všechny linie oproti k.ú. Šardic, kde i po návrhu 

ovala ani jedna. Přesto je však z výsledků patrné, že se erozní smyv v

rdic podstatně snížil (tab 15). 

Pro hodnocení odtokových poměrů byly v k.ú. Lichnova vytvořeny t

programu DMT Atlas a dvě subpovodí v k.ú. Šardice. Pro tyto subpovodí byly 

ísla CN křivek před návrhem a po návrhu ÚSES. Z 

kapitole 6.2.2. Je patrné, že po návrhu ÚSES se výrazně snížily N 
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Hodnocení změny krajiny z  hlediska její ekologické stability

kritérií hodnocení prvků ÚSES byla změna hodnoty koeficientu ekologické 

řed návrhem ÚSES bylo rozložení prvků stabilních a nestabilních 

k.ú. Lichnov a Šardice dle následujících grafů: 

. Plochy stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Lichnova před návrhem ÚSES.

. Plochy stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Šardice před návrhem ÚSES.
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Po návrhu ÚSES byl poměr stabilních a nestabilních prvků v obou k.ú. následující:

. Plochy stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Lichnova po návrhu ÚSES.

. Plochy stabilních a nestabilních prvků v k.ú. Šardice po návrhu ÚSES

ed návrhem ÚSES spadalo jak k.ú. Lichnova (dle výsledku KES = 0,91)

(dle výsledku KES = 0,04) do kategorie území s maximálním narušením p

ve kterém základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými 

Po návrhu ÚSES spadalo k.ú. Šardic (dle výsledku KES = 0,16) do kategorie území 

 využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, ve kterém základní 

ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.

k.ú. Lichnova se po návrhu ÚSES výrazně změnila ekologická stabilita území, 

čísla KES = 0,91 na hodnotu KES = 6,11 se území Lichnova za

ě blízké krajiny s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou 

intenzitou využívání krajiny člověkem.  
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Závěr 

Z výsledků je patrné, že územní systém ekologické stability může mít i jiné než jen 

ekologické aspekty. Prvky ÚSES mohou bezesporu sloužit k protierozní a protipovodňové 

ochraně. Z hlediska erozních a odtokových poměrů před a po návrhu územního systému 

ekologické stability v rámci návrhu společných zařízení komplexních pozemkových úprav byla 

hodnocena dvě naprosto odlišná území v České republice. Zatímco katastrální území Lichnov 

spadá do chladnější horské oblasti s výrazným podílem lesa, katastrální území Šardice leží na 

jižní Moravě. Je to území s výrazným podílem úrodné půdy a patří tedy k silně zemědělsky 

využívaným oblastem. Přesto v obou těchto územích došlo po návrhu nových přírodních prvků 

do krajiny ke snížení erozního smyvu. V katastrálním území Lichnova je ÚSES navržen tak, že 

je schopen trvale chránit půdu před erozí a přispívat k protipovodňové ochraně obce. Přesto, že 

byl ÚSES v katastrálním území Šardic navržen ve značném rozsahu, stále, nejspíše kvůli 

velkému zastoupení zemědělsky využívaných pozemků a minimálnímu zastoupení původních 

lesních porostů, není dostačující. Návrh těchto prvků sice dopomohl ke snížení erozního smyvu, 

ale stále v území hrozí degradace půdy vodní erozí. Díky navržení nových interakčních prvků 

ÚSES - retenčních nádrží v k.ú. Šardice však může ÚSES výrazně dopomoci k protipovodňové 

ochraně obce Šardice.  

I když je navržení územního systému ekologické stability oproti době před dvaceti lety 

dostatečně legislativně vyřešeno a v mnoha katastrálních územích byl již do plánu společných 

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav tento systém zařazen, vyskytuje se zde další 

výrazný problém a tím je realizace těchto prvků. S postupující se ekonomickou krizí se výrazně 

snižují finance na dotování nových biocenter a biokoridorů a často se nedostává ani financí na 

udržování již stávajících prvků ÚSES. S postupujícím trendem odnosu půdy erozí však dojde 

k trvalé a nevratné degradaci úrodné půdy. 
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Seznam symbolů a označení 

Označení  Popis       Jednotka 

C   faktor protierozního účinku plodin    -  

E   celková kinetická energie deště     J·m-2 

F1    tíha vody v elementárním úseku    N 

F2    tlak. síla působ.na vodu v element. úseku ve vzdál. x, x + dx   N 

F3    tlak. síla působ.na vodu v element. úseku ve vzdál. x   N 

F4   třecí síla       N 

F5    síla vyvolaná dopadem dešťových kapek   N 

Fs   plocha svahu      km2 

h   výška povrchového odtoku    m 

H si   úhrn deště v i-tém úseku     cm 

i30   max. 30minutová intenzita deště    cm·h-1 

K   půdní faktor stanovený podle BPEJ     -  

L   faktor délky svahu      -  

ld   nepřerušená délka svahu    m 

P   faktor vlivu protierozních opatření    -  

R   faktor erozní účinek deště     MJ·ha-1·cm·h-1 

S   faktor sklonu svahu      -  

s   sklon svahu      % 

QN   N-letý maximální průtok    m3/s 

t   čas       s 

α   sklon půdního povrchu     ˚ 
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Použité zkratky 

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka. 

CN   Curve number (CN křivky). 

CHMI   Český hydrometeorologický ústav. 

ČR   Česká republika. 

DMT   Digitální model terénu. 

DSO   Dráha soustředěného odtoku. 

FAST   Fakulta stavební 

GIS   Geografické informační systémy 

HPJ   Hlavní půdní jednotka 

HSP   Hydrologické skupiny půd 

KES   Koeficient ekologické stability 

KÚ  Katastrální území. 

k. ú.  Katastrální území. 

LPIS   Land parcel identification system. 

SDSO   Stabilizace drah soustředěného odtoku 

TTP   Trvale travnaté porosty 

ÚSES   Územní systémy ekologické stability 

VENP   Vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin 

VUT   Vysoké učení technické v Brně 

ZABAGED  Základní báze geografických dat 

ZTP   Zasakovací travní pásy 

ZP   Záchytné průlehy 
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