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Abstrakt 

 

 Tématem práce je vytvoření charakteristiky erozních a odtokových poměrů v katastrálním 

území obcí Pucov, Jinošov a následný návrh protierozních opatření. Rozbor erozních poměrů byl 

zpracován pomocí nástrojů GIS metodou gridu. Charakteristika odtokových poměrů byla 

provedena pro významné sběrné plochy kritických bodů (SPKB) pomocí modelu DesQ a čísel 

CN.  

 

Klí čová slova 

 

Eroze, odtokové poměry, GIS, DesQ, protierozní opatření, komplexní pozemkové úpravy 

 

Abstract 

 

The theme of the work is the creation of the characteristics of the erozních and drainage 

conditions in the cadastral territory of the commune and the subsequent proposal Pucov, Jinošov 

erosion control measures. Analysis of erozion ratios was processed using GIS method of the grid. 

Characteristics of runoff ratios was carried out for major service area of the critical points 

(SPKB) using model DesQ and numbers of the CN.  
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1.Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků. Pozemky se prostorově 

a funkčně uspořádávají, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost, využití pozemků 

a vyrovnání jejich hranic, aby se vytvořily podmínky pro efektivní hospodaření vlastníků půdy. 

V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena. Pozemkové úpravy zlepšují podmínky životního prostředí, ochranu půdního fondu, 

vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží 

pro obnovu katastrálního operátu. Slouží jako závazný podklad pro územní plánování nebo jsou 

omezeny územním plánem, který musí dodržet. Pozemkové úpravy se řídí zákonem 

č. 139/2002 Sb., ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

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

majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Provádění pozemkových úprav blízce souvisí i s programem obnovy venkova, který se 

snaží motivovat obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i sami 

snažili o přirozený rozvoj životního prostředí, udržování přírodních, kulturních hodnot krajiny 

a rozvoj ekologického hospodaření. 

Další a neméně důležitá je i realizace tvorby krajinných programů, jako úprava 

vodohospodářských poměrů, obnova toků, nádrží, budování protierozní opatření, protipovodňové 

ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter, biokoridorů, obnova remízků nezbytných 

pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest 

a v neposlední řadě dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu.  

Prostřednictvím pozemkových úprav je řešena problematika vlastnických vztahů, 

nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Pro 

zlepšení životního prostředí se většinou realizují projekty Územních systémů ekologické stability 

jako jedno z hlavních opatření. Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají rozvoji podnikání 

a mají podstatný význam v oblasti udržitelného rozvoje. 
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Při provádění pozemkových úprav dochází k prostorovému uspořádání pozemků všech 

vlastníků půdy v daném katastrálním území. Podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 

pozemků v terénu. Hlavní součástí návrhu pozemkových úprav je plán společných zařízení. Ten 

tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, hydrologických a krajinných opatření. 

 
1.2 Cíle diplomové práce 
 

Cílem této práce je posouzení a vyhodnocení procesu komplexních pozemkových úprav 

se zaměřením na návrh plánu společných zařízení. Posouzení bylo provedeno na vybraná 

katastrální území v kraji Vysočina, Pucov a Jinošov. Hlavní součástí KPÚ je plán společných 

zařízení. V daných lokalitách řeší především cestní síť, protierozní opatření a uzemní systém 

ekologické stability, do kterého spadají biocentra a biokoridory. Výpočet byl prováděn podle 

metody univerzální rovnice Wischmeier-Smith v prostředí systému ArcGIS. Velikost erozního 

smyvu byla počítána s hodnotou faktoru erozní účinnosti deště R=45. 

Obě území se nachází ve východní části kraje Vysočina, mezi městy Náměšť nad Oslavou 

a Velká Bíteš na okraji Českomoravské vrchoviny. Celé území spadá do povodí řeky Oslavy a 

dále pak do povodí Moravy. Správci drobných vodních toků byla dříve Zemědělská 

vodohospodářská správa a Lesy České republiky. Od roku 2012 jsou drobné vodní toky v daném 

území ve správě pouze Lesů České republiky.  

 

V zájmovém území jsou dva významnější toky. Ve východní části území protéká 

Jinošovský potok, do jehož povodí spadá 80 % katastrálního území Jinošov a Pucovský potok 

v západní části, do kterého spadá 90 % katastrálního území Pucov. Pucovský potok se vlévá do 

řeky Oslavy nad městem Náměšť nad Oslavou. V dolní části Pucovského potoka je od roku 2001 

upraveno koryto toku technickým opatřením doplněno lomovým kamenem a doplnění o spádové 

stupně v celkové délce 2 km. Jinošovský potok se pod obcí Kralice nad Oslavou vlévá do potoka 

Chvojince, ten následně pod obcí Březník do řeky Oslavy. 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pucov proběhly v roce 1999 a v k. ú. Jinošov 

proběhly v roce 2007. Komplexní pozemkové úpravy v obou katastrálních územích projektovala 

stejná kancelář. 
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Obr.1 Mapa povodí s čísly hydrologických pořadí (www.heis.vuv.cz) 

 

2. Popis stávajícího stavu řešené problematiky  
 

Vlastní proces v pozemkových úpravách je upraven zákonem č. 139/2002 Sb. 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tento zákon upravuje řízení pozemkových 

úprav, soustavu a působnost pozemkových úřadů. 
 

Formy pozemkových úprav: 
 

Jednoduché pozemkové úpravy (JPU) – představují řešení zpravidla jen části jednoho 

katastrálního území, respektive pouze v něm vybraného problému, případně jejich 

prostřednictvím bývá provedena rekonstrukce nebo upřesnění přídělů. 
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Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) – představují komplexní řešení zpravidla celého 

katastrálního území, mimo zastavěné území, včetně zpřístupnění pozemků, protierozní ochrany, 

vodohospodářských opatření a ekologické stability území. 

 

Cíle pozemkových úprav: 
 

- obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině, 

- vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích, 

- rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství, 

- důsledná ochrana zemědělské půdy jako výrobního prostředku, 

- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod, 

- obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability. 
 

Výsledkem pozemkových úprav je: 
 

- obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimalizovaným uspořádáním půdního 

vlastnictví a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům, 

- schválený plán společných zařízení zahrnující opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, 

- protierozní ochrana, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí, 

- nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území ukončené. 
 

Tab.1 KPÚ v ČR stav k 31.12.2010   

Kraj      počet    vyměra (ha) 
Středočesky kraj    179    71 842,91 
Jihočesky kraj    173    67 602,48 
Karlovarsky kraj    47    14 022,39 
Plzeňsky kraj                121    42 116,35 
Liberecky kraj    19    5 945,85 
Ustecky kraj     49    20 312,51 
Kralovehradecky kraj   90    35 565,94 
Pardubicky kraj    74    36 082,42 
Jihomoravsky kraj    156    99 303,31 
Zlinsky kraj     33    15 338,60 
Kraj Vysočina    103    46 210,90 
Olomoucky kraj    78    36 580,01 
Moravskoslezsky kraj   20    14 821,19 
 

Celkem     1 142    505 744,87  
    Zdroj: www.eagri.cz 
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Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele- nájemce: [21] 

- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy, 

- možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu, 

- úprava tvaru pozemků, 

- možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví, 

- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest, 

- zvýšení tržní ceny pozemků, 

- možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných), 

- ukončení zatímního užívání cizích pozemků, 

- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel, 

- vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání, 

- vytyčení lesních pozemků (v případě jejich řešení v pozemkových úpravách). 
 

Význam pozemkových úprav pro obce: [21] 

- zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům, 

- vymezení původního církevního majetku ze státní půdy, 

- dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a jeho optimální rozmístění v kontextu 

s veřejně prospěšnými záměry v krajině, 

- převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, 

což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace, 

- realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo 

zdrojů EU přecházejí do majetku obce, pokud není stanoveno jinak, 

- snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest kolem 

obcí v rámci schválených pozemkových úprav, 

- všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění 

oblastí pro turistiku, 

- vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí 

realizace protierozních a vodohospodářských opatření, 

- zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku místních prvků ÚSES 

- zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu obce konkretizace některých prvků 

dle platného územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel 

- nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělský využitelné i po realizaci. 
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Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí: [21] 

- obnova katastrálního operátu 

- vznik digitální katastrální mapy 

- promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitosti a odstranění nesouladů 

- přesné výměry jednotlivých parcel 

- odstranění parcel zjednodušené evidence (tzv. PK parcel) 

- zahuštění polohového bodového pole 

- odstranění bezprizorních parcel 

- dořešení doposud nedokončeného scelovacího řízení a přídělového řízení 

- vyřešení duplicitních vlastnictví 

- dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých 

V souvislosti s tvorbou KPÚ je třeba zmínit pojem Územní systém ekologické stability 

(dále ÚSES), což je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit 

ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich 

vzájemných vazeb.  [21] 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, 

ekologicky méně stabilní krajinu 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny 

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(biodiverzity) 
 

Výchozí podklady pro KPÚ: 

- Hydrologické poměry ČSSR 1970 

-  Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES ( Löw a spol. , Brno 1995) 

-  Generel ÚSES okresu Třebíč, I. .etapa, Agroprojekt PSO s .r. o. 1993 

- Návrh sjednocení ÚSES okr. Třebíč, Agroprojekt PSO s. r. o. 2001 

-  Mapování krajiny, metodika 

- Územní plány a urbanistické studie I a II/ ÚÚR Brno, 1997,1998 
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- Letecké snímky (přehled o současných trvalých vegetačních formacích), Lpis, ortofoto  

- Mapy v měřítku 1:5000 (1:10000) s vrstevnicemi pro průzkum a návrh plánu společných 

zařízení 

- Mapy podrobného zaměření polohopisu současného stavu v měřítku 1:1 000 

- Metodický návod pro vypracování návrhu pozemkových úprav (Dumbrovský, Mezera, 

Skřítecký, ČMKPÚ 2004) 

- Metodika ÚVTIZ: ochrana zemědělské půdy před erozí, 5/1992 

-  Historické mapy (podklad o historickém vývoji území) 

- Souřadnice vnější a vnitřní hranice obvodu pozemkových úprav 

-  TS 06-887 dimenzování kanálů, příkopů a průlehů v protierozní ochraně 

-  Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb a pozemků 

neřešených podle §2 zákona 

 

 Hlavními příčinami eroze v daném území se jeví uspořádání pozemků do velkých 

celků a s tím související značná délka svahů, dále způsob obhospodařování s častou orbou po 

spádnici a nevhodné osevní postupy. Záměrem protierozních opatření je převedení maximálního 

množství srážkových vod infiltrací do půdy. 

 

 

2.1 Teorie povrchového odtoku 
  

Erozní jevy způsobené povrchově stékající vodou, jsou výsledkem přírodních procesů. 

Předvídání erozních procesů a průběhů v určité intenzitě, matematické vyjádření a četnost 

v daných podmínkách je složitým hydrologickým problémem. Proces vodní eroze vzniká 

a probíhá v souvislosti s odtokem povrchové vody v území a je ovlivněn řadou faktorů. Proto je 

třeba teorii vodní eroze zaměřit na zákonitosti plošného a soustředěného povrchového odtoku. 

Dále pak na transportní procesy způsobené tekoucí vodou. [1]  
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Obr. 2  Schéma plošného povrchového odtoku po svahu [2] 

 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 [3] 
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Kde: 

 F1 tíha vody v elementárním úseku 

 F2 tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve vzdálenosti x;x+dx 

 F3 tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve vzdálenosti x 

 F4 třecí síla 

 F5 síla vyvolaná dopadem dešťových kapek 

 

2.2 Erozní smyv 

 

 Erozní smyv 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 avšak 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 [2]. 

    Obr.4  Schéma erozního procesu [2] 
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Pro jednotlivé fáze platí následující vztahy: 

Uvolnění půdních částic deštěm 
 

    Dr=SDR*A i*i
2       

  

Kde: 

 Dr množství půdních částic uvolněných deštěm    [kg/m2.min] 

 Ai velikost plochy vyšetřovaného úseku svahu    [m2] 

 i intenzita deště        [mm/min] 

 SDR součinitel závislý na půdních vlastnostech  
   

Přemístění půdních částic deštěm 
 

    Tr=STR*I*i 2       

 Kde: 

 Tr množství půdních částic přemístěných deštěm   [kg/m2.min] 

 I sklon svahů        [%] 

 i intenzita deště        [mm/m2] 

 STR součinitel závislý na půdních vlastnostech 
 

Uvolnění půdních částic povrchovým odtokem 
 

    DF=SDF*A i*q
2/3*I 2/3      

 Kde: 

 DF množství půdních částic uvolněných  povrchovým odtokem  [kg/m2.min] 

 Ai velikost plochy vyšetřovaného úseku svahu    [m2] 

 q velikost povrchového odtoku      [m3/s] 

 SDF součinitel závislý na půdních vlastnostech 
 

Transport půdních částic povrchovým odtokem 
 

    TF=STF*q
5/3*I 5/3      

 Kde: 

 TF množství půdních částic transportovaných povrchovým odtokem [kg/m2.min] 

 STF  součinitel závislý na půdních vlastnostech 

 q  velikost povrchového odtoku      
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Erozní smyv je neustálený proces závislý na intenzitě erozně významného deště, který je 

příčinou eroze půdy a se mění v průběhu přívalové srážky. Charakteristiky srážek se během 

vegetační doby mění stejně, jako se mění charakteristiky půdního a vegetačního pokryvu. Pokud 

jsou podmínky pro uvolnění půdních částic limitovány odolností půd a stabilitou půdních 

agregátů proti jejich destrukci vlivem kinetické energie dešťových kapek či vlivem tečného 

napětí povrchového odtoku, je množství splavenin určených k následnému transportu menší, než 

je transportní kapacita. Depozice se objevuje nejčastěji v dolní třetině konkávních svahů, kdy v 

těchto morfologických polohách vlivem poklesu sklonu terénu, snížení rychlosti a tečného napětí 

povrchového odtoku množství splavenin převyšuje transportní kapacitu odtoku. [4] 

 Dalším základním principem erozního procesu je situace, kdy celková erozivita 

povrchového odtoku je rozdělena mezi proces uvolňování částic a jejich transport. Jestliže 

množství uvolněných splavenin zcela naplní transportní kapacitu odtoku, další uvolňování částic 

se velmi snižuje, neboť erozivita odtoku je „spotřebována na transport splavenin“. Uvolňování 

částic se zpomaluje tak, jak se množství splavenin blíží transportní kapacitě odtoku [4]. 

 Uvolňování půdních částic je funkcí erozivity odtoku a odolností půdy proti uvolňování 

částic. Kapacita uvolňování částic půdních částic klesá, když generované splaveniny začínají být 

akumulovány a transportovány, tím naplňují transportní kapacitu deště a povrchového odtoku. 

Míra uvolňování půdních částic je částí celkové kapacity deště a odtoku pro uvolňování půdních 

částic, závisí na naplňování transportní kapacity odtoku generovanými splaveninami. [4] 

 Transportní kapacita odtoku je funkcí erozivity odtoku a jeho schopností transportovat 

splaveniny v závislosti na velikosti a hustotě půdních částic. Jakmile transportní kapacita náhle 

poklesne nebo je objem splavenin větší než transportní kapacita povrchového odtoku, začíná 

depozice splavenin. Depozice splavenin je závislá na transportní kapacitě odtoku, objemu 

transportovaných splavenin, rychlosti, výšce odtoku a rychlosti dekantace půdních částic. 

Depozice půdních částic začíná ukládáním hrubozrnného materiálu a pokračuje dále v závislosti 

na zrnitostním složení splavenin. [4] 

 Pro odhad celkového transportovaného množství splavenin z povodí je potřebný výpočet 

ztráty půdy redukovat poměrem odnosu, protože ne všechny erodované půdní částice se z 

pozemků dostávají do vodních toků. Poměr odnosu může nabývat hodnoty 1, v případě transportu 

veškerých částic uvolněných erozí z povodí a hodnoty 0, při zachycení veškerých částic v rámci 

povodí. [4] 
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3. Materiál a metody 

V této části práce se zabývám charakteristikou a rozborem zkoumaného území. Rozbor 

spočívá v začlenění do klimatické oblasti, začlenění do geologických, pedologických poměrů, 

zjištění sklonů a erozní  ohroženosti. 
 

3.1 Materiál 

V této kapitole budou popsány rozbory daného území a vytvořeny podklady pro návrh 

protierozních opatření. 
 

3.1.1 Obecná charakteristika řešeného území 

Řešeným územím je katastrální území obce Pucov a Jinošov. Oba katastry spadají do 

povodí Moravy. Z administrativního hlediska patří pod obec s rozšířenou působností Náměšť nad 

Oslavou, okres Třebíč. Katastrální území Pucov má výměru 4, 95 km2. Průměrná nadmořská 

výška činí 457 m. n. m. Katastrální území Jinošov má výměru 5, 05 km2. Průměrná nadmořská 

výška činí 473 m. n. m. Obě katastrální území se nachází mezi městy Velká Bíteš a Náměšť nad 

Oslavou. 

 

Obr. 5  Situace obcí Pucov a Jinošov (www.mapy.cz) 

3.1.2 Klimatické poměry  

 Území vybraných katastrů spadá do pomezí klimatické oblasti MT 11, MT 9 a částečně do 

klimatické oblasti MT 11. 
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Charakteristika oblasti [5]: 

charakteristika     MT 9  MT 5  MT11 

počet letních dnů     40-50  30-40  40-50 

počet dnů s prům. teplotou 10° a více   140-160 140-160 140-160 

počet mrazových dnů     110-130 130-140 110-130 

počet ledových dnů     30-40  40-50  30-40 

prům. teplota v lednu [°]    -3 až -4 -4 až -5 -2 až -3 

prům. teplota v červenci [°]    17 až 18 16 až 17 17 až 18 

prům. teplota v dubnu [°]    6 až 7  6 až 7  7 až 8 

prům. teplota v říjnu [°]    7 až 8  6 až 7  7 až 8 

prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více  100-120 100-120 90-100 

srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]   400-450 350-450 350-400 

srážkový úhrn v zimním období [mm]  250-300 250-300 200-250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou   60-80  60-100  50-60 

počet dnů zamračených    120-150 120-150 120-150 

počet dnů jasných      40-50   50-60   40-50   
 

 Pro území jsou charakteristické poměrně vysoké srážky, které se zpravidla dostavují při 

přechodu front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází 

územím i cyklóna, která vyvolává značné srážky.       

 

Obr. 6  Mapa klimatické regionalizace ČR podle Moravce -  Votýpky a Quitt 
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3.1.3 Pedologické poměry  
 

 Rozbor půdních poměrů je zpracován z číselného kódu BPEJ dvěma způsoby. Prvním je 

identifikace tzv. hlavních půdních jednotek. Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních 

forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým 

půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních 

jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 

hydromorfinismu. Toto rozdělení je důležité při odvozování K faktoru. [9] 

 

Hlavní půdní jednotky zastoupené v řešeném území [9]: 
 

11  Hnědozemě  modální   včetně  slabě  oglejených   na  sprašových a soliflukčních hlínách 

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

poměry. 

 
12  Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny   včetně   slabě    

oglejených   forem   na   svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou 

spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve podině   s  místním převlhčením. 

 
15  Luvizemě modální a hnědozemě  luvické, včetně oglejených variet na  svahových hlínách  

s  eolickou  příměsí,  středně těžké až těžké,   až   středně   skeletovité,   vláhově  příznivé  

pouze s krátkodobým převlhčením. 

 
26  Kambizemě modální eubazické  a mezobazické  na  břidlicích,  převážně  středně těžké,  

až středně  skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

 

29  Kambizemě modální eubazick  až mezobazické  včetně  slabě oglejených  variet,  

na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně  těžké až středně  těžké lehčí, bez 

skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

 
32  Kambizemě modální eubazické až mezobazické na rubých zvětralinách,  propustných, 

minerálně   chudých  substrátech, žulách, syenitech,  granodioritech,  méně  ortorulách, 

středně těžké  lehčí s  vyšším  obsahem  grusu, vláhově  příznivější ve vlhčím klimatu. 
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37  Kambizemě litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rankerové  a rankery  modální   

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

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

převážně výsušné, závislé na srážkách. 

 

40  Půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,  

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

skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

 

41  Půdy, jako u HPJ 40  avšak zrnitostně  středně těžké  až velmi těžké, s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry. 

 

47  Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 

(polygenetických) hlínách, tředně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, s sklonem 

k dočasnému zamokření. 

 

58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké  

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

poměry po odvodnění příznivé. 

 

64  Gleje modální,   stagnogleje  modální  a   gleje  fluvické  na svahových hlínách, nivních 

uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním  

režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité. 

 

67  Gleje  modální  na různých substrátech  často  vrstevnatě uložených,  v  polohách  

širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích  závislé 

na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné. 

 

68  Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové  zrašelinělé  na nivních  

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

vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim. 

 

73  Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální  

i povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem 

svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité. 
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Procentuelní zastoupení HPJ
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Tab. 2  Procentuální zastoupení jednotlivých HPJ na zemědělské půdě 

HPJ 

(-) 

Plocha 

(ha) 

Zastoupení 

(%) 

11 61,04 9,12 

12 243,02 36,29 

15 2,81 0,42 

26 8,58 1,28 

29 299,64 44,75 

32 6,73 1,01 

37 27,07 4,04 

0 0,01 0,0015 

41 1,03 0,15 

47 2,37 0,35 

58 7,85 1,14 

64 7,08 1,06 

67 1,43 0,21 

68 0,02 0,003 

73 0,94 0,14 

Celkem 669,62 100 

   (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1.  procentuální zastoupení jednotlivých HPJ na zemědělské půdě (zdroj: vlastní práce) 
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Obr. 7  Prostorová lokalizace HPJ (zdroj: vlastní práce) 

 

Druhý způsob je zařazení půdy do hlavních skupin půd. Toto rozdělení slouží při 

vytváření mapy čísel odtokových křivek CN. Základní vlastnosti HSP vyskytující se v řešeném 

území jsou popsané v tabulce 2. Naprosto dominantní skupinou je skupina B, dále je hojně 

zastoupena skupina C a v menší míře skupiny A a D. 
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Procentualní zastoupení HSP
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Tab. 3 Zastoupení HSP [18] 

Skupina Charakteristika 

A Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné štěrky a písky. 

B Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06-0,12 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až 
jílovitopísčité. 

C Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02-0,06 mm/min) při úplném nasycení, zahrnující  
převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až 
jílovitohlinité. 

D Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (<0,02 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně jíly s vysokou bobtnatností, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s 
vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím. 

 

Tab. 4  Zastoupení HSP v řešeném území  

SP (-) Plocha (ha) Zastoupení (%) 

A 6,73 1,00 

B 645,69 96,43 

C 14,82 2,21 

D 2,38 0,36 

Celkem 669,62 100 

       (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Procentuální zastoupení HSP (zdroj: vlastní práce) 
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Obr. 8  Prostorová lokalizace HSP (zdroj: vlastní práce) 
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3.1.4 Vegetační pokryv  
 

3.1.4.1 Využití území 
 

 Využití území patří mezi nejdůležitější faktory, které vstupují do erozního a odtokového 

procesu. Hustota porostu má přímý vliv na pohlcování kinetické energie dopadajících kapek a 

dále zvětšují drsnost povrchu a tím působí na povrchový odtok. V řešeném území prakticky 

dominuje zemědělsky využívaná půda, ostatní kultury sady a zahrady se vyskytují v oblasti 

intravilánu. Lesní porosty jsou v oblasti zastoupeny cca 6% plochy. 

 

  Tab. 5  Využití území v extravilánu řešeného území  

Kultura 

(-) 

Plocha 

(ha) 

Zastoupení 

(%) 

2 631,89 94,37 

7 37,73 5,63 

Celkem 669,62 100 

                   (zdroj: vlastní práce) 
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Graf 3. Využití území (zdroj: vlastní práce) 
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Obr. 9  Vegetační pokryv mimo intravilán (zdroj: vlastní práce) 
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3.1.4.2 Potenciálně přirozená vegetace 
 

 Většina území podle mapy potenciálně přirozené vegetace spadá do oblasti černýšová 

dubohabřina, která patří o skupiny dubohabřin a lipových doubrav.  
 

Stručná charakteristika 

  Dubohabrové háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů, jasanu aj., ve 

vyšších polohách též jedle) a s převahou mezofilních druhů v bylinném patře. Černýšová 

dubohabřina představuje klimaxovou vegetaci na středně vlhkých, mezo- až eutrofních půdách 

hnědozemního typu v nížinách a v pahorkatinném stupni České vysočiny. [6] 

 

Hospodářské využití 

 Fytocenózy přirozené a přirozeným blízké představují dnes asi 5 % plochy konstruované 

vegetace této mapovací jednotky. Jsou omezeny na polohy málo vhodné pro zemědělské využití. 

Byly převážně obhospodařovány jako pařezina. Značnou část plochy pokrývají jehličnaté kultury. 

Rovinaté polohy jsou z největší části využívány jako obilná pole, méně se zde pěstuje cukrovka, 

řepka olejka, mák, jetel a kukuřice. Z luk jsou zastoupeny převážně vlhčí až mokré typy, které se 

vytvořily na pozemcích silně zamokřených po odlesnění. V současné době jsou již mnohé louky 

odvodněny, jiné rozorány a přeměněny na pole. Část plochy této mapovací jednotky je 

zastavěna. [6] 

 

Význam pro ochranu přírody a tvorby krajiny 

Význam málo produktivních nízkých lesů s víceméně přirozeným druhovým složením 

spočívá v jejich schopnosti regulovat vodní režim půdy. Vysoké lesy přirozeného složení mají 

schopnost nejsnáze odolávat imisní zátěži. Pomáhají zadržovat vodu, regulují biologické 

odvodňování a svým výparem přispívají ke zvýšení vzdušné vlhkosti v suchém ročním období. 

Zachování lesů přirozeného složení a biologická meliorace opakovaných jehličnatých kultur za 

využití lípy srdčité, habru, příp. javorů jsou nutným předpokladem k zachování 

mimoprodukčních funkcí těchto porostů. [6] 
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Obr .10  Mapa potenciálně přirozené vegetace [6] 

 

 

3.1.5 Geomorfologické poměry 

 

Území katastru Pucov a Jinošov se nachází v geomorfologickém členění České republiky, 

stanoveného na podkladě morfometrie, morfostruktury a geneze reliéfu (Czudek, 1972). 

Zájmové území náleží k provincii Česká vysočina, soustavě Českomoravské, podsoustavě 

Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku 

Jinošovská pahorkatina. Jde o pahorkatinu ve středu s plochým povrchem, okraje jsou rozřezány 

hlubokými údolími vodních toků, v severní části nad plochý povrch vyčnívají suky krystalických 

hornin. 

Z geologického hlediska tvoří podloží metamorfované horniny moravika - série vnějších 

fylit ů (olešnická). Převládající horninou je bítešská ortorula. Na západním okraji oblasti se 

vyskytují i vyvřeliny třebíčského masivu - granity a syenodiority, případně horniny pláště 

třebíčského masivu - žuly, aplity a pegmatity, v části biotitické migmatitické ruly. 
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Kvartérní pokryv tvoří jednak zvětraliny (eluvia) skalního podloží, jednak fluviální 

terasové sedimenty místních vodotečí - povodňové hlíny, písky a štěrky, jíly. Dále jsou 

zastoupeny deluviální hlinito-písčité až hlinito-kamenité sedimenty holocénního stáří. Lokálně 

mohou být zastoupeny i deluviofluviální sedimenty. Z hydrogeologického hlediska se jedná o 

průlinový kolektor kvartérních fluviálních písků, štěrků údolních niv, vyšších teras, různě 

zahliněných. V podloží je puklinový kolektor a drcených pásmech moldanubických hornin. 

Podle hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Michlíček et al. 

1986) náleží popisované území k hydrogeologickému rajonu 655 s názvem „Krystalinikum v 

povodí Jihlavy“. 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr..11  Geologická mapa (www.geology.cz) 
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3.1.6 Rozbor erozních poměrů 
 

 Rozbor byl proveden dvěma způsoby. První pracuje s absolutnými čísly průměrného 

erozního smyvu. Druhý hodnotí erozní smyv podle tzv. stupňů erozní ohroženosti půd. Erozní 

smyv byl počítán s faktorem erozní účinnosti deště R=45.  

 

3.1.6.1 Průměrný erozní smyv a suma erozního smyvu  

  

 Statistika byla provedena jak pro obě katastrální území Jinošov i Pucov. Vybrané území je 

především rovinaté. K erozním smyvům dochází především poblíž údolí Pucovského 

a Jinošovského potoka a jejích přítoků. Převážná část území  79,65 % spadá do kategorie 0-4  

t/ha/rok což je přípustné množství. Dále pak 17,0 5% území spadá do kategorie 4-10 t/ha/rok, kde 

již musí být navržena opatření. Území s odnosem 10-15 t/ha/rok (2,37 %), 15-25 t/ha/rok (0,7 %), 

a nad 25 t/ha/rok (0,22 %) budou navrženy k zatravnění. 

 

Tab. 6  Výměry jednotlivých kategorií erozního smyvu před navržením PEO 

0-4 
[t/ha.rok] 

4-10 
[t/ha.rok] 

10-15 
[t/ha.rok] 

15-25 
[t/ha.rok] 

Nad 25 
[t/ha.rok] 

KÚ 

[km2] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Jinošov, Pucov 533,32 114,2 15,9 4,7 1,5 

(zdroj: vlastní práce) 
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Obr. 12  Rozbor erozních poměrů (zdroj: vlastní práce) 
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3.1.6.2 Stupně erozní ohroženosti půdy 
 

Zpracování podle stupňů erozní ohroženosti půdy, kdy je erozní smyv roztříděn dle 

násobků přípustného smyvu. V řešeném území platí pro přípustný smyv hodnota 4 t/ha.rok-1. 

Stupně mají hodnotu 1, 1 - 2,5 a nad 2,5 násobku přípustného smyvu. Plocha území spadající do 

hodnoty 0 - 1 násobku povoleného smyvu je plocha erozně neohrožená. Území spadající do 

rozmezí hodnot 1 - 2,5 násobku povoleného smyvu je plocha středně erozně ohrožená a nad 2,5 

násobek vysoce erozně ohrožená plocha. 

 

Tab. 7  Klasifikace SEOP erozního smyvu před navržením PEO 

Násobky erozního smyvu  

0 - 1 1 - 2,5 Nad 2,5 

KÚ 

[ha] [ha] [ha] 

Jinošov, Pucov 533,32 114,2 22,1 
 

(zdroj: vlastní práce) 

 

SEOP

647,52

20,6 1,5

0 - 1

1 - 2,5

Nad 2,5

 

Graf 4 Klasifikace SEOP erozního smyvu před navržením PEO 
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 Obr. 13  Stupně erozní ohroženosti půdy(zdroj: vlastní práce) 
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3.1.7  Rozbor odtokových poměrů 

Základem rozboru je identifikace tzv. kritických bodů, kde dochází k odtoku srážkové 

vody do intravilánu nebo významných údolnic a drah soustředěného odtoku.  K těmto profilům 

byly určeny přispívající sběrné plochy, na kterých byly provedeny hydrologické charakteristiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

Obr. 14  Identifikace kritických profilů (zdroj: vlastní práce) 
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U následujících tabulek jsou uvedeny podrobné charakteristiky pro dobu opakování N=100 let. 

SPKB 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.8 SPKB 1 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5. SPKB 1 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 
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SPKB 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Tab.9 SPKB 2 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6. SPKB 2 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 
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SPKB 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab.10SPKB 3 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Graf 7. SPKB 3 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 
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SPKB 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.11 SPKB 4 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 8. SPKB 4 – výpočet kritických bodu v DesQ - MaxQ (zdroj: vlastní práce) 
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Uvedené výpočty pro kritické profily v daném území zobrazují množství vody vtékající 

do intravilánu obce ze zemědělské půdy nebo významné profily na zemědělské půdě. Hodnoty 

v tabulkách určují množství vody při maximálním průtoku s periodou N=100 let. V tabulce č. 8 

jsou uvedeny hodnoty s periodou N=100 let na stávající zemědělské půdě  s porovnáním stejných 

míst kritických profilů  při vyloučení nebo nevyužívání širokořádkových plodin nad intravilánem 

obce. 

Tab.12 celkové výsledky odtokových poměrů 

Označení 
KB 

 N - leté maximální průtoky 

 
Plocha 
(km2) 

5 
(m3/s) 

10 
(m3/s) 

20 
(m3/s) 

50 
(m3/s) 

100 
(m3/s) 

1 0,07 0,061 0,091 0,123 0,155 0,185 

2 0,12 0,059 0,089 0,118 0,146 0,169 

3 0,4 0,124 0,181 0,235 0,283 0,321 

4 0,06 0,044 0,067 0,09 0,116 0,135 

(zdroj: vlastní práce) 

 

Tab.13 porovnání stávajících kritických profilů a profilů při využití VENP 

Označení 
KB 

Průtoky pro N= 100let 

 
Plocha 
(km2) 

Stávající území 
(m3/s) 

Území s VENP 
(m3/s) 

1 0,07 0,185 0,071 

2 0,12 0,169 0,065 

3 0,4 0,321 0,107 

4 0,06 0,135 0,051 

(zdroj: vlastní práce)  
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3.2 Metody 

V této kapitole budou vysvětleny metody, které byly použity při zjištění množství eroze a 

návrhu protierozních opatření. 

 

3.2.1 Univerzální rovnice Wischmeier-Smith 
 

 K výpočtu množství erozního smyvu je používána univerzální rovnice Wischmeier-Smith. 

K výpočtům v počítači byl použit program USLE 2D. Metoda spočívá v posouzení faktorů, jež 

vstupují do procesu tvorby a velikosti smyvu. Hlavními faktory jsou klimatické, hydrologické, 

geologické a vegetační poměry, jejichž celkový vliv je popsán v šesti základních členech rovnice 

[9]: 

 

    G=R*K*L*S*C*P    [t/ha.rok]    

  Kde: 

  R  faktor erozní účinnosti deště 

  K  faktor náchylnosti půdy k erozi 

  L  faktor délky svahu 

  S  faktor sklonu svahu 

  C  faktor ochranného vlivu vegetace 

  P  faktor protierozních opatření 

 

3.2.1.1 Faktor erozní účinnosti deště R 

 

Podle základní metodiky [9] je definován vztahem: 

 

    R=E*i30/100        

 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] 
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Celková kinetická energie E definuje vztah [9]: 

    E=∑
i = 1

n

Ei          

Kde: 

  Ei  kinetická energie i-tého úseku úseku deště  [J.m-2] 

  n  počet úseků 

 

Energie na jednotlivých úsecích se dále počítá podle vztahu: 

 

    Eí=(206+87log isi )*H si      

  Kde: 

  isi  intenzita deště i-tého úseku   

  Hsi  úhrn deště v i-tém úseku    [cm] 

 

 Deště o vydatnosti 12,5 mm, oddělené od předchozích a následných dešťů 

s šestihodinovou nebo delší přestávkou a deště, pokud jejich maximální intenzita nepřekročí 24 

mm/hod, se nepočítají [9] a předpokládá se, že nezpůsobují odtok vody z pozemku. 

 

3.2.1.2 Faktor náchylnosti půdy k erozi K 

 

 Faktor náchylnosti půdy k erozi v sobě zahrnuje charakteristiku infiltrační schopnosti 

půdy a odolnost zeminy proti rozrušující energii kapek a následnému povrchového odtoku. 

 Tento faktor Wischmeier-Smith definovali jako odnos půdy v t/ha na jednotku dešťového 

faktoru R ze standardního pozemku o délce 22,13 m na svahu o sklonu 9 %, který je udržován 

jako kypřený černý úhor kultivaci ve směru sklonu [9]. 

 

K určení hodnoty tohoto faktoru lze použít několik metod. Pokud půda neobsahuje více 

než 70 % prachu a práškového písku, lze k určení použít matematický vztah podle vzorce: 

 

100K = 2,1M1,1410-4(12-a)+3,25(b-2)+2,5(c-3)    
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  Kde:  

  M  (% prachu + % práškového písku)*(100 - % jílu) 

  a  % organické hmoty 

  b  třída struktury ornice 

  c  třída propustnosti půdního profilu 

 V této práci byla použita metoda určování K faktoru z 2 a 3 čísla kódu BPEJ. Zmíněné 

hodnoty jsou považovány pouze za přibližné, ale plně dostačují pro výpočet erozního smyvu. 

 

3.2.1.3 Topografický faktor LS 
 

 Faktor délky svahu L a sklonu svahu je možné nahradit tzv. topografickým faktorem. Ten 

podle metodiky představuje poměr ztráty půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na 

jednotkovém pozemku o délce 22,13 m se sklonem 9 % [9]. 

Pro přímé svahy lze faktor vypočítat podle vztahu: 

 

    LS=ld
0,5*(0,0138+0,0097s+0,00138s2)    

   

Kde: 

  ld  nepřerušená délka svahu 

  s  sklon svahu    [%] 

 

Oba dílčí faktory lze vypočítat také samostatně: 

 

Faktor délky svahu L 

    L=( l d

22,13)
α

        

  Kde: 

  ld  nepřerušená délka svahu 

  α  exponent zahrnující vliv sklonu svahu 

 

Tab. 14  Vliv sklonu svahu[9] 

sklon [%] 5 3 - 5 1 - 3 1 

p 0,5 0,4 0,3 0,2 
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Faktor sklonu svahu S 
 

    S= 0,43+ 0,30s+ 0,043s2

6,613       

  Kde: 

  s  sklon svahu    [%] 

 

 Výše uvedený vzorec platí u přímých svahů. Přírodní svahy jsou, ale většinou 

nepravidelné a jsou často složeny z několika částí o různých sklonech. K dosažení dostatečně 

přesných výsledků je proto nutné rozdělit svah na nejméně 3 části a na každé z nich určit dílčí  

S faktor pro výpočet LS faktoru v daném území byl používán program USLE 2D. 

 

3.2.1.4 Faktor ochranného vlivu vegetace C 

 

 Ochranný vliv vegetačního pokryvu se projevuje dvěma způsoby. Prvním je přímá 

ochrana půdy před destruktivním působením dopadajících kapek a zmenšení povrchového 

odtoku. Druhým je změna vlastností samotné půdy, dochází především ke změně pórovitosti 

a propustnosti vlivem kořenového systému. 

 Velikost ochranného vlivu záleží na druhu plodiny a je přímo úměrná hustotě výsevu 

porostu, jeho vzrůstu, vegetačnímu období a pokryvnosti. Další vlastností je také období, kdy 

plodina dosahuje největšího rozvoje hustoty porostu. Mezi rostliny s nejlepší ochranou patří 

travní porosty a pícniny. Naopak mezi plodiny s nedostatečnou ochranou patří širokořádkové 

plodiny, (kukuřice, slunečnice, brambory, řepa) nebo intenzivně využívané ovocné sady bez 

travního porostu pod a mezi stromořadími. 

 Jak již bylo zmíněno, velikost ochranného vlivu závisí na vegetačním období a vývoji 

plodiny. Podle metodiky [9] je pěstební fáze rozdělena na 5 období: 

  

1. období podmítky a hrubé brázdy 

2. období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí nebo zasázení 

3. období po dobu druhého měsíce od jarního nebo letního setí či sázení, u ozimů do 30.4. 

4. období od konce třetího období do sklizně 

5. období strniště 
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 Velikost C faktoru pro ornou půdu v řešeném území byl přiřazován podle klimatického 

regionu, vycházejícího z kódu  BPEJ a druhu kultury z dat LPIS. 

 

Tab. 15  Hodnoty C faktoru podle klimatického regionu [11]  

C faktor  
Klimatický region 

orná půda zemědělská půda 

0 0,291 0,307 

1 0,278 0,286 

2 0,266 0,264 

3 0,254 0,243 

4 0,241 0,221 

5 0,229 0,199 

6 0,216 0,178 

7 0,204 0,156 

8 0,192 0,135 

9 0,179 0,11 

 

3.2.1.5 Faktor protierozních opatření P 

 

V řešeném území dosud nebyla realizována žádná protierozní opatření. 

 

3.2.2 Metoda čísel odtokových čísel CN 
 

 Metoda čísel odtokových křivek CN patří mezi nejpoužívanější metody k popisu 

srážkoodtokového procesu. Model je použitelný pro území v řádu kilometrů čtverečných a je tak 

použitelný pro studii odtokových procesů v řešeném území. 

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

dvou odtoků se oceňují právě pomocí 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. Narozdíl 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 brzy po přívalovém dešti, aby měl vliv na velikost povodňové 

vlny z přívalu. CN je tedy současně i ukazatelem pravděpodobnosti typu odtoku. Čím větší CN, 

tím je pravděpodobnější, že se přímý odtok týká povrchového odtoku. [10] 
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Čísla odtokových křivek se tabelují podle: 
 

a) hydrologické vlastností půd: podle minimální rychlosti infiltrace vody do půdy bez 

    pokryvu se půdy dělí do skupin A,B,C a D (viz. tab. 3). 
 

b) vlhkosti půdy určované na základě pěti denního úhrnu předcházejících srážek, resp. 

     indexu předchozích srážek (IPS) ve 3 stupních: 

 IPS I) obsah vody v půdě umožňuje uspokojivou orbu a obdělávání;  

IPS II) návrhové účely;  

IPS III) půda je přesycena předcházejícími dešti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  Vliv obsahu vody v půdě na změně čísla odtokové křivky. [10] 

 

c) využití půdy, vegetačního pokryvu, způsobu obdělávání a uplatnění protierozních opatření. 

Obecně lze říci, že hydrologické poměry jsou závislé na hustotě porostu a  množství 

posklizňových zbytků  zvětšující drsnost povrchu. 

 

3.2.3 GIS nástroje 

 

 Výpočet jak erozního smyvu, tak z odtokových poměrů byl prováděn s využitím 

geografických informačních systémů. Základem tvorby analýz je vytvoření digitálního modelu 

terénu, který tvoří zdroj údajů o geomorfologické charakteristice. K jeho vytvoření bylo použito 
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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. 

  

Zdrojová data 

 Hlavními zdrojovými daty jsou vektorové mapy popisující základní charakteristiky 

řešeného území. Z výše uvedeného jsou potřebné vrstvy o pedologických, vegetačních, 

hydrologických a geomorfologických poměrech v území. Tyto vrstvy slouží přímo k výpočtu. 

K nim lze přičíst doplňující data zjednodušující práci při výpočtech. Mezi ně patří hlavně 

ortofotomapy. 

 

 

Hlavní zdrojová data 
 

Základní vodohospodářská mapa 

Data: informace o povodích 4. řádu vodní toky, nádrže, záplavová území  

Zdroj: VÚV 
 

Bonitované půdně ekologické jednotky 

Data: kód BPEJ  

Zdroj: Pozemkový úřad Třebíč 

 

Registr produkčních bloků (LPIS) 

Data: využití území  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

Výškopis 

Data:vrstevnice 

VÚV T.G.M., v.v.i. 

Oddělení GIS a kartografie 
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3.2.3.1 ArcGIS 

 

 Prostředí ArcGIS slouží ke zpracování zdrojových dat a k tvorbě analýz. Jeho hlavní 

náplní je tvorba map, jak vektorových, tak rastrových. Mapy lze dále exportovat do různých 

formátů, např. CAD nebo textové soubory.[11] 

 

Tvorba DMT 

Jedná se o rastrovou mapu vytvořenou zpracováním zdrojových dat. K jeho vytvoření 

jsem používal funkci Topo to raster z nástavby Spatial Analyst. Takto vzniklý základní digitální 

model terénu byl kvůli možným chybám (viz obr. 17 a 18) tzv. vyhlazen pomocí nástroje Fill. 

Velikost gridu byla 5x5 metru. 

 

Charakteristiky 

Mezi základní hydrologické analýzy vytvořené programem ArcGIS patří zjištění 

kvalitativních i kvantitativních charakteristik. Mezi tyto rozbory patří zjištění směru odtoku, 

akumulace odtoku a dále vytvoření mapy čísel odtokových křivek CN. 

 

Směry odtoků 

 

Pro vytvoření mapy se směrem odtoku, byla použita funkce Flow Direction. K určení směru, 

jakým odtok opustí danou buňku, lze využít dvou možností. Buď předpokládají čtyř (stranová 

souvislost pixelů) nebo osmi (stranová a diagonální souvislost pixelů) možnosti odtoku. 

V současné době se používá varianta s osmi možnostmi odtoku tak, aby byla shodná s orientací 

světových stan. [11] Program ArcGIS přiřazuje těmto směrům čísla od 1 do 128 (obr. 19). Směr 

odtoku z jednotlivých gridových buněk se určí tak, že se ze sousedních buněk vybere buňka 

s maximálním poklesem. K výpočtu tohoto poklesu slouží vztah: 

  

Maximální pokles = rozdíl výškových souřadnic/vzdálenost  

Obr. 16  Kódy směrů odtoku [11] 
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Příklad.: Jestliže velikost buňky je 1, je vzdálenost mezi ortogonálními buňkami rovna 1 a mezi 

diagonálními buňkami rovna 1,41. Výpočtem podle vztahu (3.9), pak zjistíme směr odtoku na 

právě řešené buňce. 

 

Obr.17 Příklad směru odtoků v DMT [11] 

Akumulace odtoku  
 

K tvorbě mapy s akumulací odtoku slouží funkce Flow Acumulation, která je součástí 

nástavby Spatial Analyst. Zdrojem dat k jejímu vytvoření je mapa se směry odtoků. Výpočet 

spočívá v postupném načítání všech buněk, kde směr odtoku ústí do právě počítané buňky. 

Buňky, u nichž hodnota akumulace dosahuje vyšších hodnot než sousední buňky, tvoří plochy 

akumulace odtoku. Buňky, do nichž neústí žádná další jiná buňka a mají tak hodnotu akumulace 

0, tvoří hřbety terénu. Výpočet je založen na předpokladu, že se spadlé srážky přemění pouze na 

povrchový odtok, hydraulické a hydrologické ztráty se neuvažují. 
 

 

Obr. 18  Příklad postupného načítání akumulace [11]. 

 

Mapa čísel odtokových křivek CN 
 

Pro výpočet odtokových charakteristik byl použit program DesQ-MaxQ. Pro jeho 

využívání je potřeba znát rozložení jednotlivých čísel CN v řešeném území.  

Čísla CN jsou odvozena z dat o kultuře, která jsou obsažena ve vrstvě LPIS a pedologických 
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poměrech popsaných ve vrstvě BPEJ. Program ArcGIS umožňuje tyto vrstvy sloučit pomocí 

nástroje Unit. Tím je vytvořena polygonová vrstva, u které lze ke každé ploše přidat jedinečné 

číslo CN. [11] 

 

3.2.3.2 USLE 2D 

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

tvořena z digitálního modelu terénu a gridovou vrstvou parcel. Vrstva Parcel dělí území 

na jednotlivé plochy. Tím dochází ke zmenšení délky odtoku, což se následně projeví ve faktoru 

délky svahu L. 

 Program umožňuje výběr z několika možností výpočtu. Výpočet byl prováděn 

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

 

Obr. 19  Program USLE 2D 

 

 

Výpočetní model USLE 2D 

Podle [13] platí pro nepravidelné svahy výpočet faktoru LS podle vztahu: 

 

 

    LS=∑
i= 1

n Sj∗λ j
m+ 1− Sj∗λ j− 1

m+ 1

(λ j− λ j− 1)∗(22,13)m      

  Kde: 

  Sj  faktor S pro j-tý element [m/m] 

  λj  vzdálenost od spodní hranice j-tého elementu k horní hranici   [m] 
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Pro třírozměrné prostředí se vzorec mění na: 

 

   LS= ∑
i= 1 j= 1

n S(i , j )∗λ (i , j )outlet
m+ 1 − S(i , j )∗λ (i , j )inlet

m+ 1

(λ (i , j )outlet− λ (i , j )inlet)∗(22,13)m    

  Kde: 

  LS   topografický faktor  

  Σ  suma pro všechny gridové buňky  

  λ(i,j)inlet délka svahu ke vtoku na gridovou buňku (i,j) 

  λ(i,j)outlet délka svahu k odtoku z gridové buňky (i,j) 

  S(i,j)  S faktor pro gridovou buňku  

  m  exponent délky svahu  

 

Pro 2D aplikace, musíme specifikovat délku svahu na jednotku zdrojové plochy. Jednotka plochy 

může být definována jako zdrojová plocha na jednotku šířky. Když počítáme jednotku plochy 

musíme rozdělit zdrojovou plochu na šířku přes, kterou odtok vniká na buňku. Tato šířka závisí 

na flow direction a je počítána s využitím aspect direction [14]. 

 

Z toho vychází: 

    λ(i,j)inlet= As,in=Ain/D'en λ(i,j)outlet=As,out=Aout/D' (3.12) 

  Kde: 

  As,in  jednotka zdrojové plochy na vtoku do gridové buňky 

  As,out  jednotka zdrojové plochy na odtoku z gridové buňky 

  D'  šířka buňky gridu přes kterou odtok- flow prochází 

 

 

Ve spojení s předchozí rovnicí: 

    Aout=Ain+D'2 D'=D/x      

  Kde: 

  D  velikost gridu 

  x  korekční faktor  
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L( i , j )= x

xm+ 1
∗

D

Dm+ 1∗
( Ain+ D2)m+ 1− Ain

m+ 1

( Ain+ D2− Ain)∗(22,13)m  

L( i , j )= ( A(i , j )+ D2)m+ 1− A(i , j )m+ 1

xm∗Dm+ 2∗(22,13)m    (rce.*) 

 

i,j Program USLE 2D nabízí 4 možnosti pro výpočet LS algoritmu: 

 

1. Wischmeier-Smith [9]: 

    S(i,j)=65,41*sin2 Θi,j+4,56*sin Θi,j+0,065    

 

podle velikosti Θi,j má exponent m z rovnice (rce.*) velikost: 

  0,5  Θi,j ≥ 0,05 

  0,4  0,035 ≤ Θi,j ≤ 0,05 

  0,3  0,01 ≤ Θi,j ≤ 0,035 

  0,2  Θi,j ≤ 0,01 

 

2. McCool [15]: 

    S(i,j)=10,8*sinΘi,j + 0,03 Θi,j ≤ 9 %   (3.17) 

    S(i,j)=16,8*sinΘi,j – 0,5 Θi,j >9 %   (3.18) 

exponent m z rovnice (rce.*) má pak tvar: 

    m=(β/β+1)       (3.19) 

  Kde: 

  β=(sin s/0,0896)/(3,0*(sin s)0,8 + 0,52) 

 

Pokud je zkoumaná plocha v důsledku místních podmínek výrazně náchylná k tvorbě 

rýhové eroze, je třeba pro exponent m použít hodnotu 2.0 (nejvyšší hodnota podílu rýhové k 

mezirýhové). [15] Tyto podmínky se převážně vyskytují na strmých svazích využívaných k 

obhospodařování. V případě, že se na pozemku vyskytuje převážně plošná mezirýhová eroze, m 

je počítán násobením hodnoty β x 0,5 (nejnižší hodnota podílu rýhové eroze k mezirýhové), tyto 

hodnoty se použijí rovněž pro neobdělávané, nevyužívané půdy. 
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Pro svahy kratší než 4 metry platí: 

    S(i,j)=3,0*(sin Θi,j)
0,8 + 0,56     

 

 

3. Govers [16]: 

    S(i,j)=(tan Θi,j/0,09)1,45      

Pro exponent m navrhuje hodnotu 0,755 

 

 

4. Nearing: 

    S= − 1,5+ 17

1+ e2,3− 6,1sin(Θ )       

 

3.2.3.3 Metoda CN v modifikaci DesQ-MaxQ 

 

 Pro návrh opatření omezujících vodní erozi jsou základním hydrologickým podkladem 

maximální N-leté průtoky QN, vyvolané na svazích a povodích drobných vodních toků převážně 

přívalovými dešti. Průtoky QN ovlivňují jednak příčinné srážky a dále celková charakteristika 

povodí do níž patří především: 

- geometrické charakteristiky 

- sklonitostní poměry 

- geologické a půdní poměry 

- využití pozemků 

- vegetační kryt 

- způsoby obhospodařování  

- systémy protierozní ochrany 

 

Podle normy ČSN 751400 je výpočet čísel odtokových křivek v nepozorovaných 

profilech založen na zpracování hydrologických údajů ze srážkoměrných stanic. Povodí přiřazená 

k těmto stanicím mají hodnoty většinou řádově větší (někdy až o 3 řády), než běžná zájmová 

území se zemědělským nebo lesním obhospodařováním. Tento problém není v této normě 

dostatečně řešen. 
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 Proto se pro výpočet v nepozorovaných profilech malých povodí jako mnohem vhodnější 

jeví využití výpočtových schémat a hydrologických modelů vycházejících ze specifické 

charakteristiky malého povodí. Jedním z nejpoužívanějších modelů, který je využíváný pro tyto 

účely patří model DesQ-MaxQ. 

 Tento model slouží pro výpočet návrhových průtoků QN, vyvolaných přívalovými dešti, 

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

přívalovými dešti doby trvání a intenzity. Model umožňuje při zvolených scénářích výpočtu 

zohlednit vliv změny charakteristik povodí na hodnoty maximálních průtoků, což je potřebné 

např. při posuzování účinnosti navrhovaných opatření v povodí (změna způsobu využívání 

pozemků v povodí, protierozních opatření apod.). 

 

 

Charakteristika modelu 

Obr. 20  Okno programu DesQ-MaxQ 

 

Model slouží k výpočtu: 

- max. N-letý průtok (návrhový), vyvolaný deštěm kritické doby trvání, 

- max. N-letý průtok, vyvolaný deštěm zvolené doby trvání a příslušné náhradní intenzity, 

- max. průtok, vyvolaný deštěm zvolené doby trvání a intenzity, 

- výpočtový objem a tvar povodňové vlny, 
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- N-letý objem a tvar povodňové vlny, vyvolaný maximálním N-letým jednodenním 

srážkovým úhrnem, 

- vliv změny charakteristiky povodí na maximální průtok (zohlednění agrotechnických 

a technických opatření v povodí, urbanizace apod.). 
 

Tab. 16  Výpočtové programy 

WDS Q1 výpočtový program pro povodí, jehož geometrickou konfiguraci lze schematicky 
vyjádřit jednou odtokovou plochou - samostatný svah  

WDS Q2 výpočtový program pro povodí, jehož geometrickou konfiguraci lze schematicky 
vyjádřit dvěma odtokovými - modelové povodí s údolnicí 

 

Obr. 21 Výpočtové programy 
 

3.2.4 Protierozní opatření  
 

 Smyslem prvků protierozních opatření je ovlivnit hlavní nepříznivé složky, které vstupují 

do odtokového poměru v povodí. Cílem je změna vodního režimu tak, aby povrchový odtok byl 

co nejvíce přeměněn na podpovrchový. Další možností protierozní ochrany je zpomalení odtoku 

takovým způsobem, aby při kulminačním průtoku nedocházelo k odnosu částeček půdy 

a vodnímu smyvu. 
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Ke splnění tohoto úsilí lze dosáhnout následujícími způsoby protierozních opatření: [21] 

- zvýšení infiltračních schopností půdy změnou využití pozemků. Při změně využití dojde 

ke změně struktury povrchových půdních horizontů. Na pozemcích s ornou půdou 

dochází k pravidelnému zhutňování (válcování apod.) je povrch uzavřen v kompaktní 

vrstvu a mění tak vsakovací schopnosti. Mezi nejvhodnější opatření, jak tomuto 

předcházet je změna orné půdy na TTP nebo lesní kultury, tím ale přestane být orná půda 

využívána k zemědělské velkovýrobě. Další možností jsou speciální meliorační postupy, 

při kterých dochází ke změně samotných vlastností půdy, které jsou v dnešní době značně 

nákladné a tudíž málo využívané, 

- převod povrchového odtoku na podzemní tradičním způsobem je návrh drenážních 

systémů, 

- zvýšení povrchové akumulace tento způsob je aplikován spíše na vodních tocích, jedná se 

o návrh různých nádrží nebo úprav koryt. Z hlediska PEO sem patří návrh tzv. suchých 

nádrží v profilech soustředěného odtoku, 

- využití a ponechání posklizňových zbytků na pozemcích, čímž dochází k rozrušení 

kompaktní vrstvy půdy a zvýšení infiltrace do půdy, 

- změna pěstovaných plodin, vyloučení širokořádkových plodin na erozně ohrožených 

svazích, 

- výsev širokořádkových kultur do meziplodiny, čímž dochází k ochraně půdy v raných 

stádiích plodin, 

- dalším způsobem je využívání podrývání, tím dochází k rozrušení půdy do hloubky až 

0,7 m ( dle výrobce techniky a dané půdy) tím se zvýší infiltrace do půdního profilu. 

 

Tyto zmíněné způsoby jsou součástí organizačních, případně agrotechnických opatření. Ve 

velké části případů je, ale dosah těchto opatření na změnu vodního režimu nedostatečný. Proto je 

nutné přistoupit k návrhu technických opatření (meze, průlehy apod.). Dále se tyto prvky 

zaměřují na dráhy soustředěného odtoku. Jedná se buď o úpravu této dráhy (např. stabilizace), 

nebo návrh nových tras (např. svodné příkopy). 

Vzhledem k velkému množství protierozních opatření, budou dále rozepsány pouze některé 

prvky PEO. 

 



 59 

Záchytné průlehy (ZP) 

Průlehy jsou mělké příkopy s malými sklony svahů, které jsou většinou zatravněné. Voda 

zachycená v těchto prvcích je buď odváděna nebo vsakována. Vsakovací průlehy tak mohou mít 

nulový podélný sklon a jsou navrženy v mírném sklonu od vrstevnice. Tím daný pozemek 

rozdělují podle terénního reliéfu a usnadňují obhospodařování po vrstevnicích, [18] 

 

Základní požadavky: 

- min. hloubka 30 cm 

- max. hloubka 100 cm 

- sklon 0-3 % 

- min. šířka 30 cm 

- max. délka 600 m 

- sklon svahu 1:10 až 1:5 

 

V rámci této práce byly navrženy vsakovací průlehy se sklonem svahů 1:5 a šířkou dna 30 cm. 

 

Svodné příkopy (SP) 

Slouží k odvádění vody ze záchytných průlehů. Většinou kopírují povrch terénu mají 

velký sklon a musí být opatřeny technickým opevněním nejčastěji lomovým kamenem nebo 

zatravňovací dlažbou . 

 

Základní parametry: 

- max. hloubka 100 cm 

- min. hloubka 40 cm 

- sklon podle terénu  

- max. délka 800 m 

- sklony svahů 1:1,5 až 1:2 

 

Stabilizace drah soustředěného odtoku (SDSO) 

Cílem stabilizace drah soustředěného odtoku je odvést povrchový odtok vzniklý 

tvarováním reliéfu krajiny. Tyto prvky mají charakter průlehů s vegetačním krytem, ale většinou 

nejsou technicky upravovány a chrání dráhu při jarních táních a přívalových deštích. V rámci této 

práce byly prvky SDSO pojaty jako liniové trvalé travní porosty.  
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Zasakovací pásy 

Principem této ochrany je rozdělení velkých zemědělských ploch pomocí ochranných 

zasakovacích pásů. Tyto pásy pak slouží ke vsakování přiteklé vody. Návrh vychází ze sklonu 

pozemku, tvaru pozemku a typu chráněné plodiny. 

 

Trvalé travní porosty (TTP) 

Trvalé zatravnění se obvykle navrhuje v místech velkých sklonů. Může se jednat o 

samostatné pozemky nebo o liniové prvky. 

Tyto prvky se obvykle navrhují tam, kde: 

- sklony přesahují 20 % 

- se vyskytují mělké půdy (do 30 cm) na svazích se sklonem 10-20% 

- jsou zamokřené půdy  

 

Vyloučení erozně ohrožených plodin (VENP) 

Toto opatření patří mezi základní organizační opatření. Cílem je určení ploch, na kterých 

bude vyloučeno pěstování širokořádkových plodin. 

V rámci této práce byly plochy s aplikací VENP navrženy na svazích, které se svažují směrem do 

intravilánu. [18] 

 

4. Výsledky vlastní práce 
 

Hlavní součásti PSZ jsou cestní síť, protierozní opatření a uzemní systém ekologické 

stability, do kterého spadají biocentra a biokoridory. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pucov 

proběhly v roce 1999 a v k. ú. Jinošov proběhly v roce 2007. KPÚ v obou katastrálních územích 

projektovala stejná kancelář. 

 

4.1 Rozbor území 
 

Po prostudování schválených komplexních pozemkových úprav pro obce Pucov a Jinošov 

vyplývá, že v daných katastrech dochází k zanedbatelné vodní erozi. V těchto materiálech se 
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neřeší vniknutí vody z  přívalových dešťů do intravilánu ani významné dráhy soustředěných 

odtoků se sběrnou plochou větší než 4 ha. 

Z rozborů provedených v programu ArcGIS jsem vytvořil sklonitostní rozbory, dráhy 

soustředěných odtoků a především výpočet eroze. 
 

4.1.1 Pucov 

V rámci plánu společného zařízení v katastru obce Pucov bylo provedeno posouzení 

erozní ohroženosti. Terénní průzkum i teoretické výpočty prokázaly, že jsou nutná protierozní 

opatření. Podle velikosti smyvu byly navrženy jednotlivé druhy protierozních opatření. Snahou 

projektanta bylo navrhovat protierozní opatření neinvestiční povahy, uvažuje se o opatřeních 

organizačních a agrotechnických. Jediným technickým opatřením jsou navržené cesty 

s odvodňovacími příkopy. [20] 
 

Součástí rozboru erozní ohroženosti v katastru obce Pucov je mapa – „Návrh polyfunkční 

kostry – vodohospodářské řešení“.  V této mapě příloze KPÚ jsou sklonitostní poměry, návrh 

ochranného zatravnění a umístění erozně uzavřených celků. Agrotechnické a organizační opatření 

není ve výkresové části nijak blíže popsáno, v textové části je popsáno jako úprava osevních 

postupů. Nelze přesně určit, ve kterých lokalitách bude navrženo nějaké protierozní opatření.  
 

4.1.2 Jinošov 
 

V rámci plánu společného zařízení v katastru obce Jinošov bylo provedeno posouzení 

erozní ohroženosti. Výpočet míry erozního ohrožení pro jednotlivé dráhy soustředěného odtoku 

byl proveden v Rozboru současného stavu a bylo konstatováno, že o řešeném území lze hovořit 

jako o území erozí neohroženém. Opatření proti erozi mají spíše organizační charakter. Odvedení 

a podchycení soustředěných odtoků zajistí navržený systém cestních příkopů. Nejexponovanější 

místa budou zatravněna. Především by se mělo jednat o vyloučení plodin s nedostatečným 

protierozním účinkem (okopaniny, kukuřice a další širokořádkové plodiny) z osevního postupu. 

[19] 

Součástí tohoto návrhu společných zařízení v katastru obce Jinošov je i mapa – „Plán 

společného zařízení – situace cestní sítě a vodohospodářských opatření“.  V této mapě, naprosto 

chybí součásti, podle kterých by bylo možné určit odtokové poměry. Chybí vrstevnice, 

sklonitostní rozbor a množství eroze. V neposlední řadě není uvedeno umístění a popis 

organizačních a agrotechnických opatření. 
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4.2 Ochranné zatravnění 
 

V katastru obce Pucov bylo provedeno především ochranné zatravnění, vyloučení 

širokořádkových plodin a zatravnění drah soustředěného odtoku. Ochranné zatravnění bylo 

navrženo především na okraji pozemků podél Pucovského potoka a jeho levostranného přítoku.  

Zatravnění bylo provedeno převážně na pozemcích, kde převažoval erozní smyv 10 t/ha/rok. 

V katastru obce Jinošov došlo k ochrannému zatravnění podél vodního toku. Došlo 

k návrhu opětovného zatravnění území v severní části katastru, které bylo změněno v ornou půdu 

po schválení komplexních pozemkových úprav. Ve východní části katastru, směrem obci 

Hluboké, došlo k návrhu zatravnění území, na kterém se historicky nacházeli remízky a meze. Na 

jižním okraji katastru obce Jinošov, kde byl zjištěn velký smyv, větší než 10 t/ha/rok. V rámci již 

schválených komplexních pozemkových úprav, došlo v dané lokalitě k návrhu záchytného 

příkopu, který je naprosto nedostatečný. Jediná shodná část se schválenými KPÚ je zatravnění 

svahu ve východní části katastru. Další lokalitou, kde došlo k odstranění trvale travního porostu, 

v rámci schválení komplexních pozemkových úprav, je jihozápadní okraj katastru obce Jinošov. 

V dané lokalitě se nachází zemědělské letiště, lokalita není na svažitém území a k opětovnému 

zatravnění nedojde. 



 63 

 

Obr. 22  Ochranné zatravnění (zdroj: vlastní práce) 
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Zastoupení pozemk ů po ochranném zatravn ění

80%

6%

14%

Orná

TTP

Ochranné zatravnění

  Tab 17. Stávající stav zemědělsky využívané půdy 

Kultura 
(-) 

Plocha 
(ha) 

Zastoupení 
(%) 

Orná 631,89 94,37 

TTP 37,73 5,63 

Celkem 669,62 100 

    (zdroj: vlastní práce)   

 

Tab 18. Zemědělsky využívaná půda po návrhu ochranného zatravnění 

 

 

 

 

 

 

 

    (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 Zastoupení pozemků po ochranném zatravnění (zdroj: vlastní práce)   

Kultura 
(-) 

Plocha 
(ha) 

Zastoupení 
(%) 

Orná 541,49 80,86 

TTP 37,73 5,63 

Ochranné zatravnění 90,4 13,51 

Celkem 669,62 100 



 65 

Zastoupení pozemk ů po ochranném zatravn ění a vylou čení 
široko řádkových plodin

72,67%

8,19%

5,63%

13,51%

486,39

55,1

37,73

90,4

4.3  Vyloučení širokořádkových plodin 

 

Vyloučení širokořádkových plodin bylo navrženo na pozemcích, kde většina pozemku 

spadá do povoleného množství smyvu tj. do 4 t/ha/rok, ale stále zde zůstává nezanedbatelná 

plocha s množstvím eroze v rozmezí 4 – 10 t/ha/rok. 

 

Tab 19. Zemědělsky využívaná půda po návrhu ochranného zatravnění a VENP 

 

 

 

 

 

 

 
 

    (zdroj: vlastní práce)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10 Zastoupení pozemků po ochranném zatravnění  

a vyloučení širokořádkových plodin (zdroj: vlastní práce)   

Kultura 
(-) 

Plocha 
(ha) 

Zastoupení 
(%) 

Orná 486,39 72,67 

VENP 55,1 8,19 

TTP 37,73 5,63 

Ochranné zatravnění 90,4 13,51 

Celkem 669,62 100 
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Obr. 23  Vyloučení širokořádkových plodin (zdroj: vlastní práce)   
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4.4 Zatravnění drah soustředěného odtoku 
  

Zatravnění drah soustředěného odtoku bylo navrženo v místech, kde sběrná plocha 

převyšuje 4 ha.  Nejvýznamnější dráhy soustředěného odtoku jsou na hranici katastrů. Na 

„Pucovské nivě“ (název lokality za místním ZD). V této lokalitě dochází k vytváření koryta při 

každém větším dešti viz obr. 26. Další významná DSO je u lesa. „Netušilky“. Jiné velké DSO 

jsou již zahrnuty v předchozích protierozních opatřeních. Údolnice a DSO bude zatravněna v šíři 

20 m od osy údolnice. 

Tab 20. Zemědělsky využívaná půda po návrhu ochranného zatravnění,  
             vyloučení širokořádkových plodin a zatravněním DSO 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    (zdroj: vlastní práce)   

Zastoupení kultur po protierozních opat řeních

71,73%

8,19%

0,92%

5,64%
13,52%

480,29

55,1

6,1

37,73

90,4

 

Graf 11 Zastoupení kultur po protierozním opatření (zdroj: vlastní práce)   

Kultura 

(-) 

Plocha 

(ha) 

Zastoupení 

(%) 

Orná 480,29 71,73 

VENP 55,1 8,19 

Zatravnění DSO 6,1 0,92 

TTP 37,73 5,64 

Ochranné zatravnění 90,4 13,52 

Celkem 669,62 100 
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Obr. 24 Návrh opatření proti erozi (zdroj: vlastní práce) 
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Obr. 25 Erozní rýha na hranici katastru Jinošov a Pucov – vytvořená programem ArcGis  

        (zdroj: vlastní práce)   

 

Obr. 26 Erozní rýha na hranici katastru Jinošov a Pucov – v reálném prostředí  

            (zdroj: Svoboda M. 2010)   
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Obr. 27 Erozní rýha ve východní části katastru Jinošova – vytvořené programem ArcGis 

       (zdroj: vlastní práce)   

 

Obr. 28 Erozní rýha ve východní části katastru Jinošova – v reálném prostředí  

                (zdroj: vlastní práce)   
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4.5 Cestní síť 
 

V rámci již schválených komplexních pozemkových úprav v katastrech Jinošov a Pucov 

byla hlavní část věnována cestní síti. Cestní síť je především stávající. V katastru obce Pucov 

nedošlo během KPÚ k významnému vytváření nových polních cest. Vznikla zde pouze jedna 

nová, která nemá historické podklady a do dnešní doby nedošlo k její realizaci.  Během 

komplexních pozemkových úprav byl navržen pouze nový povrch a odvodnění polních cest. 

Odvodnění polních cest je navrženo jako jedno z protierozních opatření.  V katastru obce Jinošov 

došlo k významnějším změnám v cestní síti. Vychází ze stávající lokalizace, ale je doplněna 

novou páteřní polní cestou, která odklání zemědělskou techniku mimo intravilán obce Jinošov, 

především v severní a severovýchodní části katastru. 

 

5. Diskuze 
 V této části práce je zhodnocena sumarizace všech výsledků a porovnání s již 

schválenými komplexními pozemkovými úpravami a jejich plány společných zařízení. 

 

5.1 Rozbor erozních poměrů 

 Rozbor byl proveden pomocí dvou způsobů. První z nich pracuje s absolutnými čísly 

průměrného erozního smyvu, který je zobrazen v mapě erozních poměrů a tabulce 6. K největší 

množství erozního smyvu dochází na dlouhých svazích a na svazích s velkým sklonem. Tyto 

svahy se nachází podél místních toků a jejich přítoků. 

Druhým způsobem je zpracování podle stupňů erozní ohroženosti půdy, kde je erozní 

smyv roztříděn podle násobků přípustného smyvu. To je zobrazeno v mapě SEOP a  tabulce 7. 

 

5.2 Rozbor odtokových poměrů 
 

 Základem rozboru je identifikace tzv. kritických bodů, kde dochází k odtoku srážkové 

vody do intravilánu obce nebo významné profily. K těmto profilům byly určeny přispívající 

sběrné plochy, na kterých byly provedeny hydrologické charakteristiky. K výpočtu byl použit 

model DesQ-MaxQ. V obrázku 14 jsou znázorněny nalezené kritické body a jim příslušející 

sběrné plochy. V tabulce 7 pro jednotlivé kritické body uvedeny N-leté kulminační průtoky.  
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5.3 Návrh protierozních opatření ve schválených PSZ 
  

V již schválených plánech společných zařízení, které jsou součástí komplexních 

pozemkových úprav v katastrech Pucov a Jinošov, byla zjištěna erozní ohroženost území.  

V plánu společných zařízení v katastru obce Pucov je v textové části popsáno 

agrotechnické a organizační opatření a ve výkresu „Návrh polyfunkční kostry – 

vodohospodářského řešení“ je označeno kde se lokality nachází. 

Pro názornost byla použita mapa eroze, do které bylo vyznačeno umístění erozně 

uzavřených celků (EUC). V tabulce je popsáno množství smyvu v dané lokalitě. Pro jednotlivé 

erozně uzavřené celky byl proveden návrh protierozních opatření. Na pozemcích erozně 

ohrožených byly navrženy osevní postupy, snižující erozi půdy. V katastru obce Pucov bylo 

v rámci plánu společných zařízení vyčleněno 13 erozně uzavřených celků. Erozně uzavřené celky 

mají navržený osevní postup jako protierozní opatření, ale nejsou přesně lokalizovány.   

 

V mapě „Návrh polyfunkční kostry – vodohospodářského řešení“, která je přílohou KPÚ, 

jsou označeny sklonitostní poměry v dané lokalitě a dále jsou naznačeny dráhy soustředěného 

odtoku. Není možné určit množství eroze v daných lokalitách a tudíž ani lokalizovat umístění 

protierozních opatření nebo ochranné zatravnění. 

 

V návrhu polyfunkční kostry byly navrženy tři osevní postupy [20]: 

 

- Osevní postup A - pěstování maximálně 50 % okopanin, 50 % plodin méně náchylných 

k erozi (obiloviny , pícniny) – C = 0,45 

- Osevní postup B - pěstování maximálně 30 % okopanin, 70 % plodin méně náchylných 

k erozi (obiloviny , pícniny) – C = 0,34 

- Osevní postup C - pěstování maximálně 20 % okopanin, obiloviny 55 %, pícniny 25 % - 

C = 0,24 

 

Na některých pozemcích bylo navrženo vyloučení okopanin, ochranné zatravnění a  zalesnění. 
 

 

 

 

 



 73 

Rozdělení erozně uzavřených celků a návrh osevních postupů: 
 

Erozně uzavřený celek 1  

-  Trať za jalovcem 

Stávající stav - celek erozně neohrožený 

Navržený stav – vyhovuje 

 

Erozně uzavřený celek 2  

- Trať nad silnicí, u váhy 

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup A 
 

Erozně uzavřený celek 3  

-  Trať nad silnicí k Jindřichovu, za mezí k Jasenici 

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup B, A 
 

Erozně uzavřený celek 4 

-  Trať od údolnice až ke katastrálnímu území Jesenice  

Stávající stav - celek mírně až středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vrstevnicová orba, osevní postup C 

- Trať Na brankách, u vsi a Zadní poloudily, pod svahem  

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup B 

- Trať Na úzkých 

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup A 

- Trať Kobelčiny 

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – vrstevnicová orba, osevní postup B 

Ponechat stávající zatravnění, popřípadě rozšířit na svah západním směrem k lesu na 

katastrální hranici. 
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Erozně uzavřený celek 5 

-  Trať Na brankách – za vsí a na úzkých u silnice 

Stávající stav - celek erozně neohrožený 

Navržený stav - vyhovuje 

 

Erozně uzavřený celek 6  

- Trať na mlýnských, za vsí 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vyloučit okopaniny 

- Trať na mlýnských, uprostřed 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vrstevnicová orba, vyloučit okopaniny (vhodné k zatravnění) 

- Trať na mlýnských, u strže 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – zatravnit 

 

Erozně uzavřený celek 7 

- Trať díly u kapličky 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup A 

- Trať za jedlí, vpravo od cesty 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup C (svah nad lesem vhodný v šířce 60 m zatravnit) 

 

Erozně uzavřený celek 8  

- Trať Netušílky 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup B 

- Trať Díly nad horou 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup A 
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- Trať Trať za jedlí, vlevo od cesty 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vyloučit okopaniny 
 

Erozně uzavřený celek 9 

- Trať Dolní čtvrtky, u lesa 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vrstevnicová orba, osevní postup C (vhodné k zatravnění nad mezí) 

- Trať Dolní čtvrtky, u silnice 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup C 

- Trať Pucovská niva 

Stávající stav – celek středně erozně ohrožený 

Navržený stav – vrstevnicová orba, osevní postup C (vhodné k zatravnění nad mezí) 
 

Erozně uzavřený celek 10  

- Trať Dílce, pod lesem 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –osevní postup C  

- Trať Dílce, v údolí nad rybníkem 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –osevní postup B (zachovat stávající louku) 

- Trať Dílce, k Pucovské nivě 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –osevní postup C  

- Trať Dílce, k rybníku pod Běliznou 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –osevní postup C  

 

Erozně uzavřený celek 11 

- Trať Na traťkách 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –osevní postup A  
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- Trať Podvěsníky 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –vrstevnicová orba, vyloučit okopaniny 

 

Erozně uzavřený celek 12 

- Trať Na Pucovských, pod lesem 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav –vyloučit okopaniny  

- Trať Na Pucovských a zadní díly 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup B 

- Trať Přední díly, u silnice 

Stávající stav – celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup A 

 

Erozně uzavřený celek 13 

-  Trať Na Pucovských, u silnice 

Stávající stav - celek mírně erozně ohrožený 

Navržený stav – osevní postup C 

 

 

Osevní postupy jako protierozní opatření v daných lokalitách nejsou blíže specifikovány 

v žádné příloze. Jejich umístění v daných lokalitách je nepřesné. V příloze „Návrh polyfunkční 

kostry- vodohospodářského řešení“ je znázorněna pouze sklonitost a ochranné zatravnění ve dvou 

lokalitách. Celý výkres je značně nepřehledný i pro člověka obeznámeného s místními poměry a 

morfologií terénu. Výpočty množství eroze byly provedeny dle Wischmeier-Smith. Hodnoty 

eroze jsou uvedeny v tabulce 16,  která je součástí již schválených KPÚ Pucov. 
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Obr 29 Umístění erozně uzavřených celků ve stávajících KPÚ  (zdroj: vlastní práce)   
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Tab. 21 – výpočet eroze Pucov z již schválených KPÚ(zdroj:KPÚ Pucov) 
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V plánu společného zařízení, které je součásti KPÚ Jinošov, byl proveden výpočet míry 

erozního ohrožení. Výpočet MEO pro jednotlivé dráhy soustředěného odtoku byl proveden 

v Rozboru současného stavu a bylo konstatováno, že o řešeném území lze hovořit jako o území 

erozí neohroženém. Opatření proti vodní erozi by měla spíše organizační charakter. Odvedení 

a podchycení soustředěných odtoků zajistí navržený systém cestních příkopů. Nejexponovanější 

místa budou zatravněna. Především by se mělo jednat o vyloučení plodin s nedostatečným 

protierozním účinkem (okopaniny, kukuřice a další z širokořádkových plodin) z osevního 

postupu. [19] 

 

Při návrhu protierozních opatření byla dána přednost opatřením organizačním 

a agrotechnickým před technickými. Byla uplatněna tato opatření: 

 

1) Organizačního charakteru [19] 

 

a)  Delimitace kultur  

- zatravnění- celkem cca 4,5 ha, 

- zalesnění cca 1,82 ha, 

- zamokřená plocha-  je navrženo rozšíření cca 0,15 ha. 

                 b)  Protierozní rozmístění plodin 

- umístnění plodin nedostatečně chránících půdu před erozí (tzv. širokořádkové 

  plodiny) na pozemky rovinné nebo mírně svažité (do sklonu nejvýše 8%).  

     c)   Tvar a velikost pozemku 

  -  delší strana se orientuje ve směru vrstevnic.  

 

2) Agrotechnického charakteru [19] 

zahrnuje půdoochranné technologie pěstování plodin :  

         

        a) Vrstevnicové či konturové obdělávání plodin 

    - orba po vrstevnicích nebo s malým odklonem od vrstevnic. 
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     b) Ochranné obdělávání půdy 

- redukuje se počet operací. Místo orby se půda pouze kypří, diskuje.          

  Výsev do ochranné plodiny nebo do strniště, tzn. způsob, který udržuje 

   nejméně 30 % rostlinných zbytků na povrchu půdy. 

  

3) Rozsah návrhů protierozní ochrany proti vodní erozi 

    

       a) Hydrografické prvky- polní cesty s protierozní funkcí. 

 

Z hlediska §33 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nepatří k. ú. Jinošov k územím, kde se vyskytují 

zranitelné oblasti vymezené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. Stanovují používání, skladování 

hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření ve zranitelných 

oblastech. [19] 

 

V plánu společných zařízení obce Jinošov se nachází pouze jeden svah s ochranným 

zatravněním a ten se shoduje s navrženým opatřením v této práci. V PSZ se nachází jako 

protierozní opatření pouze svodné příkopy podél polních cest a jedna podél lesa. Celková plocha 

navržených opatření v rámci KPÚ je cca 16 ha což je 2,39 % celkové plochy.  

 

KPÚ obcí Jinošov (2007) a Pucov (1999) bylo schváleno v již zmíněném roce, do dnešní 

doby nebylo protierozní opatření nijak specifikováno a lokalizováno. Ochranné zatravnění nebylo 

také vytvořeno. Jediná součást PSZ, která byla zrealizována je úprava povrchu polní cesty 

v katastru obce Pucov v roce 2011. V katastru obce Jinošov byly zrealizovány dvě nové polní 

cesty v režii místního zemědělského družstva bez úprav povrchů. Po schválení KPÚ došlo 

k odstranění značné plochy TTP v severní části katastru obce Jinošov o výměře 6 ha a další 

plochy u místního zemědělského letiště o výměře 2 ha. Při návrhu protierozních opatření došlo 

k opětovnému zatravnění lokalit. Ve výkresové dokumentaci plánu společných zařízení obce 

Jinošov jsou zásadní nedostatky. Jedná se sklonitostní rozbor, míru eroze, erozní ohroženost, 

dráhy soustředěného odtoku a hlavně vrstevnice. 

V obou schválených KPÚ se nenachází tabulka či jiný výkaz výměr protierozních 

opatření. Jediné výkazy výměr jsou při záboru plochy pro polní cesty. Při absenci těchto hodnot 
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je těžké provést srovnání stávajícího návrhu a návrhu v této práci. Porovnání bude provedeno 

pouze odhadováním ploch vycházejícím z výkresové dokumentace KPÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 30- Plán společných zařízení obce Jinošov(zdroj: KPÚ Jinošov)  
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    Obr 31 Návrh polyfunkční kostry – vodohospodářské řešení (zdroj: KPÚ Pucov) 
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5.4 Návrh nových protierozních opatření  

Při návrhu protierozních opatření bylo využíváno mapy vytvořené v programu ArcGis. 

Jedná se o sklonitostní rozbor, erozní poměry a dráhy soustředěného odtoku. Jako protierozní 

opatření bylo navrženo ochranné zatravnění svahů kde erozní smyv převyšuje 10 t/ha/rok. Erozní 

smyvy se nachází podél zalesněného údolí Pucovského a Jinošovského potoka. Jsou zde lokality, 

které se shodují s původním návrhem schválených KPÚ.  Navržené ochranné zatravnění 

vybraných katastrů je 90,4 ha což je 13,51 % celkové zemědělské plochy.  

Ochranné zatravnění drah soustředěného odtoku bylo navrženo převážně na hranicích 

katastrů Jinošov a Pucov. Zatravnění je provedeno v od osy údolnice na každou stranu 20 m,  pro 

sběrné plochy větší než 4 ha. Celková výměra zatravněných údolnic je 6,1 ha. 

 

V rámci návrhu protierozního opatření došlo k vyloučení širokořádkových plodin na 

pozemcích, kde se erozní smyv pohybuje v hodnotách nad 4 t/ha/rok. Celková výměra 

zemědělské půdy s vyloučením širokořádkových plodin je 55,1 ha. 

 Při návrhu protierozních opatření byl kladen důraz i na tvar a umístění jednotlivých 

pozemků. Ochranného zatravnění bylo vytvářeno v  co nejjednodušších tvarech. Hlavním 

důvodem návrhu, byla tendence českého zemědělství využívat stále větší a širší stroje a tím šetřit 

značně drahou pracovní sílu. Pro dnešní techniku je těžké obdělávání složitých tvarů hranic 

jednotlivých honů. Dalším důvodem je i snazší vytyčení částí pozemků, kterých se protierozní 

ochrana týká, v polních podmínkách. Zatravnění DSO bylo navrženo tak, aby byla možnost 

zemědělskou technikou plynule přejíždět a nevytvářela zbytečné nepravidelné tvary, které by 

zůstávaly ladem z důvodu špatného obdělávání.  

Účinnost navržených opatření byla  ověřena v programu DesQ – MaxQ a ERCN na 

vybraných plochách, znázorněných v mapě – Vyznačení ploch pro výpočet účinnosti 

protierozních opatření. 
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    Obr 32  Vyznačení ploch pro výpočet účinnosti protierozních opatření (zdroj: vlastní práce) 
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Na vybraných plochách, které vyjadřují průřez celým územím, byl počítán erozní smyv 

v programu ERCN. Software ERCN využívá univerzální rovnici Wischmeier-Smith. V katastrech 

obcí Pucov a Jinošov bylo vybráno pět ploch, na kterých bylo navrženo protierozní opatření, 

vyloučení širokořádkových plodin. Vybrané lokality spadají v množství erozního smyvu do 

rozmezí 4-10 t/ha/rok podle výpočtu v programu ArcGIS.  

 

Tab.22 Porovnání vybraných částí -  stávající  a po návrhu venp 

Název 
Výměra 

(ha) 

Erozní smyv -stávající 

plocha (t/ha/rok) 

Erozní smyv – venp 

(t/ha/rok) 

Část 1 11 7,74 3,04 

Část 2 3,8 8,62 3,87 

Část 3 5 5,8 2,27 

Část 4 2,5 8,38 3,13 

Část 5 5,3 9,08 3,36 

   (zdroj: vlastní práce) 

 

5.5 Porovnání protierozních opatření 
 

V rámci již schválených KPÚ a plánů společných zařízení došlo k vytvoření především 

netechnických protierozních opatření jako jsou organizační a agrotechnická opatření. 

 Ochranné zatravnění ve schválených KPÚ bylo navrženo na výměře cca 16 ha (2,39 % 

celkové plochy). Ochranné zatravnění navržené v této práci bylo zvýšeno na výměru 90,4 ha, 

(13,51% celkové zemědělské plochy). Oproti původnímu návrhu došlo ke zvýšení zatravněné 

plochy o 74,4 ha (11,12% ze zemědělské půdy). 

 Zatravnění DSO nebylo v původním návrhu vůbec řešeno. Zatravnění DSO řešené v této 

práci bylo navrženo o výměře 6,1 ha (0,91% stávající zemědělské plochy). 

 Organizační a agrotechnická opatření byly navrženy ve schválených KPÚ Pucov. Jako 

PEO byly navrženy osevní plány. Ty byly popsány a lokalizovány v textové části. Lokalizace 

protierozních opatření byla označena také ve výkresové části „Návrh polyfunkční kostry – 

vodohospodářského řešení“ jako erozně uzavřené celky. Bližší specifikace umístění není zřetelná 

a osazení na zemědělsky obdělávané plochy také nelze rozpoznat viz obrázek 29. Výkresová část 
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je značně nepřehledná, jsou zde zakresleny sklonitostní poměry a některé dráhy soustředěného 

odtoku. Umístnění protierozních opatření není možné přesně určit. Navržené ochranné zatravnění 

nebylo realizováno a silně erozně ohrožené plochy jsou i nadále intenzivně zemědělsky 

využívané. Nově navržené ochranné zatravnění pokryje všechny plochy, kde erozní smyv 

dosahuje hodnot 4-10 t/ha/rok. Vyloučení širokořádkových plodin bylo navrženo na pozemcích, 

kde erozní smyv v převážné části pozemku převyšuje 4 t/ha/rok. 

 

Organizační a agrotechnická opatření byla ve schválených KPÚ Jinošov zmíněna 

v textové části, ale ve výkresové části se nenachází. V textové části jsou popsány zásady, které by 

měly být využívány jako protierozní prvky. Ale není zde popsáno umístnění a lokalizace 

protierozních agrotechnických opatření. Jako protierozní opatření, kterým je dáván největší 

význam jsou odvodňovací příkopy podél polních cest. Ve výkresové části plánu společného 

zařízení obce Jinošov, jsou zakresleny odvodňovací příkopy podél polních cest a ochranné 

zatravnění svahů, ovšem zcela chybí vrstevnice, sklonitostní rozbor nebo rozbor erozního smyvu.  

 

V obou KPÚ jsou nepřehledné části a chybí zásadní přílohy, podle nichž byl proveden 

protierozní návrh. 

 

Vybraná KPÚ a plány společných zařízení se věnují převážně systému polních cest, které 

vychází ze stávající struktury. Dále je značná část věnována prvkům ÚSES. Protierozní ochrana 

je zmíněna pouze okrajově nebo téměř vůbec. V dokumentaci KPÚ chybí tabulky a výpisy výměr 

ploch využívaných k protierozní ochraně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

6. Závěr 
  

V této diplomové práci bylo zkoumáno a posuzováno území obce Jinošov a Pucov. V 

řešené oblasti byl proveden rozbor erozních, odtokových poměrů s cílem navržení protierozních 

opatření a jejich následné posouzení s již navrženými opatřeními v rámci schválených KPÚ. 

Rozbor erozních poměrů ukázal, že řešená lokalita nespadá do vážně erozně ohroženého 

území. Plocha ohrožená erozním smyvem vyšším než 4 t/ha/rok tvoří 20,35 % z celkového 

množství zemědělsky využívané půdy. Vhledem k těmto hydrologickým a morfologickým 

podmínkám jsem navrhl tři návrhy PEO.  

Hlavním protierozním opatřením byl návrh ochranného zatravnění svahů, kde dochází 

k odnosu půdy většímu než 10 t/ha/rok. Dále vyloučení širokořádkových plodin, které bylo 

navrženo při erozním smyvu nad 4 t/ha/rok na většině dané zemědělské plochy. Posledním 

protierozním opatřením je zatravnění drah soustředěného odtoku při sběrné ploše větší než 4 ha. 

Zatravnění jsem navrhl 20 metrů od osy údolnice na obě strany. Všechna protierozní opatření na 

orné půdě zaujímají 22,63 % plochy. Rozdíl procentuálního zastoupení erozně ohrožených ploch 

a ploch s navrženým protierozním opatřením vznikl při zarovnávání ploch orné půdy z důvodu 

snazšího obdělávání zemědělskou technikou a vytyčení v polních podmínkách. 
 

Protierozní opatření v již schválených KPÚ obcí Pucov a Jinošov obsahoval převážně 

návrh odvodňovacích příkopů podél polních cest, ochranné zatravnění a vyloučení 

širokořádkových plodin. Ochranné zatravnění svahů bylo navrženo na ploše 16 ha, ovšem 

v rámci KPÚ došlo ke změně 8 ha trvale travního porostu na ornou půdu. Vyloučení 

širokořádkových plodin nelze přesně určit, protože není možné přesně lokalizovat plochy, kde 

došlo k těmto PEO. Stabilizace drah soustředěného odtoku nebyla během návrhu KPÚ řešena.  

 V katastru obce Jinošov je pouze zmíněno napojení drah soustředěného odtoku na systém 

příkopů polních cest. Výkresová dokumentace KPÚ Jinošov je v rozporu s technickým 

standardem. Chybí vrstevnice, které ztěžují přesnější lokalizaci. Nebyl vypracován rozbor 

sklonitostních poměrů, drah soustředěného odtoku a erozního smyvu.  

V KPÚ Pucov bylo řešeno protierozní opatření především úpravou osevního plánu 

a ochranným zatravněním. V mapových přílohách nebylo možné přesně lokalizovat umístění 

PEO.  
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Schválené PSZ neřeší vniknutí vod z přívalových dešťů do intravilánu, které jsou obvykle 

součástí KPÚ. Při posouzení mnou zjištěných výsledků a plánu společných zařízení 

ve schválených komplexních pozemkových úpravách jsem došel k následujícím závěrům. 

U ochranného zatravnění došlo ke shodě ve třech lokalitách o celkové ploše 16 ha z mnou 

navržených 90,4 ha. Shodné navržení VENP nebylo možné určit, protože nelze přesně lokalizovat 

jejich návrh a výměry. Zatravnění DSO nebylo ve schválených KPÚ vůbec řešeno. Mnou 

navržené zatravnění DSO bylo na výměře 6,1 ha. Rozdílnými výsledky návrhů bylo poukázáno 

na nedostatečné návrhy PEO ve schválených KPÚ. 

 

.  
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VUT  vysoké učení technické  
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