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Abstrakt  

Cílem práce bylo vyhodnotit erozní a odtokové poměry v katastrálním území Sedlnice. 

Navrhnout protierozní a vodohospodářská opatření pro optimalizaci erozního smyvu a 

odtokových poměrů krajiny. 
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Abstract 

The aim was to evaluate the erosion and drainage conditions in cadastre Sedlnice. To 

propose land erosion and water management measures to optimize land erosion and improve 

runoff conditions of the landscape. 
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1. ÚVOD 

Cílem práce s názvem „Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků 

plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice“ je návrh především technických, ale i 

organizačních opatření řešící erozní a vodohospodářskou problematiku v krajině. 

Nejdůležitějším krokem, pro správné řešení erozních a odtokových poměrů je analýza 

současného stavu krajiny, zejména klimatických, morfologických, geologických a 

pedologických podmínek. Komplexní náhled na problematiku umožňuje návrh 

systematických přírodně blízkých opatření, která zvýší rentabilitu krajiny, koeficient 

ekologické stability krajiny a zpomalí povrchový odtok do urbanistických částí katastrálního 

území. Škody způsobené povrchovým odtokem ze svažitých a nezodpovědně obdělávaných 

pozemků jsou nejvíce známé jako ekonomické, protože se přímo dotýkají samotných občanů. 

Pro širokou veřejnost málo pocítitelné škody, ale pro odbornou část populace viditelné, jsou 

škody ekologické. Každá kapka, která dopadne na zemský povrch a neinfiltruje se do půdy, 

má transportní schopnost a nese sebou úrodné částečky půdy, které se usazují a znehodnocují 

ve vodních recipientech.  

Teoretické řešení erozních a vodohospodářských problému je poměrně jednoduché, 

ale praktické provedení naráží na řadu překážek, mezi ně patří morfologie terénu, geologické 

podloží a hlavně lidský faktor. Zatím nejlepším nástrojem jak se částečně vypořádat 

s odlišnými názory občanů na danou problematiku jsou komplexní pozemkové úpravy (dále 

KoPÚ). 

V katastrálním území Sedlnice je KoPÚ ve fázi schvalování plánu společných zařízení 

(dále PSZ). V diplomové práci je jednak návrh PSZ z hlediska optimálního erozního a 

vodohospodářského řešení a jednak návrh PSZ po projednávání se sborem zástupců obce 

Sedlnice. 

K vyhodnocení rozboru současného stavu erozních a odtokových poměrů byl využit 

software ArcGIS, k výpočtu průtoků v kritických profilech model DesQ a k výpočtu eroze 

tzv. „Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí - USLE“. 
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Eroze byl dříve pojem známý spíše odborné veřejnosti, dnes je znám každému. Eroze 

nevznikla najednou, vždy tu byla a vždy tu bude, jen nebyla tak výrazná a tak diskutovaným 

tématem.  

Pravděpodobně největší vliv na velikost vodní a větrné eroze má působení lidského 

faktoru. Přírodní krajina neovlivněná lidskou činností vyrovnává erozi zvětráváním a tvorbou 

substrátu. Urbanistická a zemědělská krajina nemá dostatek sil erozi kompenzovat. Eroze 

snižuje mocnost orniční a podorniční vrstvy, omezují se ekologické funkce půdy, snižuje se 

retenční schopnost půdy a v neposlední řadě dochází k zanášení vodních toků a nádrží. [20] 
 

Tab. 2.1 Procento zemědělské půdy postižené různým stupněm eroze v evropských zemích [20] 

Země Data z 
období 

Přijatelný stupeň 
vodní eroze 

< 10.9 t/ha/rok 

Střední stupeň 
vodní eroze 

11 - 21.9 t/ha/rok 

Kritický stupe ň 
vodní eroze 

> 22 t/ha/rok 

Rakousko 1996 64% 26% 10% 

Belgie 1995 - 10% - 
Východní 
Německo 1996 - 12% - 

Francie 1995 - 18% - 

Itálie 1995 39% 31% 30% 

Portugalsko   6% 25% 69% 

Španělsko 1980 8% 10% 82% 

Velká Británie 1995-98 88% 8% 4% 

 

Kromě vodní eroze ubývá organická hmota půdy také větrnou erozí. Její vyčíslení je 

složité. Existuje pouze vztah mezi obsahem částic M < 0.01 mm a odnosem půdy větrem viz 

tabulka níže. [20] 

 
Tab. 2.2 Ztráta půdy větrnou erozí [20] 

% částic < 0.01 mm Odnos půdy 
[t/ha/rok] 

0 875.5 

5 353.0 

10 143.0 

20 23.4 

30 3.8 

40 0.6 

50 0.1 
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Ochrana před vodní a větrnou erozí je složitý a dlouhodobý proces, který naráží na 

střet zájmů různých skupin lidí. Především jsou to vlastnické, uživatelské, ekologické a 

dopravní vztahy. Ve své podstatě je nereálné řešit erozi na konkrétních parcelách či plochách, 

celý problém je potřeba posuzovat komplexně. Současným a preferovaným nástrojem jsou 

realizace komplexních pozemkových úprav. [16] 

Provádění pozemkových úprav upravují legislativní předpisy: 

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

znění 

• Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav č. 545/2002 Sb. v platném znění 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný Ministerstvem zemědělství 

v roce 2010 

• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný 

Ministerstvem zemědělství v roce 2010 

Hlavní novelou zákona č. 139/2002 Sb. je Zákon č. 503/2012 Sb. ze dne 19. prosince 

2012 o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tato novela je 

v platném znění zákona 280/2013 Sb. 

Hlavním důvodem zmíněných novel je zřízení Státního pozemkového úřadu jako 

správního úřadu s celostátní působností se sídlem v Praze podřízeného Ministerstvu 

zemědělství a následné zřízení krajských pozemkových úřadů. Zároveň se zrušuje zákon č. 

569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. [32] 

Provádění pozemkových úprav podléhá soustavě zákonů, vyhlášek a technických 

předpisů. Pro urychlení a zkvalitnění procesu pozemkových úprav se zavedla nová komplexní 

metodická pomůcka – “Metodický návod k provádění pozemkových úprav“. Metodika 

reaguje na technický rozvoj v oblasti pozemkových úprav a pro vysokou autoritu byla vydána 

ještě tehdejším Ministerstvem zemědělství, Ústředním pozemkovým úřadem. Stručně řečeno 

metodika reaguje na změny v legislativě a technických předpisech, reflektuje zkušenosti 

mnoha odborníků z praxe i z vysokých škol. Metodika poskytuje pracovní pomůcku všem 

účastníkům pozemkových úprav. [15] 

Pro specifické činnosti jsou vypracovány technické standardy, které by měly vymezit 

náležitost výstupů jednotlivých pracovních etap provádění pozemkových úprav, usnadnit 

zadávání KoPÚ, průběžnou kontrolu zhotovitelů a kontrolu kvality přebíraných prací. Stejně 

jako Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydalo Ministerstvo zemědělství, 

Ústřední státní pozemkový úřad Technický standard plánu společných zařízení 

v pozemkových úpravách. [24] 
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Tab. 2.3 Komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2008 [15] 

KoPÚ 
Ukončené Zahájené a rozpracované 

k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 
počet ha počet ha 

Středočeský kraj              164             66 221                  140             52 777     

Jihočeský kraj              128             48 565                  137             39 750     

Karlovarský kraj               40             12 223                   29               9 949     

Plzeňský kraj               78             24 706                  120             47 166     

Liberecký kraj               13               4 383                   25               9 387     

Ústecký kraj               45             17 559                   58             20 057     

Královehradecký kraj               74             26 506                   47             23 588     

Pardubický kraj               56             24 967                   48             28 750     

Jihomoravský kraj              128             74 101                   99             65 029     

Zlínský kraj               24             10 242                   32             17 913     

Kraj Vysočina               89             39 909                   34             11 968     

Olomoucký kraj               62             29 881                   60             27 302     

Moravskoslezský kraj               13               7 505                   43             36 021     

ČR celkem              914           386 770                  872           389 656     

 

Náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou: [27] 

1. Průvodní list pozemkových úprav 
2. Souhrnná zpráva 
3. Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách 
4. Rozbor současného stavu 
5. Dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav 
6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
7. Plán společných zařízení 
8. Návrh nového uspořádání pozemků 
9. Ostatní grafické přílohy, které nejsou součástí plánu společných zařízení 
10. Dokladová část 

Nejdůležitější součástí návrhu pozemkových úprav pro řešení erozních a 

vodohospodářských poměrů je plán společných zařízení.  

Plán společných zařízení se skládá ze čtyř dílčích celků: 

• Zpřístupnění pozemků 
• Protierozní ochrana zemědělského půdního fondu 

• Vodohospodářská opatření 
• Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
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Po ukončení komplexních pozemkových úprav by se měly zahájit realizace plánu 

společných zařízení. Zejména z důvodu nedostatku peněžních prostředků se realizace dělí 

do etap podle důležitosti navrhovaných opatření. Zdaleka ne v každém katastrálním území 

se realizuje plán společných zařízení v plném rozsahu.   

 
Tab. 2.4 Použití finančních prostředků na realizace společných zařízení (v mil. Kč) [12] 

Rok Celkem Cesty Voda + eroze  ÚSES + ostatní zeleň 
1994 137 137 0 0 

1995 222 222 0 0 

1996 140 122 5 13 

1997 123 100 8 15 

1998 172 132 16 24 

1999 206 168 18 20 

2000 160 120 19 21 

2001 152 123 13 15 

2002 338 311 12 15 

2003 395 321 40 34 

2004 378 325 32 20 

2005 518 458 37 23 

2006 808 668 111 30 

2007 584 412 118 53 

2008 810 651 81 78 

2009 1 200 960 153 87 

2010 1 100 850 150 100 

 

Z tabulky vyplývá, že na realizace dosáhne daleko více obcí než v 90. letech. 

Zpřístupnění pozemků zůstává prioritní položkou, ale je patrné, že trendem jsou více a více 

realizace vodohospodářské, protierozní a krajinotvorné. 
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3. POPIS POUŽITÝCH METOD 

3.1 UNIVERZÁLNÍ ROVNICE PRO VÝPO ČET DLOUHODOBÉ 
ZTRÁTY PŮDY EROZÍ 

Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí, jak už z názvu 

vyplývá, slouží pro stanovení míry erozního ohrožení zemědělské půdy. Rovnice se také 

nazývá, podle autorů, univerzální rovnice Wischmeier-Smitha. Jedná se o empirický vztah, 

který vzešel z pokusů na jednotkovém pozemku o délce 22 m a sklonu 9 %. [5, 16 ] 

Výpočet ztráty půdy vodní erozí [5, 16]: 

PCSLKRG ⋅⋅⋅⋅⋅=    [t·ha-1·rok-1]      

 (3.1) 

kde:  G je průměrná dlouhodobá ztráta půdy  

 R faktor erozní účinnosti deště  

 K faktor erodovatelnosti půdy  

 L faktor délky svahu 

 S faktor sklonu svahu 

 C faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

 P faktor účinnosti protierozních opatření 

R faktor 

Vychází z naměřených dat o dešťových srážkách a je dán vztahem [5, 16]: 

100
30iE

R
⋅=    [MJ·ha-1·cm·h-1]     

 (3.2) 

kde:  R je faktor erozní účinnosti deště 

 E celková kinetická energie deště 

 i30 maximální třicetiminutová intenzita deště 

Průměrná roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště byla pro Českou republiku 

R=20 MJ·ha-1·cm·h-1. Nové studie a sledování delších časových záznamů ukázaly, že v České 

republice by měla být brána v úvahu dvojnásobná průměrná roční hodnota R faktoru. [5, 16] 
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Obr.  3.1 Upravené průměrné hodnoty R-faktoru v MJ ha-1 cm h-1 v ČR [16]  

K faktor 

Faktor erodovatelnosti půd je ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t·ha-1 

na jednotku faktoru erozní účinnosti deště. [5, 16] 

Stanovení: [5, 16]  

• dle empirického vztahu, za předpokladu, že obsah prachu a práškového písku 

nepřekročí 70 % 

( ) ( ) ( )35.2225.312101.2100 414.1 −⋅+−⋅+−⋅⋅⋅=⋅ − cbaMK    (3.3) 

kde:  M = (% prachu + % práškového písku) · (100 - % jílu) 

 a obsah humusu ornice 

 b třída struktury ornice 

 c třída propustnosti půdního profilu 

• z nomogramu 

• podle hlavní půdní jednotky bonitované půdně ekologické jednotky 
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L faktor 

Velikost ztráty půdy je přímo úměrná délce svahu. Hodnota faktoru délky svahu se 

určí vztahem [5, 16]: 

m
l

L 






=
13.22

          (3.4) 

kde: 22.13 je délka standardního pozemku [m] 

 l nepřerušená délka svahu [m] 

 m exponent sklonu svahu 

S faktor 

Intenzita eroze je přímo úměrná velikosti sklonu svahu. Faktor sklonu svahu se 

vypočte vztahem [5, 16]: 

03.0sin8.10 +⋅= θS   pro sklon < 9 %     (3.5) 

5.0sin8.16 −⋅= θS   pro sklon < 9 %     (3.6) 

kde:  θ je úhel sklonu svahu [°] 

C faktor 

Faktor ochranného vlivu vegetace charakterizuje vliv pěstovaných plodin před 

působením dešťových srážek. Vegetace zpomaluje odtok vody a má vliv na vlastnosti půdy, 

pórovitost a propustnost. Největší protierozní ochrannou funkci mají travní porosty, naproti 

tomu širokořádkové plodiny chrání půdu nejméně. Hodnoty C faktoru se určí tabulkově 

dle pěstovaných plodin a způsobu obdělávání. [5, 16] 

P faktor 

Charakterizuje realizovaná protierozní opatření, jako jsou průlehy, záchytné příkopy, 

terasy, meze a organizační opatření. Pokud nelze žádné opatření brát na zřetel uvažuje se 

hodnota P faktoru=1. [5, 16] 

 

3.2 METODA ČÍSEL ODTOKOVÝCH K ŘIVEK 

Metoda čísel odtokových křivek (CN – Curve Number) je základní srážkoodtokový 

model publikovaný v roce 1972 v USA. Při zadání elementárních vstupních informací, 

jednoduše určí objem přímého odtoku z povodí a kulminační průtok podle návrhového 

přívalového deště v povodí do velikosti 10 km2. Stanovení přímého odtoku vychází z poměru 

objemu odtoku k úhrnu přívalové srážky, který se rovná poměru objemu vody zadržené při 
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odtoku k potenciálnímu objemu, který může být zadržen. Přímý odtok se skládá 

z povrchového a hypotermického odtoku. Povrchový odtok je charakterizován větším číslem 

CN. Na velikost celkového odtoku působí množství srážek, počáteční ztráty, stav půdy, druh 

vegetačního pokryvu. Počáteční ztráta odtoku je odhadnuta na 20 % z potenciální retence, 

tvoří ji intercepce, infiltrace a povrchová retence. [5, 16] 

Vztah pro určení výšky přímého odtoku [5, 16]: 

( )
( )AH

AH
H

S

S

⋅+
⋅−=

8.0

2.0 2

0      pro Hs ≥ 0.2A    (3.7) 

kde:  Ho je přímý odtok [mm] 

 Hs úhrn návrhového deště [mm] 

 A  potenciální retence [mm] 

( )10

1000
4.25

−
⋅=

CN
A           (3.8) 

kde:  CN je číslo odtokové křivky [-] 

 

Objem přímého odtoku Oph je dán vztahem [5, 16]: 

01000 HPO Pph ⋅⋅=           (3.9) 

kde: Oph je objem přímého odtoku [m3] 

Pp je plocha povodí [km2] 

Ho je přímý odtok [mm] 

 

Kulminační průtok se vypočte dle vztahu [5, 16]: 

fHPqQ Pph ⋅⋅⋅⋅= 000043.0                        (3.10) 

kde:  Q je kulminační průtok [m3/s] 

qpH je jednotkový kulminační průtok 

 Pp plocha v povodí [km2] 

 Ho výška odtoku [mm] 

 f  opravný součinitel pro rybníky a mokřady  
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3.3 MODEL DESQ 

Model DesQ se používá pro výpočet maximálních a návrhových průtoků ve 

stanovených kritických profilech malých povodí na základě údajů o přívalových deštích, 

jejich intenzitě a době trvání. Výsledkem jsou údaje potřebné pro dimenzování 

protipovoďnových opatření. [5, 10] 

3.3.1 Využití modelu 

Pomocí modelu DesQ se v nepozorovaných profilech povodí stanovují [5, 10]: 

• maximální N-letý průtok, způsobený deštěm kritické doby trvání 

• maximální N-letý průtok, způsobený deštěm navrhnuté doby trvání a náležící náhradní 

intenzity 

• maximální průtok, vyvolaný deštěm navrhnuté doby trvání a intenzity 

• velikost objemu a tvar povodňové vlny 

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

srážkovým úhrnem 

• vliv agrotechnických a technických opatření v povodí na maximální průtok 

3.3.2 Přehled vstupních a výstupních veličin modelu 

Pro vystižení co nejpřesnějších výstupních dat jsou důležitá kvalitní vstupní data. 

Potřebné podklady popisuje následující tabulka [5, 10]: 
Tab. 3.1 Vstupní data modelu DesQ [5, 10] 

Veličiny Popis Jednotka 
F plocha povodí  [km2] 

Fs plocha svahu  [km2] 

Is průměrný sklon svahu [%] 

gammaS drsnostní charakteristika [sec] 

CN_type typ odtokové křivky [...] 

CN číslo odtokové křivky  [...] 

Hs_1d_N 1-denní max. srážkový úhrn [mm] 

t_dMAX max. reálná doba trvání deště [min] 

Lu délka údolnice [km] 

Iu průměrný sklon údolnice [%] 
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Po úspěšném zadání vstupních dat se vygenerují výstupní charakteristiky v kritickém 

bodě povodí [10]: 
Tab. 3.2 Výstupní data modelu DesQ [5, 10] 

Veličiny Popis Jednotka 
CNpr přepočtené číslo CN [...] 

Rp potenciální retence povodí [mm] 

Ls střední délka svahu [km] 

Lso délka dráhy svahového odtoku [km] 

As hydraulická charakteristika [mm.min] 

t_d doba trvání výpočtového deště [min] 

i_d intenzita výpočtového deště [mm.min] 

Hd výška výpočtového deště [mm] 

t_sp doba trvání přítoku na svah  [min] 

i_sp intenzita přítoku na svah [mm.min] 

Hsp výška přítoku na svah [mm] 

Os objem hydrogramu odtoku  [m3] 

maxi_so max. intenzita odtoku ze svahu [mm/min] 

Qs_max max. odtok ze svahu [m3/sec] 

Qs_maxtot max. odtok z povodí [m3/sec] 

t_vh doba vzestupu hydrogramu [min] 

t_ph doba poklesu hydrogramu [min] 

t_kh doba trvání kulminace [min] 

t_ch celková doba trvání odtoku [min] 

WpvN návrhový objem povodňové vlny ze svahu [m3] 

WpvN_tot návrhový objem povodňové vlny z povodí [m3] 
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4. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

4.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Obec Sedlnice leží v Moravskoslezském kraji 13 km severovýchodně od města Nový 

Jičín a 7 km severozápadně od města Příbor. Katastrální výměra je 1372 ha. Rozkládá se 

v nadmořské výšce od 240 m n. m. do 306 m n. m. V současné době žije v Sedlnicích asi 

1400 obyvatel. Sedlnice jsou součástí regionu Poodří. Od jihu na sever protéká obcí říčka 

Sedlnice, která ústí do řeky Odry. Intravilán obce je situován právě podél tohoto toku.  Za 

zmínku stojí přírodní památka Sedlnické sněženky, která je vyhlášena za „Chráněné území“. 

Druhou přírodní zajímavostí je více než stoletý „Josefův dub“. Ve středu obce se nachází 

kostel sv. Michaela viz obr. 4.1. Kostel byl postaven v roce 1826 v barokním slohu. Další 

kulturní hodnotou je pomník básníka Josefa Eichendorffa. [17] 

 
Obr.  4.1 Kostel sv. Michaela 

Obec Sedlnice je jednou z nejstarších obcí na Příborsku. Písemné záznamy sahají do 

13. století. Osada zde pravděpodobně byla už dříve, usuzuje se podle nálezů kamenných 

sekeromlatů z mladší doby kamenné a části čelisti pravěkého koně. Postupem času Sedlnice 

spravovalo mnoho rodů. Světové dějiny se dotkly Sedlnic zejména válkami a epidemiemi. 

Obraz obce se podstatně změnil v 50. letech minulého století. Přišli sem noví lidé, jejichž 

generace jsou v Sedlnicích dodnes. [17] 

V obci se nachází základní i mateřská škola, tělocvična se saunou, kulturní a 

informační středisko s internetovou kavárnou, knihovnou a restaurací. Obec má vybudovanou 
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kanalizaci bez ČOV, vodovod, rozvod plynu, telefon. Převážná část zájmového území je 

využívána jako orná půda k intenzivní zemědělské výrobě, část území je zalesněna či 

zatravněna. Území je převážně mírně svažité až středně svažité, sklon pozemků se pohybuje 

od 0 – 27%. [17] 

Zájmové území sousedí s těmito katastrálními územími: 

• Nová Horka 

• Mošnov 

• Studénka 

• Bartošovice 

• Libhošť 

• Závišice 

• Příbor 

• Prchalov 

• Skotnice 
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Obr.  4.2 Přehledná mapa zájmového území [14] 

4.2 POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 

4.2.1 Klimatické podmínky 

Teplotní a srážkové poměry 

Katastrální území Sedlnice patří i se svým nejbližším okolím do oblasti mírně teplé, 

klimatického okrsku mírně teplého, velmi vlhkého, pahorkatinového. Nejbližší 

meteorologická stanice je ve městě Příbor. Roční průběh teplot a srážek z této stanice shrnuje 

následující tabulka: [13] 
Tab. 4.1 Klimatické údaje [13] 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Srážky 36 32 40 52 83 98 117 109 73 65 48 38 

[mm] 

Teplota -2.8 -1.6 -2.7 7.6 12.7 15.7 17.8 16.7 13.2 8.1 3.2 -0.5 

[°C] 

Roční úhrn srážek je 791 mm. Nejvíce srážkově bohatý měsíc je červenec, naopak 

srážkově nejméně vydatným měsícem je únor. Průměrná roční teplota dosahuje 7.7°C. 

Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 17.8°C, nechladnějším měsícem je 

leden s teplotou -2.8°C. [13] 
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Průměrný roční počet tropických dní je 10- 13, průměrný počet dní bez mrazu je 240-

260. Průměrné roční maximum denních úhrnů srážek 45- 50 mm, dvoudenních úhrnů srážek 

je 60- 70 mm a třídenních úhrnů srážek je 70- 80 mm. Třídenní absolutní maximum srážek je 

201- 200 mm. Průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou je 50- 60. [1] 

Směr a síla větru 

Převládající větry z 35 % jsou větry jihozápadní, 15 % připadá větrům severním a 

severovýchodním, 10 % pak větrům jižním a západním. Průměrná roční rychlost větru je 3.0-

4.0 m/s. Průměrná sezónní rychlost větru na jaře je 4.0- 4.5 m/s, v létě 2.5- 3.0 m/s, na podzim 

3.0- 3.5 m/s a v zimě 3.5- 4.0 m/s. [1] 

Fenologické charakteristiky 

• počátek jarních polních prací- v polovině března 

• počátek senoseče- uprostřed června 

• počátek žní ozimého žita- začátkem poslední dekády července 

• počátek setí ozimého žita- v poslední dekádě září 

• délka vegetačního období je přibližně 165 dní. [13] 

4.3 GEOLOGICKÉ A P ŮDNÍ PODMÍNKY 

4.3.1 Reliéf terénu 
Téměř celé zájmové území patří k úvalu Moravské brány. Nejjižnější zalesněná část 

Sedlnic spadá do geomorfologické oblasti pahorkatiny Podbeskydí. [13] 

Podél vodního toku Sedlnice prochází od jihu k severu terénní deprese, od které se 

terén pozvolna zvedá a přechází směrem východním i západním v mírně svažitý terén 

s terénními vyvýšeninami, sníženinami a mírně zvlněnými rovinami. V západní části území 

souběžně s terénní depresí toku Sedlnice prochází také terénní deprese s odvodňovacím 

příkopem. [13] 

Nejnižší bod o nadmořské výšce 244 m je na severozápadě území podél Sedlnického 

potoka, nejvyšší bod se nachází na jihu území v zalesněné části území, nadmořská výška zde 

dosahuje 311 m. Průměrná nadmořská výška území je 281 m. 

V západní části území převažuje východní expozice a naopak ve východní části 

západní expozice svahů. Až na malé výjimky umožňuje terén plné využití těžké mechanizace. 

[13] 

Západní část území tvoří převážně rovinaté a mírně svažité pozemky, okolo vodotečí 

se vyskytují svažité pozemky se sklonitostí 10- 20 %.  Ve východní části katastrálního území 

Sedlnice jsou pozemky mírně svažité až svažité, podél vodních toků se nachází velmi svažité 

pozemky se sklonem svahů nad 20 %. Jižní zalesněná část území je svažitá s četnějším 
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zastoupením velmi svažitých pozemků nad 20 %. Průměrná sklonitost zájmového území je 

5.8 %. Maximální sklon dosahuje 39.7 %.  

 
Obr.  4.3 Mapa sklonitosti území 
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4.3.2 Geologicko- litologické poměry 

 
Obr.  4.4 Geologická mapa [8] 
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Zájmové území je tvořeno pokryvy vytvořených převážně v kenozoiku. Jedná se o 

sprašové hlíny. Sprašové hlíny jsou větrem naváté hlíny, které mají značný obsah prachových 

částic o průměru zrna 0.01-  0.05 mm (45- 60 %) a částic jílnatých o průměru zrna 0.002- 

0.01 mm (25- 40 %). Sprašové hlíny na rozdíl od spraší buď neobsahují uhličitan vápenatý 

vůbec, nebo je vyloučen hluboko do spodních vrstev. V menší míře jsou zastoupeny nivní 

sedimenty, smíšené sedimenty, písčito- hlinitý až hlinito- písčité sedimenty, jíly a varvy. 

Kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu, flyše se nachází 

v jižnější části území. [8, 13] 

Okrajově do Sedlnic zasahují jílovcové horniny z období mezozoika a horniny 

vulkanitové jimiž jsou tešinit, pikrit, tuf a tufit. [8] 

4.3.3 Pedologické poměry 

Vznik půdy není otázkou jednogenerační, tenká vrstva půdy vzniká stovky let. Proces 

začíná při styku horniny s atmosférou. Hornina je vystavena činnosti deště, větru, mrazu, 

slunečnímu záření a spoustě dalších faktorů. Všechny tyto činnosti shrnujeme pod pojmem 

mechanické a chemické zvětrávání. Mechanické zvětrávání připravuje vhodné podmínky pro 

zvětrávání chemické. Zatím co při fyzikálním zvětrávání májí kousky rozpadlé horniny stejné 

chemické vlastnosti jako hornina původní, u chemického zvětrávání dochází ke změně těchto 

vlastností. Nejdůležitějšími novými vlastnostmi zvětrané horniny jsou přeměny primárních 

minerálů do sekundárních minerálů, vznik jílových minerálů a uvolňování iontů 

z krystalových mřížek. Vytvořený substrát, nemůžeme nazývat půdou. Geneze půd je závislá 

na půdotvorných procesech působící na substrát. [9]   

Všechny půdotvorné faktory se vzájemně ovlivňují a prolínají. Hlavními faktory jsou 

mateční hornina, klimatické podmínky, biologický faktor, podzemní voda a činnost člověka. 

Z mateční horniny se vytvoří půdotvorný substrát a z něj půda. Půdní vlastnosti 

částečně určuje mateční hornina. Rozdílnost půd způsobuje klimatický faktor. Ovlivňuje 

množství rozpuštěných, vyluhovaných, chemicky rozložených půdních částic. Organizmy 

mají zvláštní postavení jako faktor ovlivňující vznik půdy, protože jsou závislé na 

klimatických podmínkách a na substrátu, ve nebo na kterém žijí. Ale dokážou půdu natolik 

ovlivnit, že ve stejných klimatických podmínkách a ze stejného substrátu vznikne jiný druh 

půdy. Hladina podzemní vody ovlivňuje vlhkost půdy, množství transportovaných látek 

z hlubších vrstev a mikrobiální aktivitu. Člověk dokáže hnojivy a změnou vegetačního krytu 

měnit chemické složení půdy, ale změny jsou více negativní než pozitivní. [9]   

4.3.4 Bonitované půdně ekologické jednotky 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka byla vytvořena v souladu s metodickými 

zásadami bonitace a podle jednotlivých principů soustavy bonitovaných půdně ekologických 

jednotek tehdejší československé republiky pro účely bonitace zemědělského půdního fondu 
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z toho důvodu, že kromě půdních vlastností je potřeba vyhodnotit i další faktory, hlavně klima 

a reliéf území. [2] 

Všeobecně jako půdně ekologickou jednotku chápeme specifický územní celek, který 

má určitý produkční potenciál, odvíjející se od působení složek prostředí, především půdy, 

klimatu, a reliéfu. [2] 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou zemědělských půd je právě bonitovaná 

půdně ekologická jednotka (BPEJ). Konkrétní vyhodnocení klimatu, genetických vlastností 

půd, půdotvorných substrátů, zrnitosti půdy, obsahu skeletu, hloubky půdy, sklonitosti a 

expozice jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Všechny složky prostředí jsou si rovnocenné, to 

znamená, že při začleňování lokalit do BPEJ mají stejnou váhu. 

V zájmovém území se nachází následující půdní typy [28, 30]:  

• Hnědozemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených, luvizemě modální, 

fluvizemě modální i stratifikované  

• Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 

pararendziny pelické 

• Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě 

• Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické 

• Luvizemě oglejené 

• Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené 

•  Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a 

pelické oglejené a pelozemě oglejené 

• Fluvizemě glejové na nivních uloženinách 

 
Tab. 4.2 Zastoupení jednotlivých BPEJ [2, 29, 30] 

Kód BPEJ Třída ochrany ZPF Cena 
[K č/m2] 

Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

6.13.00 II 9.59 8.95 1.12 

6.13.10 II 8.64 32.07 4.02 

6.14.10 II 9.61 2.27 0.29 

6.14.50 III 8.35 4.23 0.53 

6.22.10 II 5.24 4.78 0.60 

6.22.12 III 4.58 3.31 0.41 

6.22.52 V 3.43 0.04 0.01 

6.24.14 IV 4.24 1.80 0.23 

6.24.41 III 5.47 15.00 1.88 

6.43.00 II 8.74 169.20 21.22 
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Kód BPEJ Třída ochrany ZPF Cena 
[K č/m2] 

Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

6.43.10 II 7.67 29.49 3.70 

6.44.00 III 7.81 172.15 21.59 

6.44.10 III 7.01 29.68 3.72 

6.46.00 III 7.15 35.16 4.41 

6.46.10 III 6.17 20.41 2.56 

6.47.00 III 6.18 61.00 7.65 

6.47.02 III 5.12 17.30 2.17 

6.47.10 III 5.38 45.89 5.76 

6.47.12 IV 4.46 46.12 5.78 

6.47.13 IV 3.88 12.85 1.61 

6.47.42 IV 3.43 4.83 0.61 

6.47.43 V 2.76 14.32 1.80 

6.48.11 IV 4.33 49.05 6.15 

6.48.41 IV 3.28 0.04 0.01 

6.49.11 IV 3.97 1.18 0.15 

6.49.41 V 3.20 0.02 0.00 

6.51.11 IV 3.70 0.28 0.04 

6.58.00 II 6.83 15.89 1.99 

Celkem 797.32 100.00 

 

Konkrétní vlastnosti půdního profilu vyjadřují číslice v pětimístném kódu BPEJ 

1. číslice 

Vyjadřuje klimatický region, který je shodný pro danou oblast při posouzení vlivu na 

růst a vývoj zemědělských plodin. V naší republice je vytvořeno celkem dvacet klimatických 

regionů označených kódem 0 až 9. [2] 

 
Tab. 4.3 Klimatický region [2, 30] 

Kód Symbol Klimatický region Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

6 MT3 

Region mírně teplý až teplý, se sumou teplot 
nad 10ºC 2500-2700, průměrnou roční teplotou 
7.5-8.5ºC, průměrným ročním úhrnem srážek 

700-900 mm, 0-10% pravděpodobností 
suchých vegetačních období a s vláhovou 

jistotou 10 

797.32 100.00 
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2. a 3. číslice 

Vyjadřuje hlavní půdní jednotku (HPJ). Jde o rozdělení půdních forem podle 

příbuznosti ekonomických vlastností, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem 

subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, 

skeletovitostí a hydromorfizmem. [2] 
 

Tab. 4.4 Hydrologické skupiny půd [2, 28, 30] 

HPJ Charakteristika HPJ Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

13 

Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, 
fluvizemě modální i stratifikované, na eolických substrátech, 

popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností 
maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, 
bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových 

srážkách ve vegetačním období  

41.02 5.14 

14 

Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě 
oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo 

svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou 
příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými 

vláhovými poměry 

6.51 0.82 

22 

Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších 

substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním 
režimem poněkud příznivějším než předcházející 

8.13 1.02 

24 

Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě 
pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin 
- flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně 

skeletovité, se střední vododržností 

16.80 2.11 

43 
Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách 
(prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu 

nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení  
198.69 24.92 

44 
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových 
hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez 
skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření 

201.83 25.31 

46 

Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez 

skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému 
zamokření 

55.57 6.97 

47 

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě 
oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně 
těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 

dočasnému zamokření 

202.30 25.37 
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HPJ Charakteristika HPJ Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

48 

Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, 
pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na 

opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké 
lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se 

sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření 

49.10 6.16 

49 

Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, 
pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené 
na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech 

a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až 
středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření 

1.20 0.15 

51 

Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných 
štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo 
středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s 
nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách 

0.28 0.04 

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 

15.89 1.99 

Celkem 797.32 100.00 
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Obr.  4.5 Mapa hlavních půdních jednotek [30] 
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4. číslice 

Určuje kombinaci sklonitosti a expozice. Sklonitost je vyjádřena stupněm sklonitosti 

v pěti klasifikovaných kategoriích. Jeden stupeň odpovídá asi 2.2 % svažitosti. [30] 
 

Tab. 4.5 Sklonitost a expozice [2, 30] 

Kód Sklonitost Expozice Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

0 0-1 rovina (0º - 3º) 0 všestranná 479.65 60.2 

1 2 mírný svah (3º -7º) 0 všestranná 279.20 35.0 

4 3 střední svah (7º - 12º) 1 jižní (JZ – JV) 34.20 4.3 

5 3 střední svah (7º - 12º) 3 severní (SZ – SV) 4.28 0.5 

Celkem 797.32 100.0 

5. číslice 

Zahrnuje kombinaci skeletovitosti půdy a hloubky půdního profilu. Hloubka je 

rozdělena do čtyř kategorií od půd hlubokých až po půdy mělké. [30] 
 

Tab. 4.6 Skeletovitost a hloubka půdního profilu [2, 30] 

Kód Skeletovitost Hloubka Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

0 0 bezskeletovitá 0 hluboká (nad 60.0 cm) 631.19 79.2 

1 0-1 slabě skeletovitá 0 hluboká (nad 60.0 cm) 65.58 8.2 

2 1 slabě skeletovitá 0 hluboká (nad 60.0 cm) 71.60 9.0 

3 2 středně skeletovitá 0 hluboká (nad 60.0 cm) 27.16 3.4 

4 2 středně skeletovitá 0-1 

středně hluboká (30.0 - 
60.0cm) 

až hluboká (nad 60.0 cm) 1.80 0.2 

Celkem 797.32 100.0 

Z těchto údajů lze velmi přesně určit charakter, kvalitu i cenu zemědělského půdního 

fondu v dané lokalitě území. 

Třídy ochrany zemědělského půdního fondu 

Zemědělské půdy řadíme do pěti tříd ochrany: 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je 

možné odejmout ZPF pouze výjimečně a to především na záměry související s obnovou 

ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. [29] 
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Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o 

půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 

jako podmíněně zastavitelné. [29] 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním 

plánováním využít pro eventuální výstavbu. [29] 

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i 

pro výstavbu. [29] 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy 

s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 

štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 

zemědělskou výrobu postradatelné. jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 

vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního 

prostředí. [29] 
 

Tab. 4.7  Třídy ochrany zemědělského půdního fondu [29] 

Třída ochrany ZPF Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

II 262.66 32.94 

III 404.13 50.69 

IV 116.16 14.57 

V 14.38 1.80 

Celkem 797.32 100.0 

4.3.5 Hydrologické skupiny půd 

Velikost infiltrace vody do půdy je závislá na hydrologických vlastnostech půdy. 

Rozdělujeme je do čtyř skupin: [16] 

• A - půdy s vysokou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení 

• B - půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení 

• C - půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení 

• D - půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení 

Pro zatřiďování půd do hydrologických skupin se uplatňuje tabulka, kde každé hlavní 

půdní jednotce připadá hydrologická skupina. 

V zájmovém území se nachází hydrologické skupiny půd typu B, C a D. 
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Obr.  4.6 Hydrologické skupiny půd 
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Tab. 4.8 Charakteristika hydrologických skupin půd [16] 

Hydrologické 
skupiny Charakteristika HSP Výměra 

[ha] 
Zastoupení 

[%] 

B 

Půdy se střední rychlostí infiltrace (0.06 - 0.12 mm . min-1) 
i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně 

hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, 
hlinitopísčité až jílovitohlinité 

271.15 34.01 

C 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0.02 - 0.06 mm . min-1) i 
při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo 

propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité 
až jílovité  

524.97 65.84 

D 

Pudy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0.02 mm . min-1) 
i při úplném nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou 
bobtnavostí, pudy s trvale vysokou hladinou podzemní 

vody, pudy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a 
mělké pudy nad téměř nepropustným podložím. 

1.20 0.15 

Celkem 797.32 100.00 
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4.4 VEGETAČNÍ POKRYV 

4.4.1 Využití pozemků dle registru půdy 

 
Obr.  4.7 Mapa využití pozemků dle registru půdy [7] 
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Registr půdy LPIS je tvořen evidencí využití zemědělské půdy. LPIS má oporu 

v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Registr půdy ověřuje údaje v žádostech o dotace na 

zemědělskou půdu financované z evropských fondů nebo z národních dotačních programů. 

Dalším využitím je evidence o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, erozní 

ohroženosti apod. [7] 

 
Tab. 4.9 Využití pozemků dle registru půdy 

Kultura Kód Výměra 
[ha] 

Zastoupení 
[%] 

Orná půda 2 707.93 94.66 

Ovocný sad 6 30.39 4.06 

Trvalý travní porost 7 9.53 1.27 

Celkem 747.85 100.00 

Z tabulky vyplývá, že většina ploch je aktivně zemědělsky využívána. Zemědělské 

pozemky orné půdy tvoří téměř 95% všech zemědělsky využívaných ploch v obvodu KoPÚ. 

Ovocné sady, které jsou extenzivně obdělávané jsou zastoupeny ze 4%. Pouze 1% tvoří trvalé 

travní porosty. Plochy sloužící zemědělské rostlinné výrobě jsou prakticky veškeré 

obhospodařované plochy orné půdy. Na nich hospodaří z části soukromě hospodařící 

zemědělci a především zemědělské družstvo AGPK a.s., Sedlnice 204, 742 56 

4.4.2 Krajinná zeleň 

Rozptýlená zeleň je soustředěna jako doprovodná zeleň komunikací a vodních toků, 

rozptýlená zeleň má velkou funkční a estetickou funkci. Poškozená doprovodná zeleň vodních 

toků a podél silnic častokrát není průběžně nahrazována novou zdravou zelení a je rušena bez 

náhrady. Lesy zaujímají poměrně významnou část zájmového území. [4] 

Druhově jsou podél vodních toků zastoupeny především vrby, duby, třešně ptačí, olše, 

jasany, lísky a bezy. V remízkách je kvalitní zapojený porost, druhově bohatý: dub, třešeň 

ptačí, jasan, bříza, svída, javor, topol, olše, bez. [4] 

Obecně lze říci, že dřevin rostoucích mimo les není v řešeném území mnoho a je nutné 

v budoucnosti stav doplnit tak, aby zastoupení dřevin bylo co nejvíce druhově rozmanité. [4] 

4.4.3 Chráněné krajinné oblasti 

V zájmovém území se nachází:[4] 

• Zvláště chráněné území- přírodní památka Sedlnické sněženky 

• Prvky regionálního územního systému ekologické stability 

• Evropsky významná lokalita Poodří a ptačí oblast Poodří 
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4.5 HYDROLOGICKÉ POM ĚRY 

 
Obr.  4.8 Hydrologické poměry 
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4.5.1 Vodní toky 

Zájmové území leží v hlavním povodí řeky Odry. Největším vodním tokem obce je 

vodní tok Sedlnice. Hydrologickou síť doplňuje několik umělých svodnic, které svádí 

přebytečnou srážkovou a spodní vodu mimo zájmového území. [18, 31] 

Celé území patří do pěti povodí IV. řádu [18, 31]: 

• 2-01-01-105 

• 2-01-01-107 

• 2-01-01-109 

• 2-01-01-114 

• 2-01-01-141 

Vodní tok Sedlnice pramení pod Veřovicemi v podhůří Moravských Beskyd.  Protéká 

z jihu území na sever. Zájmovým územím protéká Sedlnice pouze okrajově kolem hranic 

obvodu KoPÚ. Celková délka toku je 23.5 km a tvoří pravostranný přítok řeky Odry.  

Drobné vodní toky a hlavní meliorační zařízení odvodňují zájmovou oblast převážně 

do vodního toku Sedlnice. 

 
Tab. 4.10 Seznam vodních toků a drobných vodních toků [4, 18, 31] 

Název vodního toku Číslo povodí IV. řádu Délka v k.ú. Sedlnice 
[m] Správce toku 

Albrechtičský p. 2-01-01-114 491 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 1 2-01-01-105 261 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 2 2-01-01-105 268 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 3 2-01-01-114 303 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 4 2-01-01-114 191 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 5 2-01-01-109 1016 Povodí Odry, s.p. 

Bezejmenný tok 6 2-01-01-109 395 Povodí Odry, s.p. 

DVT 227 2-01-01-107 2437 Povodí Odry, s.p. 

DVT 35 2-01-01-141 614 Povodí Odry, s.p. 

DVT 76 2-01-01-109 1373 Povodí Odry, s.p. 

HOZ 1-00065-06/2 2-01-01-109 1739 Povodí Odry, s.p. 

HOZ 1-00065-03/1 2-01-01-107 316 Povodí Odry, s.p. 

IDVT 10210205 2-01-01-109 171 Lesy ČR, s.p. 

IDVT 10211389 2-01-01-109 2093 Lesy ČR, s.p. 

IDVT 10212050 2-01-01-109 113 Lesy ČR, s.p. 

IDVT 10215789 2-01-01-109 683 Lesy ČR, s.p. 

IDVT 10216925 2-01-01-109 1577 Lesy ČR, s.p. 

IDVT10209818 2-01-01-109 535 Lesy ČR, s.p. 

Sedlnice 2-01-01-109 7595 Povodí Odry, s.p. 
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Vodní tok Sedlnice má několik přítoků: 

levostranné přítoky: 

• DVT 76 na jihu obce Sedlnice 

• HOZ 1-00065-06/2 na jihu území u farmy 

• IDVT 10211389 na jihu území u silnice I/48 

• Bezejmenný tok 6 na severu území  

 

pravostranné přítoky: 

• IDVT 10216925 na jihovýchodě území   

• Bezejmenný tok 5 ve středu obce Sedlnice 

 

Vzhledem k tomu, že do vodoteče Sedlnice ústí stoky odvádějící pouze v septicích 

málo předčištěné odpadní vody, lze i bez měření empiricky odvodit, že protékající voda je 

z hygienického hlediska nevyhovující. V důsledku způsobu hospodaření na zemědělsky 

obdělávaných plochách extravilánu nastává při vydatných deštích eroze a značné množství 

splavenin se pak usazuje v korytě a způsobuje zmenšení jeho průtočného profilu a tím snížení 

kapacity koryta. Zanášení koryta pokračuje v menší míře i při malých průtocích, kdy vlivem 

nízké rychlosti klesá unášecí schopnost toku. Nánosy tvořené také organickými látkami je 

nutno obtížně odstraňovat s vynaložením značných finančních prostředků. [4] 

Albrechtičský potok pramení v lesním komplexu na severozápadě území v trati 

„Hraničák“, kde také opouští zájmové území 

DVT 227 se nachází na západě území, protéká z jihu na sever a pokračuje dále v k.ú. 

Bartošovice 

DVT 35 se nachází na východě území, pokračuje dále v k.ú. Skotnice 

DVT 76 se nachází na jihozápadě území, teče ze západu na východ do intravilánu 

obce Sedlnice 

HOZ 1-00065-06/2 se nachází na jihozápadě území, teče ze západu na východ, u 

zemědělské farmy je HOZ zatrubněné a za farmou opět teče v otevřeném korytě 

HOZ 1-00065-03/1 se nachází na západě území, vtéká do DVT 227 

IDVT 10210205 se nachází v nejjižnější části zájmového území, ústí do IDVT 

10215789 

IDVT 10211389 se nachází na jihu území, teče ze západu na východ do vodního toku 

Sedlnice 
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IDVT 10212050 se nachází na jihu zájmového území, ústí do IDVT 10215789 

IDVT 10215789 se nachází na jihu zájmového území, ústí do IDVT 10211389 

IDVT 10216925 se nachází se na východě území, teče z k.ú. Skotnice do vodního toku 

Sedlnice 

IDVT10209818 se nachází se na východě území, ústí do IDVT 10216925 

Bezejmenný tok 1 se nachází na západě území, teče do k.ú. Bartošovice  

Bezejmenný tok 2 se nachází na západě území, teče do k.ú. Bartošovice 

Bezejmenný tok 3 se nachází na východě území, ústí do Albrechtičského potoka 

Bezejmenný tok 4 se nachází na východě území, ústí do Albrechtičského potoka 

Bezejmenný tok 5 se nachází ve středu území, teče z polní trati do vodního toku 

Sedlnice 

Bezejmenný tok 6 se nachází na severu území, kde ústí do vodního toku Sedlnice 

4.5.2 Nádrže 

V zájmovém území se nachází jedna menší vodní plocha, která mimo jiné slouží i jako 

rekreační nádrž ke koupání. Tato vodní plocha zaujímá plochu o výměře asi 3500m2. Nachází 

se na severozápadě území na bezejmenném toku č. 6. Koruna hráze má šířku 2 m a je 

pochůzná, celková výška hráze je 2 m. Nádrž nemá bezpečnostní přeliv. 

4.5.3 Záplavová území a území určená k rozlivu povodní 

Hranice zátopového území pro potok Sedlnice byla stanovena pro Q100, tato hranice 

prochází převážně intravilánem obce, v jižní části území lesními pozemky a v severní části 

území polní tratí. [18] 

4.5.4 Současný stav odtokových poměrů 

Srážkové vody jsou z území odváděny pomocí vodotečí. Do vodotečí se sbírá voda 

z drah soustředěného odtoku, tyto dráhy vznikají tam, kde je sběrná plocha větší než 5 ha.  

K nalezení drah soustředěného odtoku byl použit digitální model terénu, ze kterého se 

pomocí nástrojů GIS odvozuje směr, délka a akumulace odtoku. Po zobrazení těchto drah se 

stanoví kritické body, které je potřeba analyzovat, posoudit a případně navrhnout ochranná 

opatření. Největší problémy jsou v blízkosti intravilánu obce, kde voda způsobuje škody na 

majetku občanů a při ústí do vodních toků. Pro posouzení kritických profilů stanovíme 

parametry subpovodí, údolnice, čísla odtokových křivek získaných z HSP a vegetačního 

pokryvu a návrhový déšť. Pokud je přispívající množství vody z povodí posouzeno jako větší 

než únosné, je potřeba navrhnou opatření, které umožní větší retenci a infiltraci vody 

v krajině. [6] 
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Obr.  4.9 Kritické profily v zájmovém území 
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V zájmovém území je 6 kritických profilů, které je potřeba posoudit a případně 

navrhnout ochranná opatření, které umožní větší retenci a infiltraci vody v krajině. První 

kritický profil se nachází na jihozápadě území. Při přívalových deštích voda teče přímo do 

intravilánu obce, protože zde není žádný recipient, který by vodu zachytil a odvedl. Druhý 

kritický profil je trubní propustek na drobném vodním toku č. 76, který při vydatnějším dešti 

kapacitně nestačí a voda opustí koryto toku. Třetí kritický profil se nachází na jihu území u 

zemědělské farmy, největším problém zde je, že koryto vodoteče je pod zemědělskými 

objekty zatrubněno a kapacitně nestačí pojmout srážkové vody, voda pak teče po polní cestě 

na silnic III. třídy, kde způsobuje škody. Poslední tři kritické profily se nachází na východě 

území na hranici intravilánu obce, vody při deštích způsobuje škody na lidských obydlích.  

Nutnost návrhu opatření dokazují následující tabulky a hydrogramy. 

 
Tab. 4.11 Vstupní údaje programu DesQ [10] 

Identifikace Vstupní veličiny 
Povodí 

1 2 3 4 5 6 

Levý svah 

plocha [km2] 0.07 0.36 0.22 0.06 0.12 0.50 

sklon [%] 5.20 6.69 6.70 6.45 9.20 7.45 

CN [-] 78.3 81.0 80.2 84.4 80.1 81.3 

typ odtokové křivky [-] 2 2 2 2 2 2 

drsnostní charakteristika [sec] 6 6 6 6 6 6 

Pravý svah 

plocha [km2] 0.07 0.19 0.20 0.05 0.17 0.45 

sklon [%] 5.32 8.60 8.40 5.64 7.40 8.56 

CN [-] 78.3 77.5 77.2 84.0 80.9 75.2 

typ odtokové křivky [-] 2 2 2 2 2 2 

drsnostní charakteristika [sec] 6 6 6 6 6 6 

Údolnice 
délka  [km] 0.77 1.79 1.52 0.73 0.91 1.15 

sklon [%] 4.73 4.26 3.41 5.51 6.34 4.23 
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Tab. 4.12 Povodí č. 1 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah   Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 0.533 0.276 0.253   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.59 0.829 0.759   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 3.91 2.04 1.87   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 0.796 0.399 0.397   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.89 0.989 0.906   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 4.66 2.43 2.23   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 1.13 0.577 0.528   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.32 1.21 1.11   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 5.33 2.78 2.55   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 1.53 0.783 0.717   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.7 1.41 1.29   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 6.05 3.16 2.89   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 1.91 0.976 0.893   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 3.03 1.58 1.45   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 6.67 3.48 3.19   [103.m3] 

 
Obr.  4.10 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 1 [10] 
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Tab. 4.13 Povodí č. 2 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.74 1.18 0.542   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 7.67 5.26 2.41   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 16.4 11.1 5.24   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 2.64 1.79 0.83   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 9.39 6.45 2.94   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 19.5 13.3 6.25   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 3.85 2.61 1.2   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 11.3 7.82 3.51   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 22.4 15.3 7.13   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 5.64 3.85 1.74   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 13.7 9.48 4.18   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 25.5 17.5 8.08   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 7.25 4.84 2.24   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 15.5 10.7 4.7   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 28.2 19.3 8.89   [103.m3] 

 
Obr.  4.11 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 2 [10] 
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Tab. 4.14 Povodí č. 3 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah   Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.55 0.856 0.688   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 5.1 2.83 2.27   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 12.1 6.63 5.47   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 2.33 1.26 1.03   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 6.26 3.48 2.78   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 14.4 7.91 6.51   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 3.38 1.84 1.49   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 7.51 4.2 3.31   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 16.5 9.07 7.43   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 4.68 2.58 2.06   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 8.77 4.95 3.82   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 18.8 10.4 8.4   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 5.84 3.27 2.59   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 9.7 5.5 4.2   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 20.7 11.5 9.25   [103.m3] 

 

 
Obr.  4.12 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 3 [10] 

 



Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice Bc. David Dohnal 

Diplomová práce 

 

  42 

Tab. 4.15 Povodí č. 4 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 0.673 0.367 0.3   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.4 0.771 0.631   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 3.79 2.08 1.71   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 0.979 0.522 0.427   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.71 0.939 0.768   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 4.52 2.48 2.04   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 1.34 0.727 0.593   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.98 1.09 0.889   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 5.21 2.86 2.35   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 1.89 0.981 0.837   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.35 1.29 1.05   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 6 3.29 2.71   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 2.31 1.26 1.02   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.6 1.43 1.16   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 6.66 3.66 3   [103.m3] 

 
Obr.  4.13 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 4 [10] 
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Tab. 4.16 Povodí č. 5 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.02 0.411 0.602   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 4.01 1.63 2.38   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 8.85 3.61 5.24   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 1.54 0.618 0.907   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 4.94 2 2.94   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 10.6 4.3 6.25   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 2.24 0.911 1.34   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 5.94 2.4 3.54   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 12.1 4.93 7.18   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 3.3 1.34 1.93   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 7.19 2.9 4.29   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 13.9 5.63 8.22   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 4.16 1.65 2.45   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 8.12 3.28 4.84   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 15.3 6.23 9.1   [103.m3] 

 
Obr.  4.14 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 5 [10] 
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Tab. 4.17 Povodí č. 6 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 2.03 1.21 0.825   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 14.7 8.61 6.12   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 27.2 15.6 11.5   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 3.04 1.82 1.22   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 18 10.6 7.44   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 32.4 18.6 13.7   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 4.39 2.67 1.72   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 21.6 12.8 8.83   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 37 21.4 15.6   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 6.37 3.95 2.42   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 26.1 15.6 10.5   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 42 24.5 17.5   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 8.06 4.97 3.09   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 29.7 17.9 11.8   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 46.3 27.2 19.1   [103.m3] 

 
Obr.  4.15 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 6 [10] 
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4.6 HOSPODÁŘSKÉ VYUŽITÍ KRAJINY 

4.6.1 Nadzemní a podzemní vedení a zařízení 

Elektřina 

Zájmovým územím prochází trasy vysokého nadzemního a podzemního napětí a 

nadzemního i podzemního nízkého napětí, ve vlastnictví skupiny ČEZ Distribuce, a.s. [4] 

Plyn 

V katastrálním území vedou tři typy plynovodů společnosti RWE, jde o vysokotlaký, 

středotlaký a nízkotlaký plynovod. Je zde plánovaný vysokotlaký plynovod nad 40 barů 

společnosti NET4GAS. [4] 

Dálkové kabely 

Řešeným územím prochází trasa metalického kabelu ve správě Telefónica O2, 

podzemní telekomunikační vedení společnosti Dial Telecom a.s, NET4GAS s.r.o., a ČD – 

Telematika a.s.. [4] 

GSM 

Společnost T-Mobile vlastní a provozuje v zájmovém území MW linky. [4] 

Produktovod 

Řešeným územím je navržena trasa produktovou Loukov-Sedlnice společnosti 

ČEPRO a.s.. [4] 

Voda a kanalizace 

Mimo domovní studny se v zájmovém území nachází vodovod ve vlastnictví SmVak 

Ostrava a.s., Obec je zásobována z podzemních vodojemů VDJ Sedlnice a VDJ Mošnov. 

Vodojem Sedlnice se nachází na východě od obce v trati „Nad hřištěm“. Vodojem Mošnov je 

situován východně od VDJ Sedlnice v trati „U dráhy“. [4] 

V obci není v současné době vybudována soustavná kanalizace. 
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4.7 DOPRAVNÍ SYSTÉM 

4.7.1 Železniční doprava 

Podél obvodu na severu území se nachází železniční trať Studénka- Veřovice ve 

správě SŽDC, Správa dopravní cesty Ostrava. V zájmovém území se nachází zrušená 

železniční trať vedoucí do lesa „U Skotnického kříže“ [4]  

4.7.2 Letecká doprava 

Severovýchodně od obce Sedlnice se nachází letiště Ostrava- Mošnov. Vlastníkem 

letiště je Moravskoslezský kraj. Provozovatel letiště je Letiště Ostrava a.s. [4] 

4.7.3 Silnice 

Katastrálním územím obce Sedlnice vedou tyto silnice: 

I/48 Bělotín- Český Těšín 

II/464 Opava- Příbor 

III/4822 Štramberk- Borovec 

III/4809 II/464-I/58 

III/46433 Libhošť Borovec 

III/46429 Bartošovice- Sedlnice 

III/46432 Sedlnice (II/464)- Sedlnice (I/48) 

Místní komunikace 

Místní komunikace jsou navázány na silnice a přechází jako polní cesty volně do 

krajiny k zemědělským pozemkům. Jsou jednopruhové obousměrné. 

Pěší trasy 

Chodníky jsou vybudovány podél některých místních komunikací. Mimo intravilán 

obce se pěší trasy nevyskytují. 

Účelová doprava 

V území je systém stabilizovaných účelových komunikací, avšak většina cest je 

nezpevněna a poničená od eroze a těžší techniky. Pohyb zemědělských vozidel využívá 

částečně i silnic III. třídy.  
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Hlavní polní cesty [4] 
Tab. 4.18 Hlavní polní cesty 

Označení Popis 

C1 
délka 1050 m, šířka 2.5 m, nezpevněná, začíná na jihozápadě obce, vede západně 
podél katastrální hranice s k.ú. Libošť a dále mimo zájmové území 

C2 

délka 900 m, šířka 3.5 m, nezpevněná cesta, začíná na silnici III/46432 u 
zemědělského družstva na jihu od obce, vede západně do k.ú. Libošť, hospodářský 
sjezd č. 1 

C4 

délka 1300 m, šířka 3 m, u zemědělského podniku, částečně zpevněná štěrkodrtí 
dále nezpevněná cesta, začíná u zemědělského podniku, vede západně a dále jižně 
do k.ú. Libhošť, na západě území, s trubním propustkem P19 a P21, v trati „Na 
Bartošovickém“ 

C5 

délka 400 m, šířka 3 m, zpevněná po střelnici, začíná na silnici III/46429, vede 
severně na cestu C58, na severozápadě území, hospodářský sjezd č. 12, v trati „U 
pískovny“ 

C6 

délka 1960 m, šířka 4 m, většinou zpevněna asfaltem, ke konci zpevněná štěrkodrť, 
začíná na silnici III/46432 vede jihovýchodně do lesa v trati „U Skotnického 
kříže“, hospodářský sjezd č. 16 

C7 
délka 850 m, šířka 3 m, nezpevněná místy štěrkodrť, na jihovýchodě území, začíná 
na cestě C6, vede jihovýchodně do k.ú.Skotnice 

C8 
délka 1370 m, šířka 3.5-4 m, většinou zpevněná polní cesta štěrkodrtí, začíná na 
východě obce a vede severovýchodně na cestu C6, v trati “Nad hřištěm“ 

 

Vedlejší polní cesty [4] 
Tab. 4.19 Vedlejší polní cesty 

Označení Popis 

C11 
délka 280 m, šířka 3.5 m, nezpevněná místy zatravněná, začíná na jihozápadě 
území jako odbočka z cesty C2, vede severozápadně do k.ú. Libošť 

C12 
délka 240 m, šířka 2 m, nezpevněná cesta, začíná na cestě C2, vede jižně až do 
statku 

C13 
délka 650 m, šířka 2 m, lesní nezpevněná cesta, začíná na východě lesa Volná 
Sovka, vede západně a volně přechází v neprůjezdnou lesní cestu 

C14 délka 50 m, šířka 2.5 m, lesní nezpevněná cesta, spojka mezi cestami C11 a C13 

C15 délka 50 m, šířka 2.5 m, lesní nezpevněná cesta, spojka mezi cestami C11 a C13 

C16 
délka 120 m, šířka 2.2 m, lesní nezpevněná cesta, spojka mezi cestami C2 a C13 
v lese Volná Sovka 

C28 
délka 100 m, šířka 3 m, nezpevněná cesta, začíná na kat. hranici s k.ú. Libhošť, 
vede východně přes lesík, na západě území, s trubním propustkem P45 

C29 
délka 830 m, šířka 3 m, nezpevněná cesta, začíná na cestě C4, vede severně v trati 
„Na Bartošovickém“ před lesem odbočuje do pole a zde končí, na západě území 

C30 

délka 890 m, šířka 2.5 m, nezpevněná cesta, vyjetá v poli, začíná na cestě mimo 
zájmové území, vede západně do pole, na severozápadě území, v trati „Na 
záhumení“ 

C31 délka 100 m, šířka 3 m, nezpevněná zatravněná cesta, na jihozápadě území, začíná 
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Označení Popis 
u zastavěného území obce, vede jižně do pole 

C37 
délka 350 m, šířka 3 m, v lese nezpevněná cesta mimo les částečně zpevnená 
štěrkodrtí, začíná na cestě C6, vede severovýchodně, do lesa, kde končí 

C38 
délka 350 m, šířka 2.5 m, lesní nezpevněná cesta, začíná na cestě C6, vede 
severovýchodně, do lesa „hraniční les“, kde končí, s trubním propustkem P9 

C39 
délka 230 m, šířka 2 m, lesní nezpevněná cesta, začíná na cestě C39, vede 
severozápadně na okraj lesa „Hraniční les“, s trubním propustkem P10 

C40 

délka 120 m, šířka 2.5 m, ze začátku částečně stěrkodrtí zpevněná polní cesta, po 
50m dále nezpevněná cesta, začíná na cestě P6, vede východně k vodárenskému 
objektu 

C46 
délka 360 m, šířka 2 m, lesní cesta, rozbitá od těžké techniky, začíná u zastavěného 
území obce, vede severozápadně lesem k okraji poli, v trati “Selský les“ 

C47 
délka 300 m, šířka 2.5 m, lesní cesta, vede z pole v trati „Nad kaplí“ severně lesem 
k oplocení, v trati “Selský les“ 

C48 
délka 300 m, šířka 3 m, lesní cesta, začíná na cestě C47 vede severně k oplocení, 
v trati “Selský les“, s trubním propustkem P18 

C49 
délka 170 m, šířka 2.5 m, lesní cesta, vede z pole v trati „Nad kaplí“ severně lesem 
do pole v trati“U Večeřova lesa“, v trati “Selský les“ 

C50 
délka 1060 m, šířka 2.5 m, nezpevněná cesta vyjetá v poli, vede polem z cesty C6 
na C8, v tratích „Nad hřištěm“ a „Za humny“ 

C51 
délka 420 m, šířka 2 m, nezpevněná cesta vyjetá v poli, začíná na cestě C50 vede 
jihozápadně k obci, v trati „Za humny“ 

C52 
délka 200 m, šířka 2 m, nezpevněná cesta vyjetá v poli, začíná na cestě C6 vede 
severovýchodně k bývalé železniční trati, v trati „U nádraží“ 

C53 
délka 400 m, šířka 2 m, nezpevněná cesta vyjetá v poli, začíná na cestě C40 vede 
jihozápadně k obci, v trati „Za humny“ 

C54 

délka 430 m, šířka 2 m, nezpevněná cesta, místy štěrkodrť, začíná na silnici 
III/46432 , vede severně a v poli končí, na severovýchodě území, v trati „Za 
humny“ 

C55 
délka 100 m, šířka 3.5 m, nezpevněná cesta, začíná na silnici II/464, vede západně 
do pole, na severu území, v trati „Za humny“ 

C58 
délka 430 m, šířka 2.5 m, nezpevněná cesta, začíná na silnici III/46429, vede 
východně k nádrži, na severozápadě území, hospodářský sjezd č. 11 

C59 

délka 180 m, šířka 2.5 m, nezpevněná cesta, vyjetá v poli, začíná na cestě mimo 
zájmové území, vede západně do pole, na severozápadě území, v trati „Na 
záhumení“ 

C60 
délka 230 m, šířka 2.5 m, nezpevněná cesta, vyjetá v poli, začíná na cestě C5, vede 
severně k nádrži, na severozápadě území, v trati „U pískovny“ 

Pzn. Polní cesty, které v tabulce chybí, jsou mimo obvod zájmového území 

Trubní propustky [4] 
Tab. 4.20 Trubní propustky 

Označení Cesta/silnice/místní 
trať DN Délka 

[m] 

P1 Na panském 150 - 

P2 Na panském 800 7.5 

P3 železnice 600 9 

P4 železnice 800 9 
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Označení Cesta/silnice/místní 
trať DN Délka 

[m] 

P5 železnice 800 8 

P6 Na záhumenní 800 4 

P7 Borovec 600 - 

P8 III/46433 1900 10 

P9 C38 800 6 

P10 C39 300 4 

P11 III/4822 800 8 

P12 III/4822 500 14 

P13 III/4822 500 5 

P14 III/4822 600 11 

P15 I/48 800 14 

P16 Na Bartošovickém 300 10 

P17 C7 400 7 

P18 lesní cesta     

P19 C4 600 7 

P20 Na Bartošovickém 700 2.5 

P21 C4 200 11 

P22 U obrázku 1000   

P23 U Večeřova lesa 300   

P24 pokrač. C7 1000 9.5 

P25 železnice 2x800 6 

P26 železnice 400 4.8 

P27 železnice 800 4.8 

P28 Za humny 500   

P29 C37 700 6 

P30 C30 900 5 

P31 C53 400 5 

P32 III/46432 350 4 

P33 III/46432 600 4 

P34 III/46432 600 11 

P35 II/464 600 20 

P36 III/46429 900 5 

P37 III/46429     

P38 železnice 800 6 

P39 železnice 800 6 

P40 železnice 400 4 

P41 C29 600 1.5 

P42 železnice 800 5 

P43 DVT227 600 14 

P44 DVT227 900 7 

P45 DVT227 900 7 
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Hospodářské sjezdy [4]  
Tab. 4.21 Hospodářské sjezdy 

Označení Cesta Popis 
HS1 C2 ze silnice III/46432 

nezpevněný 
spád od silnice 

HS2   ze silnice III/4822  
zpevněn štěrkodrtí  
spád k silnici 

HS3   ze silnice III/4822 
travnatý 
spád od silnice 

HS4   ze silnice III/4822 
částečně zpevněn štěrkodrtí 
spád od silnice 

HS5 C54 ze silnice III/46432  
asfaltový 
spád k silnici 

HS6   ze silnice III/46432 
kamenitý s betonovými panely 
spád od silnice 

HS7   ze silnice III/46432 
zpevněný betonovými panely 
spád k silnici 

HS8   ze silnice III/46432 
nezpevněný 
spád k silnici 

HS9 C55 ze silnice II/464 
nezpevněný 
spád k silnici 

HS10   ze silnice III/4822 
nezpevněný 
spád k silnici 

HS11 C58 ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád od silnice 

HS12 C5 ze silnice III/46429 
asfaltový 
spád od silnice 

HS13   ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád od silnice 

HS14   ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád k silnici 

HS15   ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád k silnici 

HS16 C6 ze silnice III/46432 
asfaltový 
spád od silnice 
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4.8 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systém ekologické stability se skládá ze tří částí: biocentra, biokoridory, 

interakční prvky.  Biocentrum je ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje 

trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny.  Biokoridor propojuje 

biocentra a umožňuje migraci, šíření a kontakty organismů. Interakční prvky vytvářejí 

existenční podmínky organismů. 

Biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou převzaty z rozpracovaného územního 

plánu obce Sedlnice. ÚSES je v souladu se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje. 

4.8.1 Biocentra [4] 
Tab. 4.22 Biocentra v KÚ Sedlnice 

Název 
Výměra 
existující 

[ha] 

Výměra 
neexistující 

[ha] 

Celková 
výměra 

[ha] 

RBC R10 32.76 - 32.76 
LBC R2 3.38 - 3.38 
LBC R4 5.99 - 5.99 
LBC R6 0.76 0.63 1.39 
LBC R12 4.45 - 4.45 
LBC R14 3.55 - 3.55 
LBC L4 2.83 0.21 3.04 
LBC L7 3.33 0.96 4.28 
LBC L9 1.83 1.38 3.21 
LBC L14 6.39 - 6.39 
Celkem 65.27 3.18 68.46 

 

4.8.2 Biokoridory [4] 
Tab. 4.23 Biokoridory v KÚ Sedlnice 

Název Délka 
[m] 

Výměra 
existující 

[ha] 

Výměra 
neexistující 

[ha] 

Celková 
výměra 

[ha] 

RBK R3 309 2.89 - 2.89 

RBK R5 265 -  1.08 1.08 

RBK R7 630 2.57 -  2.47 

RBK R9 400 -  1.63 1.63 

RBK R11 257 1.10 0.33 1.42 

RBK R13 308 3.10 -  3.10 

RBK R15 420 -  1.80 1.80 

LBK L3 253 -  0.55 0.55 
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Název Délka 
[m] 

Výměra 
existující 

[ha] 

Výměra 
neexistující 

[ha] 

Celková 
výměra 

[ha] 

LBK L5 630 -  1.15 1.15 

LBK L6 284 0.82 -  0.82 

LBK L8 1362 0.81 2.84 3.64 

LBK L10 259 -  0.55 0.55 

LBK L12 965 4.67 -  4.67 

LBK L13 731 1.72 -  1.72 

LBK L15 638 2.26 -  2.26 

Celkem 7711 19.92 9.93 29.75 

4.8.3 Interak ční prvky [4] 
Tab. 4.24 Interakční prvky v KÚ Sedlnice 

Název Délka 
[m] 

Výměra 
[ha] 

IP 1 – liniový 255 0.13 

IP 2 – liniový 88 0.03 
IP 3 – plošný - 0.51 

IP 8 – liniový 171 0.17 

IP 11 - liniový 84 0.03 

IP 13 - liniový 121 0.04 

IP 14 – liniový 470 0.14 

IP 15 - liniový 236 0.07 

IP 23 - liniový 996 0.30 

IP 24 – plošný - 2.28 

IP 25 – plošný - 1.08 

IP 26 - liniový 88 0.04 

IP 27 - liniový 337 0.10 

IP 28 - liniový 409 0.12 

Celkem - 5.03 

Pzn. Interakční prvky, které v tabulce chybí, jsou mimo obvod zájmového území 
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5. VYHODNOCENÍ EROZNÍCH POM ĚRŮ 

Míra erozního ohrožení byla vyhodnocena metodou USLE s využitím GIS, výsledný 

výstup je rastrová mapa, která udává dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy. Výhodou je 

přehledná a plošná lokalizace ohrožených ploch, což umožňuje přesnější návrh protierozních 

opatření. [24] 

Pro stanovení míry erozního ohrožení bylo využito následujících podkladů: 

• data pro stanovení R faktoru erozní účinnosti deště  

• mapa BPEJ pro stanovení K faktoru 

• mapa LPIS pro stanovení C faktoru 

• ZABAGED pro stanovení LS faktorů 

Podle nové metodiky, s názvem Ochrana zemědělské půdy před erozí vydané v Praze 

roku 2012 zpracované pod vedením Prof. Ing. Miloslava Janečka DrSc kolektivem autorů, je 

faktor účinnosti deště R= 40, tedy dvojnásobný oproti metodice předchozí, nicméně je 

požadavek ze strany Státního pozemkového úřadu, pobočka Nový Jičín, aby se výpočet 

prováděl s hodnotou R= 20. 
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5.1 SOUČASNÝ STAV EROZNÍ OHROŽENOSTI POZEMK Ů 

 
Obr.  5.1 Současný stav erozní ohroženosti pozemků 
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Tab. 5.1 Současný stav erozní ohroženosti pozemků 

Označení 
erozních 

ploch 

Výměra 
[ha] 

Průměrný 
smyv 

[t/ha/rok]  

Přípustný 
smyv 

[t/ha/rok]  
Kultura  C 

faktor  Lokalita 

1 1.41 3.30 10.00 2 0.226 Borovec 

2 6.53 4.62 10.00 2 0.226 Borovec 

3 0.88 0.12 10.00 7 0.005 Borovec 

4 9.62 2.86 10.00 2 0.226 Borovec 

5 7.46 3.41 10.00 2 0.226 Borovec 

6 9.06 3.47 10.00 2 0.226 Velká Sovka 

7 7.21 7.93 10.00 2 0.226 Kalvárie 

8 0.88 2.08 10.00 6 0.100 Na Bartošovickém 

9 8.43 1.33 10.00 6 0.100 Na Bartošovickém 

10 1.10 0.20 10.00 7 0.005 U obrázku 

11 54.45 5.12 10.00 2 0.226 Na záhumení, Na panském 

12 5.54 2.30 10.00 6 0.100 Na záhumení 

13 2.53 3.16 10.00 6 0.100 Na záhumení 

14 11.40 2.81 10.00 6 0.100 U obrázku 

15 1.67 0.14 10.00 7 0.005 U obrázku 

16 32.02 3.97 10.00 2 0.226 Na záhumení 

17 0.11 0.05 10.00 7 0.005 Za kovárnou 

18 2.61 7.43 10.00 2 0.226 Za kovárnou 

19 98.55 4.21 10.00 2 0.226 U Večerova lesa, U obrázku 

20 0.60 0.05 10.00 7 0.005 Nad hřištěm 

21 13.96 1.89 10.00 2 0.226 Nad hřištěm 

22 136.45 3.32 10.00 2 0.226 Na Bartošovickém 

23 0.96 2.93 10.00 2 0.226 Hraničák 

24 0.35 0.22 10.00 7 0.005 Na záhumení 

25 2.53 3.55 10.00 2 0.226 U pískovny 

26 54.42 2.31 10.00 2 0.226 U dráhy 

27 8.31 3.16 10.00 2 0.226 U pískovny 

28 80.88 4.69 10.00 2 0.226 Za humny, Za Tlaškovým lesem 

29 15.95 3.47 10.00 2 0.226 U nádraží 

30 3.08 0.09 10.00 7 0.005 Za humny 

31 1.44 1.54 10.00 6 0.100 U nádraží 

32 1.13 1.13 10.00 6 0.100 Za humny 

33 23.23 2.76 10.00 2 0.226 U nádraží 

34 75.81 3.95 10.00 2 0.226 Na záhumení 

35 11.14 1.61 10.00 2 0.226 Za humny 

36 1.62 0.04 10.00 7 0.005 U nádraží 

37 12.89 1.02 10.00 2 0.226 U nádraží 

38 14.12 1.33 10.00 2 0.226 Za humny 

39 11.26 5.49 10.00 2 0.226 Za kačincem 

40 10.00 0.74 10.00 2 0.226 Za humny, Za křižovatkou 
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Označení 
erozních 

ploch 

Výměra 
[ha] 

Průměrný 
smyv 

[t/ha/rok]  

Přípustný 
smyv 

[t/ha/rok]  
Kultura  C 

faktor  Lokalita 

41 0.35 2.32 10.00 2 0.226 U pískovny 

42 8.65 3.23 10.00 2 0.226 Na Bartošovickém 

43 0.12 0.02 10.00 7 0.005 Borovec 

Z tabulky vyplývá, že vodní erozí nejsou pozemky jako celek ohroženy, ale z obr. 5.1 

je zřejmé, že části pozemků ohroženy jsou, zde je třeba navrhnout protierozní opatření. 

Částečně ohrožené lokality: 

• Erozní plocha č. 2 v trati „Borovec“ u lesních pozemků 

• Erozní plocha č. 4 v trati „Borovec“ 

• Erozní plocha č. 5 v trati „Borovec“ u lesních pozemků 

• Erozní plocha č. 6 v trati „Velká Sovka“ v okolí vodního toku a intravilánu 

obce 

• Erozní plocha č. 7 v trati „Kalvárie“ na pozemcích okolo lesních pozemků 

• Erozní plocha č. 11 v trati „Na záhumení a Na panském“ na pozemcích u 

intravilánu obce 

• Erozní plocha č. 16 v trati „Na záhumení“ na pozemcích u intravilánu obce 

• Erozní plocha č. 19 v trati „U Večerova lesa“ na pozemcích u intravilánu obce 

• Erozní plocha č. 22 v trati „Na Bartošovickém“ na pozemcích v okolí  údolnic 

• Erozní plocha č. 28 v trati „Za humny a Za Tlaškovým lesem“ na pozemcích u 

intravilánu obce 

• Erozní plocha č. 34 v trati „Na Bartošovickém a Na záhumení“ na pozemcích u 

intravilánu obce a na pozemcích v okolí údolic 

• Erozní plocha č. 39 v trati „Za kačincem“ na pozemcích u lesa a hranice 

obvodu KoPÚ 

5.2 VĚTRNÁ EROZE 

Pro stanovení větrné eroze půdy se používá vztah, v němž je erodovatelnost 

jednotlivých druhů půd závislá na obsahu jílnatých částic: [16] 

E = 875.52 x 10-0.0787M = 0.102 t. ha-1.rok-1      (5.1) 
kde  E je erodovatelnost půdy větrem (t.ha-1.rok-1) 
 M je obsah jílnatých částic (50%) 
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Uvedenou rovnici lze použít pouze pro stanovení intenzity větrné eroze na lehkých 

půdách (na půdách s nízkým obsahem jílnatých částic). Doposud totiž neexistuje způsob 

výpočtu, kterým by bylo možno stanovit intenzitu větrné eroze na půdách těžkých. 

V současnosti známé rovnice jsou založeny na předpokladu, že se větrná eroze na půdách 

s vyšším obsahem jílnatých částic nevyskytuje. [16] 

 
Hlavní půdní jednotky v zájmovém území: 
HPJ  půdy 
--------------------------------------------------- 
13, 43, 44, 46 středně těžké 
14, 47  středně těžké s těžkou spodinou 
20, 24  středně těžké až těžké 
22  lehké až středně těžké 
48, 58  středně těžké nebo středně těžké lehčí 
49  velmi těžké 
 

Těžké půdy potenciálně náchylné k větrné erozi – HPJ 06 a 07 se v daném k.ú. 

nevyskytují. Z výše uvedeného vyplývá, že v zájmovém území není nutno provádět opatření 

proti působení větrné eroze. [16] 
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6. PRIMÁRNÍ NÁVRH PROTIEROZNÍCH 
A VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ 

Prvotní návrh protierozních a vodohospodářských opatření je zaměřen na efektivní 

řízení odtoku vody z krajiny viz příloha č. 1. V návrhu není brán ohled na hospodařící 

subjekty v krajině a jejich záměry, na množství půdy, která je k dispozici pro realizaci PSZ a 

názor sboru zástupců obce Sedlnice, ale vše je koncipováno tak, že návrh je ideálním řešením 

erozních a vodohospodářských poměrů v krajině.  

Po vyhotovení prvotního návrhu plánu společných zařízení je tento návrh předložen 

k projednání sborem zástupců, který si stanoví své priority a dohodne se, zda jsou všechna 

opatření navržená projektantem přijatelná po všech stránkách nebo se část z nich vypustí. 

Projektant při svém návrhu vychází ze zkušeností a z výpočtových modelů, které mu 

pomáhají při volbě druhu opatření. Oproti tomu sbor zástupců by měl být tvořen lidmi, kteří 

znají problémová místa v zájmovém území a jsou schopni rozhodnout, jestli navrhovaná 

opatření jsou či nejsou nutná. Pokud je projektant přesvědčen, že navrhované opatření je 

nutné, musí ho před sborem zástupců detailně vysvětlit a prosadit.  

Druhým limitujícím faktorem je množství státní a obecní půdy, kterou lze pro prvky 

plánu společných zařízení využít. Pokud je nedostatek půdy, méně důležité návrhy skončí tzv. 

jenom na papíře. Při opravdu velkém nedostatku půdy je krajním řešením výkup půdy od 

fyzických osob pozemkovým úřadem nebo některé prvky, ochranné zatravnění průlehů, 

biokoridory, zátopová oblast suchých nádrží, zůstanou ve vlastnictví fyzických osob za jejich 

souhlasu. 

V zájmovém území Sedlnic je navrženo několik protierozních a vodohospodářských 

opatření viz příloha č. 1. 

6.1 PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ 

Erozně ohrožené pozemky a pozemky v blízkosti zastavěného území obce jsou 

návrhově řešeny organizačním a technickým opatřením.  

6.1.1 Organizační opatření 

Mezi organizační opatření patří změna tvaru a velikost pozemku, změna kultur, 

ochranná zatravnění, protierozní osevní postupy, změna způsobu rozmisťování plodin. 

V rámci KoPÚ jsou navrženy protierozní osevní postupy a ochranná zatravnění. Protierozní 

osevní postupy jsou navrženy na pozemcích ohrožených vodní erozí dle přílohy č. 1.  

Osevní postupy jsou převzaty a odvozeny podle typizační směrnice Protierozní 

ochrana zemědělských pozemků z roku 1985. 
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Tab. 6.1 Běžný osevní postup [21] 

Běžný osevní postup 

Plodina C faktor roční 

Ječmen jarní 0.15 

Vojtěška 0.02 

Vojtěška 0.02 

Okopanina 0.60 

Pšenice ozimá 0.12 

Kukuřice na siláž (setí do strniště) 0.23 

Okopanina 0.44 

Celkem 1.58 

Průměr 0.226 

  
Tab. 6.2 Protierozní osevní postup č. 1 [21] 

Protierozní osevní postup č. 1 

Plodina C faktor roční 

Ječmen jarní 0.15 

Vojtěška 0.02 

Vojtěška 0.02 

Pšenice ozimá 0.12 

Kukuřice na siláž (setí do strniště) 0.23 

Celkem 0.54 

Průměr 0.108 

 
Tab. 6.3 Speciální protierozní osevní postup č. 2 [21] 

Speciální protierozní osevní postup č. 2 

Plodina C faktor roční 

Jetelotráva 0.005 

Jetelotráva 0.005 

Ozimá řepka 0.120 

Pšenice jarní 0.100 

Ječmen jarní 0.130 

Pšenice ozimá 0.120 

Ječmen jarní 0.130 

Jetelotráva 0.005 

Celkem 0.615 

Průměr 0.077 
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6.1.2 Technická opatření 

Mezi technická opatření, která řeší erozní ohroženost pozemků, patří především 

průlehy. V zájmovém území je jich navrženo celkem 13. Záchytné průlehy jsou situovány na 

přilehlých svazích zastavěného území obce. Budou sloužit jednak ke snížení erozního smyvu 

zkrácením délky svahu a zatravněným pásem podél průlehu a současně jsou průlehy navrženy 

k ochraně obce před přívalovými dešti.  

Průleh PR1 

Záchytný průleh k řešení eroze půdy a ochrany pozemků v jižní části k.ú. v trati 

„Velká Sovka“. Průleh v délce 450 m bude zaústěn do revitalizovaného toku RT1. 

 

Průleh PR2 

Průleh bude řešit erozi a ochranu obce v trati „Na panském“ a „Na záhumení“. Délka 

průlehu je 1300 m. Trasa vede od hřbetnice rovnoběžně se zastavitelným územím obce do 

revitalizovaného toku RT2. 

 

Průleh PR3 

Navržen v polní trati „Na panském“ a „Na záhumenní“ nad průlehem PR2. Délka 

průlehu je 1070 m. Vede od hřbetnice do revitalizovaného toku RT3.  

 

Průleh PR4 

Navržen pro ochranu proti erozi a ochranu obce v trati „Na záhumenní“. Trasa vede 

rovnoběžně se zastavitelným územím obce. 

 

Průleh PR5 

Navržen podél zastavitelného území obce v trati „Na záhumenní“, začátek u 

zemědělské farmy, zaústění je do vodní nádrže na severozápadě území. 

 

Průleh PR6 

Průleh bude řešit erozi a ochranu obce v trati „Za humny“. Délka průlehu je 550 m 

Trasa je vedena od cesty C6 do nádrže N2.  
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Průleh PR7 

Průleh bude řešit erozi v trati „Za humny“. Délka průlehu je 800 m. Trasa je vedena od 

cesty C6  do revitalizovaného toku RT4  

 

Průleh PR8 

Průleh je navržen podél zastavěného území obce v trati, „Drůbežárna“ a „Nad 

hřištěm“. Délka průlehu je 650 m . Trasa průlehu je vedena od cesty C8 do revitalizovaného 

vodního toku RT4. 

 

Průleh PR9 

Průleh je navržen rovnoběžně s průlehem PR8 v trati, „Drůbežárna“ a „Nad hřištěm“. 

Délka průlehu je 550 m . Trasa průlehu je vedena od cesty C8 do revitalizovaného vodního 

toku RT4. 

 

Průleh PR10 

Průleh je navržen rovnoběžně s průlehem PR8 a PR9 v trati, „Drůbežárna“ a „Nad 

hřištěm“. Délka průlehu je 430 m . Trasa průlehu je vedena od cesty C8 do revitalizovaného 

vodního toku RT4. 

 

Průleh PR11 

Průleh je navržen v trati „U obrázku“. Délka průlehu je 1320 m . Trasa průlehu je 

vedena od hřbetnice do revitalizovaného vodního toku RT5.  

 

Průleh PR12 

Průleh je navržen v trati „U obrázku“, rovnoběžně s průlehem PR11.  Délka průlehu je 

950 m . Trasa průlehu je vedena od hřbetnice do revitalizovaného vodního toku RT5.  

 

Průleh PR13 

Průleh je navržen podél jižní části zastavěného území Sedlnic v trati „Borovec“, délka 

420 m, zaústěn je do zátopové oblasti nádrže N1. 
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6.2 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

Mezi hospodářská opatření patří: 

• zvýšení retenční schopnosti krajiny 

• vodní nádrže 

• revitalizace toků 

• opatření k ochraně před povodněmi a suchem 

• opatření v povodí 

• ochrana povrchových a podzemních vod 

• ochrana vodních zdrojů 

• opatření u stávajících vodních děl 

 

Ke zvýšení retenční schopnosti slouží prvky, které zadržují vodu v krajině a zpomalují 

plošný povrchový odtok. V zájmovém území se jedná o ochranné zatravnění a výsadbu 

krajinné zeleně v rámci ÚSES. 

Vodní nádrže se navrhují z důvodu transformace povodňových vln a snížení 

kulminačních průtoků viz kapitola 6.2.1. 

Revitalizace vodních toků je opatření, které snižuje rychlost proudění vody a zadržuje 

vodu v krajině viz kapitola 6.2.2. 

Záchytné průlehy mají charakter lokálního opatření před povodněmi, revitalizace toků 

zvyšuje hladinu podzemní vody a dojde k dotaci vody do koryt toků v suchém období.  

Ochrana vodních zdrojů se provádí v pásmech hygienické ochrany, v zájmovém území 

se žádná taková pásma nevyskytují. 

V rámci obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Sedlnice je evidována jediná vodní nádrž na 

severozápadě území, která slouží jako rekreační nádrž ke koupání. V návrhu PSZ se počítá se 

zaústěním záchytného průlehu PR5 do této nádrže. 

 

6.2.1 Protipovodňová ochrana obce 

V zájmovém území jsou navrženy dvě ochranné nádrže, které zadrží povodňovou vlnu 

a transformují kulminační průtok při přívalových deštích.  
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Obr.  6.1 Vzorový příčný řez hrází nádrže č. 1 a č. 2 

Nádrž N1 

Nachází se na HOZ 1-00065-06/2 v trati „Borovec“ a „Velká Sovka“. Je navržena jako 

vodní nádrž s retenčním účinkem. 

Návrh hráze nádrže N1 

šířka koruny…………………………..4 m 

sklon koruny hráze……………………3 % 

sklon návodního svahu………………..1:3 

sklon vzdušného svahu………………..1:2 

délka hráze………………………….82 m 

kóta koruny hráze…………………. 275.3 m n. m. 

kóta dna u paty hráze……………….271.6 m n. m. 

plocha zátopy………………………9800 m2 

celkový objem nádrže………………26000 m3 

 

Výpočet potřebného objemu nádrže [16] 

Charakteristika odtokových poměrů je stanovena na základě kap. 4.5.4 Současný stav 

odtokových poměrů povodí č. 3 

Kulminační přítok   QMAX= 5.84 m3/s 

Neškodný odtok   ONE= 0.6 m3/s 
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Objem povodňové vlny  WPVT1d= 20700 m3  
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Obr.  6.2 Nomogram k určování retenčního objemu nádrže [16] 
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kde:  Vs je potřebný retenční objem nádrže [m3] 

Nádrž N2 

Nachází se na dráze soustředěného odtoku č. 5 v trati „Drůbežárna“. Je navržena jako 

vodní nádrž s retenčním účinkem. 

Návrh hráze nádrže N2 

šířka koruny…………………………..4 m 

sklon koruny hráze……………………3 % 

sklon návodního svahu………………..1:3 

sklon vzdušného svahu………………..1:2 

délka hráze………………………….100 m 

kóta koruny hráze…………………. 268.5 m n. m. 
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kóta dna u paty hráze……………….263.5 m n. m. 

plocha zátopy……………………….6290 m2 

celkový objem nádrže………………18630 m3 

 

Výpočet potřebného retenčního objemu nádrže [16] 

Charakteristika odtokových poměrů je stanovena na základě kap. 4.5.4 Současný stav 

odtokových poměrů povodí č. 4 a č. 5. 

Kulminační přítok   QMAX= 6.47 m3/s 

Neškodný odtok   ONE= 1 m3/s 

Objem povodňové vlny  WPVT1d= 21960 m3  

15.0
47.6

1 ==
MAX

NE

Q

O
          (6.3) 

3
1,

1,

10980219605.05.05.0 mWV
W

V
dPVTS

dPVT

s =⋅=⋅=≡= >     (6.4) 

kde:  Vs je potřebný retenční objem nádrže [m3] 

 

6.2.2 Revitalizace toků 

Účelem revitalizace toku je vytvoření koryta toku, které je oproti současnému stavu 

členitější s menší kapacitou koryta a méně zahloubené. 

Revitalizací bude vytvořeno koryto o malé kapacitě s menší rychlostí proudění vody. 

Rozvolněním koryta při vybudování tůní a zasypáním větší části koryta dojde k prodloužení 

délky, zmírnění podélného sklonu a jeho zdrsnění. Tím se zpomalí proudění a prodlouží se 

doba průtoku vody. 

Dalším cílem je zvětšit množství vody v korytě toku za běžných průtokových poměrů 

a současně s tím zvýšit úroveň navazující hladiny podzemní vody. Zdrsnění koryta a snížení 

hloubky koryta zpomalí proudění a podpoří rozliv přívalových vod do nivy. 

V údolnicích bude vytvořena kaskáda mělkých plochých tůněk, které budou zvyšovat 

retenci v krajině a zpomalovat průtoky z tání sněhu a při extrémních srážkách. 

Tůně jsou navrženy jako terénní prohlubně v místě koryta vyhloubením do toků 

stávajícího koryta. Tůně jsou navrženy jako nevypustitelné. Hlavní funkcí je zlepšení 

prostředí pro rostliny  a živočichy, podpora retenční kapacity území a vzhledové obohacení 
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prostředí. Další funkcí je rozšíření aktivního povrchu, zvýšení intenzity samočistění, prostor 

pro zachycování usazenin. 

 
V rámci obvodu řešeného území jsou navrženy následující revitalizace: 
 
• RT1 – revitalizace HOZ 06/2, pravostranného přítoku mlýnského náhonu v trati 

„Velká Sovka“ a „Borovec“. Celková délka revitalizované údolnice je 743 m. 
V současné době je vodoteč v úseku od zemědělské farmy po zaústění do náhonu 
zatrubněna. Tato část bude navržena v nové trase tak, aby nebyla dotčena uvedená 
farma. 

• RT2 – revitalizace melioračního toku DVT 76 v trati „Velká Sovka“, pravostranný 
přítok mlýnského náhonu, celková délka je 1370 m, část trasy vede podél lesního 
pozemku. Zaústění do náhonu je mimo obvod KoPÚ. 

• RT3 – levostranný přítok DVT76 (RT2), v trati „Na panském“, v zájmovém území 
je délka údolnice 160 m, údolí pokračuje i mimo obvod KoPÚ. 

• RT4 – revitalizace bezejmenného občasného vodního toku v trati „Tlaškův les“, 
délka údolnice 851 m, asi polovina trasy je v polní trati a zbývající část v lese. 

• RT5 – meliorační tok, IDVT 10216925 v trati „Kalvarie“ z lesního komplexu, 
který není v k.ú. Sedlnice (RBC142 Sedlnice), celková délka údolnice v navržené 
revitalizace je 267 m, zaústění do toku Sedlnice je mimo obvod.  

• RT6 – revitalizace bezejmenného toku č.5 v trati „Selský les“, údolnice v lese, 
celková délka údolnice v navržené revitalizace je 1160 m, zaústění do toku 
Sedlnice je mimo obvod 

• RT7 – meliorační tok v trati „Selský les“, údolnice v lese, celková délka údolnice 
v navržené revitalizace je 505 m, zaústění do RT6 

• RT8 – meliorační tok v trati „Selský les“, údolnice v lese, celková délka údolnice 
v navržené revitalizace je 351 m, zaústění do RT7 

• RT9 – meliorační tok v trati „Selský les“, údolnice v lese, celková délka údolnice 
v navržené revitalizace je 443 m, zaústění do RT6 

• RT10 – meliorační tok Albrechtický potok v trati „Hraničák“, údolnice v lese, 
celková délka údolnice v navržené revitalizace je 605 m, zaústění je mimo obvod 

• RT11 – meliorační tok DVT 35 v trati „U Večeřova lesa“, údolnice v lese, celková 
délka údolnice v navržené revitalizace je 384 m, zaústění je mimo obvod 

• RT12 – vodní tok Sedlnice v trati „Dubina“, celková délka vodního toku 
k navržené revitalizace v lesním úseku je 1239 m, zaústění je mimo obvod 

• RT13 – vodní tok IDVT 10211389 v trati „Dubina“, celková délka vodního toku 
k navržené revitalizace v lesním úseku je 2093 m, zaústění je mimo obvod 

• RT14 – vodní tok IDVT 10215789 v trati „Dubina“, celková délka vodního toku 
k navržené revitalizace v lesním úseku je 683 m, zaústění je do RT13 

• RT15 – vodní tok IDVT 10212050 v trati „Dubina“, celková délka vodního toku 
k navržené revitalizace v lesním úseku je 113 m, zaústění je do RT14 

• RT16 – vodní tok IDVT 10210205 v trati „Dubina“, celková délka vodního toku 
k navržené revitalizace v lesním úseku je 171 m, zaústění je do RT14 

• RT17 – vodní tok DVT 227 v trati „Na Bartošovickém“, celková délka vodního 
toku k navržené revitalizace v lesním úseku a polní trati je 2437 m, zaústění je 
mimo obvod 
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• RT18 – bezejmenný tok č. 1 v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková 
délka vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 2612 m, zaústění je 
mimo obvod 

• RT19 – meliorační tok v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková délka 
vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 347 m, zaústění je mimo 
obvod 

• RT20 – bezejmenný tok č. 2 v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková 
délka vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 248 m, zaústění je 
mimo obvod 

• RT21 – meliorační tok v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková délka 
vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 513 m, zaústění je do 
RT17 

• RT22 – meliorační tok v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková délka 
vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 241 m, zaústění je do 
RT17 

• RT23 – meliorační tok v trati „Na Bartošovickém“, údolnice v lese, celková délka 
vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku je 221 m, zaústění je do 
RT17 

• RT24 – bezejmenný tok č. 6 v trati „Za kačincem“, údolnice v lese, celková délka 
vodního toku k navržené revitalizace v lesním úseku a částečně polní trati je 395 
m, zaústění je mimo obvod, cca v 1/2 se nachází stávající vodní nádrž 
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7. KOMPLEXNÍ NÁVRH PLÁNU SPOLE ČNÝCH 
ZAŘÍZENÍ  

Primární návrh byl předložen členům sborů zástupců, se kterými byl dále projednán. 

Závěry z jednání sboru zástupců: 

Protierozní opatření 

Záchytné průlehy budou navrženy pouze podél zastavěné části obce. Ostatní plochy 

s vyšším smyvem řešit protierozním osevním postupem. 

Vodohospodářská opatření 

V PSZ řešit jen revitalizaci toků. Vodní nádrže, nebo poldry nenavrhovat. 

 

7.1 OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZP ŘÍSTUPNĚNÍ POZEMK Ů 

7.1.1 Zásady návrhu dopravního systému 

Hlavní zásadou při návrhu sítě polních cest byla povinnost zabezpečit přístupnost 

všech pozemků. 

Při návrhu hlavních polních cest, které budou zpevněné s asfaltovým povrchem, se 

respektoval současný stav cestní sítě a užívání zemědělských pozemků. 

Při návrhu se vycházelo z potřeby propojení sousedních obcí s možností vyloučení 

zemědělské dopravy ze zastavěného území obce. 

Cestní síť byla navržena ve spolupráci s kolektivem autorů PSZ Sedlnice, firmy 

Hanousek s.r.o., Prostějov. 

Hlavní polní cesty 
Tab. 7.1 Hlavní polní cesty 

Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C1 navržená Velká Sovka 903 4 v současné době nezpevněná cesta, začátek 
sjezd na silnici III/46432 u zemědělské 
farmy na jihu obce, vede západním 
směrem do k.ú. Libhošť, hospodářský 
sjezd č.1, navržené trubní propustky 
v trase cesty – P101, P102, P103, P104 a 
P47 
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Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C2 navržená Na záhumenní 839 4 začátek na křižovatce místní komunikace 
cesty C14 (záhumenní), konec u cesty C3, 
navržený trubní propustek P55 bude 
převádět srážkové vody z průlehu PR3 

C3 navržená Na záhumenní 1708 4 začátek u zemědělské farmy u nově 
navržené záhumenní cesty C30, trasa vede 
podél farmy JZ směrem, konec u cesty C2 

C4 navržená Za humny 843 4 začátek – u křižovatky místní komunikace 
a cesty C37, trubní propustek navržený 
P71, 72, 73, je vedena podél zastavěného 
území obce, konec sjezd na silnici 
III/46432 – HS6  

C5 navržená U nádraží 303 6 začátek – sjezd na silnici III/46432 – HS5 
bez propustku, konec – točna u železnice, 
částečně zpevněná štěrkem, nutná 
rekonstrukce 

C6 stávající U nádraží 
Za humny 
U Večeřova lesa 

2377 6 začátek – sjezd na silnici III/46432 – HS16 
stávající polní cesta páteřního typu 
s cestními příkopy a místy doprovodná 
zeleň, která bude výhledově doplněna, 
větší část zpevněna s asfaltovým povrchem 
nebo štěrková, nutná oprava, v trase cesty 
jsou stávající propustky P31, P29, P17, 
P24, nově navržené propustky P78, P79 

C7 stávající Nad hřištěm 
Za kovárnou 

1066 4 začátek u křižovatky místní komunikace a 
cesty C37, částečně zpevněná štěrkodrť, 
s doprovodnou zelení v části trasy, zeleň 
výhledově doplnit, nutná rekonstrukce, v 
trase cesty jsou navržené trubní propustky 
P81 a P87 

C8 navržená U obrázku 
U Večeřova lesa 

1102 4 začátek u křižovatky místní komunikace a 
polní cesty C52, trasa je navržena 
východním směrem na k.ú. Skotnice, 
z jižní strany cesty je navržena doprovodná 
zeleň, podél cesty je navržen záchytný 
průleh PR10, v trase cesty jsou navrženy 
trubní propustky P88 a P89 
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Vedlejší polní cesty 
Tab. 7.2 Vedlejší polní cesty 

Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C11 navržená Na panském 1201 4 začátek u křižovatky cest C12, C14 a 
místní komunikace, trasa vede JZ 
směrem, konec na hranici k.ú. Libhošť, 
trubní propustek P51 k převedení vod 
z průlehu PR2, dále P49 k převedení vody 
z levostranného přítoku DVT76 

C12 navržená Velká Sovka 379 4 začátek u křižovatky cesty C11 a C14, 
navržena podél nové hranice zastavěného 
území směrem ze zemědělské farmy, 
navržen trubní propustek P50 k převedení 
vod z průlehu 

C13 stávající Na panském 300 4 začátek u křižovatky cesty C11 a místní 
komunikace, jedná se o stávající 
nezpevněnou záhumenní cestu, navržen 
propustek P52 k odvedení vod z průlehu 
PR2 

C14 navržená Na panském 298 4 začátek u křižovatky cest C11 a C12, vede 
podél průlehu PR2, navržen propustek 
P53 

C15 stávající Na záhumenní 414 4 stávající záhumenní nezpevněná cesta, 
začátek napojení u cesty C13, konec u 
místní komunikace (návrh zastav. území), 
navržené trubní propustky P54 a P57 
k odvedení povrchových vod z průlehu 
PR4 

C16 navržená Na záhumenní 819 4 navržená cesta podél zastavitelného území 
(dle ÚP), začátek napojení na cestu C15, 
konec u hlavní cesty C3, podél cesty je 
navržen záchytný průleh, navrženy trubní 
propustky P56, P58, P59, P60 k odvedení 
vod z průlehu 

C17 stávající Na záhumenní 
Na 
Bartošovickém 

1333 4 stávající cesta, začátek u zemědělské 
farmy napojena na cestu C3, větší část 
trasy vede v údolnici podél vodního toku 
DVT227, částečně zpevněná, navržena 
k rekonstrukci a zpevnění štěrkodrť se 
zakalením konec na hranici k.ú. Libhošť, 
stávající trubní propustky P21 

C18 navržená Na záhumenní 288 4 začátek u cesty C16, trubní propustek P58 
přes průleh PR5, konec u cesty C3 
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Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C19 navržená Na záhumenní 398 4 začátek u cesty C3, konec u vodoteče 
DVT227 

C20 navržená Na záhumenní 284 4 začátek u cesty C3, konec u vodoteče 
DVT227 

C21 navržená Na  
Bartošovickém 

553 4 začátek u cesty C17, trasa je vedena podél 
katastrální hranice s k.ú. Libhošť 

C22 navržená Na  
Bartošovickém 

1164 4 začátek u cesty C17, trasa vedena JZ 
směrem, konec na katastrální hranici k.ú. 
Bartošovice, navržen trubní propustek 
P61 

C23 navržená Na  
Bartošovickém 

1242 4 začátek u cesty C25, trasa vedena JZ 
směrem, konec na katastrální hranici k.ú. 
Bartošovice, navržena doprovodná zeleň 

C24 navržená Na  
Bartošovickém 

1232 4 začátek u cesty C25, trasa vedena JZ 
směrem, konec na katastrální hranici k.ú. 
Bartošovice, navržena doprovodná zeleň 

C25 navržená Na 
Bartošovickém 

2525 4 začátek u hlavní cesty C17, trasa stávající 
cesty vede směrem na sever  v údolnici 
podél DVT227, cca v km 0.8 je navržena 
v nové trase západním směrem podél 
lesních pozemků a katastrální hranice k.ú. 
Bartošovice, konec na polní cestě C24, 
navrženy trubní propustky P63, P64 a P65 

C26 navržená Na záhumenní 256 4 začátek u cesty C3, konec u křižovatky 
cest C23 a C25 

C27 navržená Na záhumenní 432 4 začátek na cestě C30, je vedena západním 
směrem, konec u lesního pozemku, 
navržena doprovodná zeleň, propustek 
P98 

C28 navržená Na záhumenní 753 4 začátek na cestě C30, trasa vede na západ 
k lesnímu pozemku, konec napojen na 
cestu C25, propustek P97 

C29 navržená Na záhumenní 909 4 začátek na cestě C30, trasa vede na západ 
k lesnímu pozemku, konec na hranici k.ú. 
Bartošovice, navržen propustky P67 a P96 

C30 navržená Na záhumenní 989 4 cesta navržena podél zastavěného území 
dle ÚP, začátek u cesty C26, vedena 
severním směrem, podél navržen záchytný 
průleh, trubní propustky P68, P69, P70 

C31 stávající U pískovny 374 4 zpevněná cesta ke střelnici, začátek sjezd 
HS12 na silnici III/46429, stávající 
propustek P36, konec u lesního pozemku 
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Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C32 stávající U pískovny 397 4 začátek u sjezdu HS11 na silnici III/46429 
bez trubního propustku, sjezd nutno 
zpevnit 

C33 navržená Za humny 401 4 začátek u místní komunikace, trasa 
stávající cesty je vedena podél 
zastavěného území, nový úsek vede 
severně, konec u železniční trati 

C34 navržená Za humny, Za 
křižovatkou 

511 4 trasa vedena podél silnice II. třídy č.464, 
stávající sjezd HS9, propustek P35 

C35 navržená U nádraží 1405 4 začátek u cesty C6 vč. stávajícího 
propustku P29, trasa vede k bývalé 
železnici, dále je navržena podél pozemku 
železnice, přejezd přes železnici, konec na 
cestě C6 včetně propustku P80, v trase je 
stávající propustek P4 

C36 navržená Za humny 712 4 začátek u obce u cesty C37 vč. trubního 
propustku P75 přes průleh PR9, konec u 
C6 – navržen propustek P78 

C37 navržená Za 
humnyDrůbežárna 

1034 4 navržená cesta podél zastavěného území, 
začátek u cesty C4, konec u C7, navrženy 
trubní propustky P73, P74, P75, P76, 
P77,P87 a P95 k převedení vody z průlehu 
PR9 

C38 navržená Za Talaškovým 
lesem 

773 4 začátek u obce u cesty C37 vč. trubního 
propustku P76 přes průleh PR9, konec u 
cesty C6, kde je navržen propustek P79 
přes cestní příkop 

C39 navržená Drůbežárna 848 4 začátek na C37, podél Talaškova lesa, 
vyúsťuje na C38, navržen trubní 
propustek P77 

C40 navržená Selský les 524 4 začátek na C7, trasa vede podél lesních 
pozemků, konec je napojen na ceustu 
bývalého vojenského prostoru 

C41 navržená Nad hříštěm 591 4 začátek u cesty C7, vede směrem 
k vojenskému prostoru, dále SV směrem, 
konec u C6, navržen propustek P83 

C42 navržená U dráhy 917 4 začátek u C6 (propustek P82), podél 
vodojemu Mošnov, trasa je vedena podél 
lesního komplexu až k železniční trati 

C43 navržená U dráhy 343 4 začátek u cesty C42, konec u železniční 
trati 

C44 navržená  U dráhy 552 4 začátek u cesty C42, konec u železniční 
trati 
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Označení Stav Lokalita Délka 
[m] 

Šířka 
[m] Popis 

C45 navržená U dráhy 864 4 začátek u cesty C6 (navržen trubní 
propustek P84), konec u železniční trati 

C46 navržená U dráhy 637 4 začátek u cesty C6 (navržen trubní 
propustek P85), konec u železniční trati 

C47 navržená U Večeřova lesa 1071 4 začátek u C48, trasa vede podél lesního 
komplexu a dále SV v polní trati, konec u 
cesty v k.ú. Skotnice, navržen propustek 
P86 

C48 navržená U Večeřova lesa 1440 4 začátek u C8, trasa vede podél lesa a polní 
trati SV směrem, konec u cesty v k.ú. 
Skotnice, stávající trubní propustek P24 

C49 navržená Nad kaplí 443 4 začátek u C8, trasa je navržena podél 
lesního komplexu, konec u lesní cesty 

C50 navržená U Večeřova lesa 635 4 začátek u křižovatky C51 a C8, SV 
směrem, konec u lesního pozemku 

C51 navržená U obrázku 876 4 začátek u C52 – trubní propustek P93, 
trasa vede SV směrem, konec u cesty C8 

C52 navržená U obrázku 684 4 začátek u křižovatky místní komunikace a 
cesty C8 – propustek P89, trasa je vedena 
podél zastavěného území obce, podél 
cesty navržen záchytný průleh a trubní 
propustky P90, P91, P92 a P94 

C53 stávající U obrázku 231 4 stávající cesta, začátek u místní 
komunikace, konec na hranici k.ú. 
Skotnice 

C54 stávající Kalvarie 664 4 stávající cesta částečně zpevněná, začátek 
na hranici k.ú. Skotnice (pokračování 
C53), podél lesního pozemku, konec na 
hranici k.ú. Prchalov 

C55 navržená Borovec 49 4 začátek u zastavěného území navazuje na 
místní komunikaci, přejezd přes průleh, 
konec na hranici navrženého zatravnění 

C56 stávající Borovec 213 4 začátek mimo obvod KoPÚ, navazuje na 
cestu v k.ú. Libhošť, konec na okraji lesa 
navazuje lesní cesta 

 

 



Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice Bc. David Dohnal 

Diplomová práce 

 

  74 

Trubní propustky 
Tab. 7.3 Trubní propustky 

Označení Cesta/silnice/místní trať DN Délka 
[m] 

Navržená 
úprava 

P1 Na panském 150 - - 

P2 C12 800 7,5 pročištění 

P3 železnice 600 9 - 

P4 železnice 800 9 - 

P5 železnice 800 8 - 

P6 Na záhumenní 800 4 rekonstrukce 

P7 Borovec 600 - - 

P8 III/46433 1900 10 pročištění 

P9 cesta (uC35) 800 6 - 

P10 lesní cesta 300 4 - 

P11 III/4822 800 8 - 

P12 III/4822 500 14 - 

P13 III/4822 500 5 - 

P14 III/4822 600 11 - 

P15 I/48 800 14 - 

P16 Na Bartošovickém 300 10 pročištění 

P17 C6 400 7 - 

P18 lesní cesta     - 

P19 C17 600 7 - 

P20 Na Bartošovickém 700 2,5 - 

P21 C17 200 11 - 

P22 U obrázku 1000   oprava 

P23 U Večeřova lesa 300   - 

P24 pokrač. C6 1000 9,5 pročištění 

P25 železnice 2x800 6 - 

P26 železnice 400 4,8 - 

P27 železnice 800 4,8 - 

P28 Za humny 500   - 

P29 C35 700 6 rekonstrukce 

P30 C19 900 5 pročištění 

P31 C6 400 5 rekonstrukce 

P32 III/46432 350 4 zrušit 

P33 III/46432 600 4 zrušit 

P34 III/46432 600 11   

P35 II/464 600 20   

P36 III/46429 900 5 rekonstrukce 

P37 III/46429     zrušit 

P38 železnice 800 6 - 

P39 železnice 800 6 - 

P40 železnice 400 4 - 
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Označení Cesta/silnice/místní trať DN Délka 
[m] 

Navržená 
úprava 

P41 C28 600 1,5 nový 

P42 železnice 800 5 - 

P43 DVT227 600 14   

P44 DVT227 900 7   

P45 DVT227 900 7   

P46 C30 600 7,5 nový 

P47 C1 600 6 nový 

P48 C55 600 6 nový 

P49 RT3 600 6 nový 

P50 C12 1200 7,5 nový 

P51 C11 600 6 nový 

P52 C13 600 7,5 nový 

P53 C14 600 6 nový 

P54 C15 600 6 nový 

P55 C2 600 7,5 nový 

P56 C18 600 10 nový 

P57 C15 600 7,5 nový 

P58 C18 600 10 nový 

P59 C16 600 7,5 nový 

P60 C16 600 7,5 nový 

P61 C22 600 7,5 nový 

P62 C24 600 7,5 nový 

P63 C25 600 7,5 nový 

P64 C25 600 7,5 nový 

P65 C24 600 7,5 nový 

P66 C25 600 7,5 nový 

P67 C29 600 7,5 nový 

P68 C30 600 7,5 nový 

P69 C30 600 7,5 nový 

P70 C30 600 7,5 nový 

P71 C4 600 7,5 nový 

P72 C4 600 7,5 nový 

P73 C37 600 7,5 nový 

P74 C37 600 7,5 nový 

P75 C36 600 10 nový 

P76 C38 600 10 nový 

P77 C39 600 10 nový 

P78 C36 600 10 nový 

P79 C38 600 10 nový 

P80 C35 600 10 nový 

P81 C7 600 10 nový 

P82 C42 600 10 nový 
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Označení Cesta/silnice/místní trať DN Délka 
[m] 

Navržená 
úprava 

P83 C41 600 10 nový 

P84 C45 600 10 nový 

P85 C46 600 10 nový 

P86 C47 600 10 nový 

P87 C37 600 10 nový 

P88 C8 600 6 nový 

P89 C52 600 10 nový 

P90 C52 600 7,5 nový 

P91 C52 600 7,5 nový 

P92 C52 600 7,5 nový 

P93 C51 600 1 nový 

P94 C52 600 10 nový 

P95 C37 1000 10 nový 

P96 C29 600 10 nový 

P97 C28 600 10 nový 

P98 C27 600 10 nový 

P99 U mlýnského náhonu 800 6 nový 

P100 Silnice III/4822 1200 15 nový 

P101 C1 600 6 nový 

P102 C1 600 6 nový 

P103 C1 600 6 nový 

P104 C1 600 6 nový 

 

Hospodářské sjezdy 
Tab. 7.4 Hospodářské sjezdy 

Označení Cesta Popis Navržená úprava 
HS1 C1 ze silnice III/46432 

nezpevněný 
spád od silnice 

při výstavbě cesty bude sjezd 
zrekonstruován 

HS2   
ze silnice III/4822  
zpevněn štěrkodrtí  
spád k silnici 

  

HS3   
ze silnice III/4822 
travnatý 
spád od silnice 

  

HS4   

ze silnice III/4822 
částečně zpevněn štěrkodrtí 
spád od silnice 
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Označení Cesta Popis Navržená úprava 
HS5 C5 ze silnice III/46432  

asfaltový 
spád k silnici 

sjezd bude upraven na šířku cesty 6 m 

HS6 C4 

ze silnice III/46432 
kamenitý s betonovými panely 
spád od silnice 

při výstavbě cesty bude sjezd 
zrekonstruován 

HS7   ze silnice III/46432 
zpevněný betonovými panely 
spád k silnici 

bude zrušen 

HS8   
ze silnice III/46432 
nezpevněný 
spád k silnici 

bude zrušen 

HS9 C34 
ze silnice II/464 
nezpevněný 
spád k silnici 

nutná rekonstrukce 

HS10   
ze silnice III/4822 
nezpevněný 
spád k silnici 

  

HS11 C32 
ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád od silnice 

  

HS12 C31 
ze silnice III/46429 
asfaltový 
spád od silnice 

 

HS13   
ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád od silnice 

bude zrušen 

HS14   
ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád k silnici 

bude zrušen 

HS15   
ze silnice III/46429 
nezpevněný 
spád k silnici 

bude zrušen 

HS16 C6 
ze silnice III/46432 
asfaltový 
spád od silnice 
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7.2 PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ 

Záchytné průlehy, které měli řešit erozní a vodohospodářské problémy viz příloha č. 1, 

jsou podle požadavků trasovány podél zastavěného území obce viz příloha č. 2 a plní hlavně 

vodohospodářskou funkci. Z toho důvodu je navrženo více protierozních osevních postupů, 

které zajišťují protierozní ochranu zemědělských pozemků. 

7.2.1 Organizační opatření 

Změna rozsahu organizačních opatření je v příloze č. 2 oproti příloze č. 1. Osevní 

postupy jsou popsány v kapitole 6.1.1 Organizační opatření, jejich účinnost je vyhodnocena v 

kapitole č. 9 Účinnost navrhovaných protierozních a vodohospodářských opatření. 

7.2.2 Technická opatření 

Průleh PR1 

Záchytný průleh k řešení eroze půdy a ochrany pozemků v jižní části k.ú. v trati 

„Velká Sovka“. Průleh v délce 389 m je navržen podél navržené polní cesty C12. Srážkové 

vody budou převedeny trubním propustkem P101 přes polní cestu C1 a zaústění bude do 

revitalizovaného toku RT1. 

 

Průleh PR2 

Průleh bude řešit erozi a ochranu obce v trati „Na panském“ a „Na záhumení“. Délka 

336 m, trasa vede podél navržené nezpevněné polní cesty C14. Zaústění do toku RT 2 a dále 

přes propustky P50 a P51 do stávajícího toku v zastavěném území obce. 

 

Průleh PR3 

Navržen v polní trati „Na panském“ a „Na záhumenní“ podél nové hlavní polní cesty 

C2. Délka 787 m, začátek u cesty C3, zaústění do průlehu PR2 v km 0.336.  

 

Průleh PR4 

Navržen pro ochranu proti erozi a ochranu obce v trati „Na záhumenní“. Trasa vede 

podél stávající polní cesty C15. Průleh vede přes dva propustky P56 a P57. 
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Průleh PR5 

Navržen v trati „Na záhumenní“ podél navržené cesty C16, která tvoří hranici 

zastavěného území obce, začátek u cesty C3, zaústění do průlehu PR4, v trase jsou navrženy 

propustky, jejichž vyústění je na pozemky mimo obvod KoPÚ, nutno řešit v rámci nové 

výstavby rodinných domů. 

 

Průleh PR6 

Navržen podél cesty C30 v trati „Na záhumenní“ na hranici území, které je dle ÚP 

navrženo k zastavění, začátek u zemědělské farmy, konec poblíž silnice na Bartošovice, 

v trase jsou navrženy propustky P68, P98, P97, P46, P69, P96, P70, zaústění viz PR5. 

 

Průleh PR7 

České dráhy požadovali řešení ochrany železnice v trati „Za humny“, ochrana bude 

řešena záchytným zasakovacím drénem, průleh není navrhován. 

 

Průleh PR8 

Navržen podél zastavěného území severní části obce v trati „Za humny“, trasa je 

vedena podél cesty C4, zachycená srážková voda bude převedena trubními propustky P72 a 

P73 do zastavěného území obce. 

 

Průleh PR9 

Je navržen podél zastavěného území obce v trati „Za humny“, „Drůbežárna“ a „Nad 

hřištěm“, trasa průlehu je vedena podél cesty C37, z části průlehu budou vody zaústěny do 

revitalizovaného vodního toku RT4, zbývající část bude převedena trubními propustky do 

zastavěného území obce 

 

Průleh PR10 

Navržen podél hlavní polní cesty C8 v trati „U obrázku“. Délka 1099 m, vyústění 

srážkových vod bude propustkem P88 v údolnici do lesního komplexu v trati „U Večeřového 

lesa“ a dále propustkem P89 do intravilánu obce. 
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Průleh PR11 

Navržen podél záhumenní cesty C52 v trati „U obrázku“, délka průlehu je 682 m, 

zachycené povrchové vody budou převedeny pomocí propustků P890 – P94 do zastavěného 

území obce.  

 

Průleh PR12 

Navržen podél jižní části zastavěného území Sedlnic v trati „Borovec“, délka 492 m, 

propustek P48 pod cestou C55, zaústění do revitalizovaného vodního toku RT1. 

 

Záchytné průlehy jsou navrhovány tak, aby mohl být travní porost sečen zemědělskou 

technikou (sklony svahů 1:5). Podél průlehů je navržen travnatý pás o šířce 10 – 15 m 

k zachycení splavenin. Součástí je i doprovodná zeleň. 

 

7.3 VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

Dle požadavků SZ byly z návrhu vypuštěny obě nádrže, revitalizace toků zůstaly 

v návrhu plánu společných zařízení zachovány v celém rozsahu.  

Hlavní požadavek sboru zástupců byl kladen na ochranu majetku občanů a obce 

v intravilánu obce. K tomuto účelu byla navržena soustava záchytných průlehů prakticky 

podél celé hranice zastavěného území, čímž dojde k podchycení přívalových srážkových vod 

a jejich neškodné odvedení do vodoteče Sedlnice. 

7.3.1 Revitalizace toků 

Popis revitalizací toků je popsán v kapitole 6.2.2 Revitalizace toků a zakreslena 

v přílohách č. 1 a 2.  
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Obr.  7.1 Vzorový podélný řez přehrážkou 

 
Obr.  7.2 Vzorový podélný řez tůní 

 
Obr.  7.3 Vzorový příčný řez tůní 
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7.4 OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Biocentra a biokoridory zůstaly podle zásad územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje zachovány a jsou popsány v kapitole 4.8 Územní systém ekologické stability. Interakční 

prvky byly doplněny o navržený stav ve spolupráci s kolektivem autorů PSZ Sedlnice, firmy 

Hanousek s.r.o., Prostějov. 

 
Tab. 7.5 Interakční prvky 

Název Délka 
[m] 

Výměra 
existující 

[ha] 

Výměra 
neexistující 

[ha] 

Celková výměra 
[ha] 

IP 1 – liniový 255 0.13 - 0.13 

IP 2 – liniový 88 0.03 - 0.03 
IP 3 – plošný - 0.51 - 0.51 

IP 8 – liniový 171 0.17 - 0.17 

IP 11 - liniový 84 0.03 - 0.03 

IP 13 - liniový 121 0.04 - 0.04 

IP 14 – liniový 470 0.14 - 0.14 

IP 15 - liniový 236 0.07 - 0.07 

IP 23 - liniový 996 0.30 - 0.30 

IP 24 – plošný - 2.28 - 2.28 

IP 25 – plošný - 1.08 - 1.08 

IP 26 - liniový 88 0.04 - 0.04 

IP 27 - liniový 337 0.10 - 0.10 

IP 28 - liniový 409 0.12 - 0.12 

IP 29 - liniový 1054 - 0.32 0.32 

IP 31 - liniový 1046 - 0.31 0.31 

IP 32 - liniový 1512 - 0.45 0.45 

IP 33 - liniový 1241 - 0.37 0.37 

IP 34 - liniový 431 - 0.13 0.13 

Celkem - 5.03 1.59 6.62 
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8. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
VYBRANÝCH PRVK Ů PLÁNU SPOLEČNÝCH 
ZAŘÍZENÍ KoPÚ SEDLNICE 

V rámci dokumentace technického řešení prvků plánu společných zřízení bylo 

primárně vybráno řešení cesty C4 s průlehem PR8 a cesty C37 s průlehem PR9. 

Cesta C4 je navržena jako hlavní jednopruhová kategorie P 4.0/30 s asfaltovým 

povrchem. Celková délka je 878 m. Cesta začíná na místní komunikaci v intravilánu obce, 

vede podél zastavěného území obce a končí na silnici III/46432. Ze silnice je stávající 

hospodářský sjezd, který při realizaci musí být rekonstruován. Průleh PR8 je situován po 

pravé straně cesty v km 0.051 – km 0.570.  Pozemkovou úpravou bude cesta C4 řešena 

v km 0.036 92 – km 0.875 04. Postup návrhu viz níže. 

Cesta C37 je navržena jako vedlejší jednopruhová kategorie P 4.0/30. Celková délka 

cesty je 1080 m. Cesta vede podél zastavitelného území, začátek cesty je u navržené cesty C4 

a konec na stávající cestě C8. Průleh je situován podél cesty na levé straně v km 0.000 – 

km 1.010, postup návrhu viz níže.  
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8.1 HYDROTECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Obr.  8.1 Schéma hydrotechnických výpočtů 
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Pro výpočet průtoků v průlehu byl použit program DesQ. Průlehy jsou rozděleny na 

části označené písmeny podle příslušného povodí, které odvodňují, viz obr. výše a výpočty 

níže.    

 
Tab. 8.1 Vstupní údaje programu DesQ [10] 

Identifikace Svah Průleh 

Vstupní 
veličiny 

plocha 
[km2] 

sklon 
[%] 

CN [-] 
typ 

odtokové 
křivky [-] 

drsnostní 
charakteris
tika [sec] 

délka  
[km] 

sklon 
[%] 

Povodí 

PR8a 0.022 6.93 80.4 2 6 0.173 5.7 

PR8b 0.039 6.50 79.7 2 6 0.170 1.0 

PR8c 0.073 4.40 75.2 2 6 0.201 1.0 

PR9a 0.099 6.60 79.7 2 6 0.283 1.0 

PR9b 0.019 7.24 76.6 2 6 0.166 1.0 

PR9c 0.141 7.06 79.6 2 6 0.563 1.0 

 

Po výpočtu programem DesQ obdržíme návrhové průtoky a objemy povodňových vln. 

Výstupní veličiny jsou uvedeny pro stoletou vodu, protože průlehy ochraňují intravilán obce a 

proto budou dimenzovány právě na stoletou vodu. 

  
Tab. 8.2 Návrhové průtoky průlehů [10] 

Výstupní veličiny  QN 

  [m
3.s-1] 

 WPVT 

[103.m3] 
 WPVT,1d 

  [103.m3] 

Označení 
průlehů 

PR8a 0.324 0.545 1.15 

PR8b 0.485 1.11 1.99 

PR8c 0.488 2.11 3.11 

PR9a 1.000 3.13 5.06 

PR9b 0.245 0.367 0.857 

PR9c 1.730 4.04 7.18 
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Obr.  8.2 Schéma pro vypočet průtoků v průlehu 

Schéma na obrázku znázorňuje průleh pro hydraulický výpočet nikoli řez průlehu. 

Šířka ve dně je navržena 1 m a sklon svahů 1:5. Sklon záchytných průlehů se bude pohybovat 

okolo 1 %. 
 

Tab. 8.3 Návrhové parametry průlehu 

Vstupní veličiny Jednotky 

B 1 m 

m 5 - 

I 1 % 

 
Tab. 8.4 Výpočet parametrů průlehu 

h  
[m] 

A=h.b+m.h2 
[m2] 

O= B+2√(m2h2+h2)  
[m] 

R=A/O 
 [m] 

C(Manning)=R1/6/n 
[m0.5/s] 

v=c.(R.I)^1/2 

[m/s] 
Q=A.v  
[m3/s] 

0.0 0.00 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00 

0.1 0.15 2.02 0.07 19.6 0.54 0.08 

0.2 0.40 3.04 0.13 21.6 0.78 0.31 

0.3 0.75 4.06 0.18 22.9 0.98 0.74 

0.4 1.20 5.08 0.24 23.8 1.16 1.39 

0.5 1.75 6.10 0.29 24.6 1.32 2.31 

0.6 2.40 7.12 0.34 25.3 1.47 3.52 

0.7 3.15 8.14 0.39 25.9 1.61 5.07 

 

Hydraulický výpočet udává minimální hloubku průlehu, kt erá se pohybuje od 20 do 

45 cm. Konstrukční hloubka z bezpečnostních důvodů a z důvodu zanášení průlehu je 

navržena 60 cm a v případě průlehu PR9c 70 cm. Vzorové řezy průlehů s cestami jsou 

v příloze č. 9. 
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8.2 DIMENZOVÁNÍ PROPUSTK Ů P72, P73 A P95 
Tab. 8.5 Stanovení maximálních průtoků propustky 

Propustek  Přispívající plocha 
Celkový průtok 

[m3
/s] 

P72 PR8b+PR8c+Povodí č. 4 3.24 

P73 PR8a+PR9a 1.32 

P95 PR9b+PR9c+Povodí č. 5 4.77 

8.2.1 Určení průměrů pro nevětší možné plnění kruhového propustku pro 
obyčejný vtok [19] 

4.0846.0 QD =          (8.1) 

D72= 1.35 m … z důvodu veliké výšky propustku návrh jiného typu propustku 

D73= 0.94 m … návrh DN 1000 

D95= 1.58 m … z důvodu veliké výšky propustku návrh jiného typu propustku 

Návrh propustku P72 [11] 

Rámový propustek IZM 17/19 [22] 

• Průtočná šířka B= 2 m 

• Průtočná hloubka H= 1 m 

• Kritická hloubka m
gB

Q
hk 64.0

281.9

24.31
3

2

2

3
2

2

=
⋅

⋅== α
    (8.2) 

• Hloubka zúženého průřezu mhh kc 58.064.09.0 =⋅== χ    (8.3) 

• Rychlost ve zúženém průřezu sm
Bh

Q
v

c
c /62.1

64.02

24.3 =
⋅

==   (8.4) 

• Energie ve zúženém průtoku   

m
g

v
hE c

c 78.0
82.081.92

62.1
58.0

2 2

2

2

2

=
⋅⋅

+=+=
ϕ

    (8.5) 

• Hloubka vody před propustkem h = E = 0.78 m při v0= 0 m/s 

• Minimální světlá výška propustku m
h

hp 67.0
16.1

78.0 ===
β

 ≤  H = 1 m (8.6) 

• Maximální hloubka dolní vody 

m
h

h k
d 71.0

9.01

18
11

2

64.09.08
11

2 33
=









⋅
⋅++−⋅=








++−=

αχ
βχ

 (8.7) 
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Protože je výtok volný s nadkritickým sklonem dna a vytvoří se v něm přibližně 

kritická hloubka, vzniknou v celé délce propustku h < hd. Pak podle Manninga plati: 

• 242.171.02 mBhS =⋅==        (8.8) 

• 243.371.0222 mhBO =⋅+=+=       (8.9) 

• m
O

S
R 42.0

43.3

42.1 ===                  (8.10) 

• sm
S

Q
v /27.2

42.1

24.3 ===                  (8.11) 

• smR
n

C /5.6642.0
013.0

11 5.06

1

6

1

===                (8.12) 

• 0012.0
42.05.66

27.2
22

2

=
⋅

==
RC

v
i                 (8.13) 

Při sklonu dna propustku větším jak 0.1 % nebude vtok zatopen a proudění ovlivněno 

dolní vodou. 

Návrh propustku P73 [11] 

Kruhový propustek TZH-Q 1000 / 2500 INT DEHA [26] 

• Průtočný profil DN = 1000 mm 

• Délka jedno dílu propustku l = 2500 mm 

• Kapacita propustku při i = 1 %, Q = 2.48 m3/s [23] 

• Rychlost proudění v propustku při i= 1 %, v= 3.15 m/s [23] 

Návrh propustku P95 [11] 

Rámový propustek IZM 17/19 [22] 

Návrh je koncipován stejně jako propustek P72 

• Průtočná šířka B= 2 m 

• Průtočná hloubka H= 1 m 

• Kritická hloubka hk = 0.83 m 

• Hloubka zúženého průřezu hk = 0.75 m 

• Rychlost ve zúženém průřezu vc = 2.38 m/s 

• Energie ve zúženém průtoku E = 1.18 m 

• Hloubka vody před propustkem h = E = 1.18 m při v0= 0 m/s 
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• Minimální světlá výška propustku hp = 1.0 m  ≤ H = 1 m 

• Maximální hloubka dolní vody hd = 0.92 m   

Protože je výtok volný s nadkritickým sklonem dna a vytvoří se v něm přibližně 

kritická hloubka, vzniknou v celé délce propustku h < hd. Pak podle Manninga plati: 

• S = 1.85 m2 

• O = 3.85 m 

• R = 0.48 m2 

• v = 2.58 m2 

• C = 68.1 m0,5/s 

• i = 0.0012 

Při sklonu dna propustku větším jak 0.1 % nebude vtok zatopen a proudění ovlivněno 

dolní vodou. 

 

8.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

• šířka cesty (koruny hráze)    4.0 m 

• šířka asfaltového povrchu    3.2 m 

• šířka nezpevněné krajnice     0.4 m na každé straně 

• šířka dna průlehu     1.0 m 

• sklon svahů násypu – návodní   1:5 

• sklon svahů násypu – vzdušní   1:3 

• minimální výška krajnice cesty oproti dnu průlehu  0.6 m  

• příčný sklon koruny (cesty) jednostranný   3 % 

• odstranění ornice      200 mm 

• humusování svahů     100 mm 

• osetí travním semenem     3 kg/100 m2 

 

 

 



Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice Bc. David Dohnal 

Diplomová práce 

 

  90 

Složení konstrukčních vrstev: [25] 

(třída dopravní zatíženosti V., návrhová úroveň porušení vozovky D2 kat. list PN5-2): 

• asfaltový beton ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 73 6121 

• spojovací postřik  P 0.5 – 0.7 kg/m2  ČSN 73 6129 

• asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 50 mm  ČSN 73 6121 

• vibrovaný štěrk ŠV   tl. 200 mm  ČSN 73 6123-2 

• štěrkopísek ŠP   min. tl. 210 mm ČSN 73 6126-1 

• celkem konstrukční vrstvy  min. tl. 500 mm 

 

• Polní cesta C37 s průlehem PR9 

• šířka cesty (koruny hráze)    4.0 m 

• šířka dna průlehu     1.0 m 

• sklon svahů násypu – návodní   1:5 

• sklon svahů násypu – vzdušní   1:3 

• minimální výška krajnice cesty oproti dnu průlehu  0.6 m  

• příčný sklon koruny (cesty) střechovitý   4 % 

• odstranění ornice      200 mm 

• humusování       100 mm 

• osetí travním semenem     3 kg/100 m2 

 

8.4 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.01579 – 0.03378 oblouk vlevo  délka  35.60 m R = 100 m 

km 0.13014 – 193.713 oblouk vlevo  délka  63.57 m R = 50 m 

km 0.36488 – 0.43688 oblouk vlevo  délka  142.48 m R = 400 m 

km 0.70607 – 0.74002 oblouk vpravo  délka  33.95 m R = 25 m 

km 0.84031 – 0.87157 oblouk vlevo  délka  31.25 m R = 20 m 
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Polní cesta C37 s průlehem PR9 

km 0.06798 – 0.10895 oblouk vpravo  délka 40.97 m  R = 500 m 

km 0.29022 – 0.33115 oblouk vlevo  délka 40.93 m  R = 50 m 

km 0.44328 – 0.49350 oblouk vpravo  délka 50.22 m  R = 25 m 

km 0.54612 – 0.59373 oblouk vlevo  délka 47.61 m  R = 50 m 

km 0.85076 – 0.88414 oblouk vlevo  délka 33.38 m  R = 250 m 

 

8.5 PŘIPOJENÍ NA KOMUNIKACE 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.00000  napojení na místní komunikaci 

km 0.04500  připojení polní cesty C37 vpravo 

km 0.87827  napojení na silnici III/46432 – HS6 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

km 0.00000 začátek úpravy, napojení na cestu C4 

km 0.36850  připojení polní cesty C36 vlevo 

km 0.44060  připojení polní cesty C38 vlevo 

km 0.66090  připojení polní cesty C39 vlevo 

km 1.08040  konec úpravy, napojení na cestu C7  

 

8.6 VÝHYBNY 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.17000 – 0.19000  výhybna V1 

km 0.54000 – 0.56000 výhybna V2 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

Polní cesta je vedlejší, nezpevněná, málo využívaná a není nutné výhybny navrhovat 
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8.7 ROZŠÍŘENÍ V OBLOUCÍCH 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 
 

Tab. 8.6 Rozšíření jízdního pruhu jednopruhové polní cesty ve směrovém oblouku pro návrhovou rychlost 

30 km/h [3] 

Poloměr oblouku R 
[m] 

Rozšíření v oblouku 
[m] 

20 2.4 

25 1.2 

30 1.0 

40 0.8 

50 0.6 

60 0.4 

80 0.2 

100 0.0 

 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

U polní cesty nezpevněné se rozšíření v obloucích nenavrhuje. 

8.8 ZPŮSOB ODVODNĚNÍ 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.00000 – 0.04300 podélný drén DN 100 

km 0.05100 – 0.57000 průleh PR8 

km 0.57000 – 0. 87157 podélný drén DN 100 

 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

km 0.00000 – 1.01000 průleh PR9 

km 1.01000 – 1.08040 rigol 

 

8.9 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Niveleta dna průlehů je navržena tak, aby podélný spád byl minimální, se 

zasakovacími prostory, které budou sloužit k usazování splavenin a pro infiltraci vody 

do půdy. Současně s tím byl kladen důraz na podchycení max. plochy povodí. 
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Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.00000 – 0.02416 8.3 % 

km 0.02416 – 0.08331 R = 1500 m 

km 0.08331 – 0.12147 4.3 % 

km 0.12147 – 0.20458 R = 1500 m 

km 0.20458 – 0.26633 -1.2 % 

km 0.26633 – 0.29321 R = 1900 m 

km 0.29321 – 0.34060 -2,6 % 

km 0.34060 – 0.41974 R = 2500 m 

km 0.41974 – 0.56091 0.53 % 

km 0.56091 – 0.58593 R = 600 m 

km 0.58593 – 0.63306 -3.6 % 

km 0.63306 – 0.65168 R = 500 m 

km 0.65168 – 0.73389 -0.1 % 

km 0.73389 – 0.77021 R = 2200 m 

km 0.77021 – 0.83763 1.7 % 

km 0.83763 – 0.85343 R = 500 m 

km 0.85343 – 0.87827 -1.4 % 

 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

km 0.00000 – 0.04155 2.8 % 

km 0.04155 – 0.07325 R = 2300 m 

km 0.07325 – 0.10167 1.5 % 

km 0.10167 – 0.13632 R = 1000 m 

km 0.13632 – 0.19356 5.0 % 

km 0.19356 – 0.20665 R = 300 m 

km 0.20665 – 0.22427 0,6 % 

km 0.22427 – 0.24241 R = 400 m 

km 0.24241 – 0.27765 5.1 % 

km 0.27765 – 0.30176 R = 500 m 
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km 0.30176 – 0.32949 0.3 % 

km 0.32949 – 0.35345 R = 900 m 

km 0.35345 – 0.37099 -2.3 % 

km 0.37099 – 0.39718 R = 1200 m 

km 0.39718 – 0.42812 -0.2 % 

km 0.42812 – 0.44439 R = 400 m 

km 0.44439 – 0.46670 -4.2 % 

km 0.46670 – 0.48833 R = 200 m 

km 0.48833 – 0.51766 6.6 % 

km 0.51766 – 0.53570 R = 400 m 

km 0.53570 – 0.55600 2.1 % 

km 0.55600 – 0.57775 R = 600 m 

km 0.57775 – 0.59895 5.7 % 

km 0.59895 – 0.61865 R = 600 m 

km 0.61865 – 0.80679 2.4 % 

km 0.80679 – 0.82472 R = 900 m 

km 0.82472 – 0.85981 0.0 % 

km 0.85981 – 0.88361 R = 600 m 

km 0.88361 – 0.91093 4.1 % 

km 0.91093 – 0.94261 R = 800 m 

km 0.94261 – 1.00870 0.1 % 

km 1.00870 – 1.05198 R = 1200 m 

km 1.05198 – 1.08040 -3.5 % 

 

8.10 OBJEKTY 

Polní cesta C4 s průlehem PR8 

km 0.00000  připojení cesty na místní komunikaci 

km 0.04500 připojení cesty C37 

km 0.13189  vysoké napětí  
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km 0.37889 trubní propustek P72 

km 0.57004  vysoké napětí 

km 0.76499  vysoké napětí 

km 0.87230  sdělovací vedení 

km 0.87656  trubní propustek DN 600 dl. 10m 

km 0.87827 napojení cesty na silnici III/46432 – HS6 

 

Polní cesta C37 s průlehem PR9 

km 0.00000 začátek úpravy, napojení na cestu C4 

km 0.00413 trubní propustek P73 

km 0.01706  vysoké napětí 

km 0.30553  vysoké napětí 

km 0.36850  připojení polní cesty C36 vlevo 

km 0.44060  připojení polní cesty C38 vlevo 

km 0.47450  revitalizovaný tok RT4, trubní propustek P95 

km 0.66090  připojení polní cesty C39 vlevo 

km 1.07897  trubní propustek P87  

km 1.08040  konec úpravy, napojení na cestu C7  
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9. ÚČINNOST NAVRHOVANÝCH PROTIEROZNÍCH A 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ 

9.1 VYHODNOCENÍ EROZNÍCH POM ĚRŮ 

 
Obr.  9.1 Erozní ohroženost pozemků po návrhu PEO 
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Tab. 9.1 Erozní ohroženost pozemků po návrhu PEO 

Označení 
erozních 

ploch 

Výměra 
[ha] 

Průměrný 
smyv 

[t/ha/rok]  

Přípustný 
smyv 

[t/ha/rok] 

Návrh 
opatření Kultura C  

faktor Lokalita 

1   1.41 3.30 10.00 Běžný OP 2 0.226 Borovec 

2 a 5.16 3.55 10.00 Běžný OP 2 0.226 Borovec 

2 b 1.38 4.07 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Borovec 

3   0.88 0.12 10.00 Zatravnění 7 0.005 Borovec 

4 a 1.30 0.64 10.00 Běžný OP 2 0.226 Borovec 

4 b 8.34 2.52 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Velká Sovka 

5 a 4.00 2.36 10.00 Běžný OP 2 0.226 Borovec 

5 b 2.23 3.12 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Borovec 

5 c 0.26 1.92 10.00 Běžný OP 2 0.226 Borovec 

6 a 5.38 2.37 10.00 Běžný OP 2 0.226 Velká Sovka 

6 b 2.98 2.29 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Velká Sovka 

7 a 3.51 3.12 10.00 Běžný OP 2 0.226 Kalvárie 

7 b 1.97 4.09 10.00 Protierozní OP2 2 0.077 Kalvárie 

7 c 1.66 4.19 10.00 Protierozní OP2 2 0.077 Kalvárie 

8   0.88 2.08 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 

Na 
Bartošovickém 

9   8.43 1.33 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 

Na 
Bartošovickém 

10   1.10 0.20 10.00 Zatravnění 7 0.005 U obrázku 

11 a 9.88 2.26 10.00 Běžný OP 2 0.226 Na záhumení 

11 b 18.06 3.09 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na panském 

11 c 2.62 2.64 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

11 d 9.39 2.87 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

11 e 11.23 2.77 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na panském 

12   5.42 2.30 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 Na záhumení 

13   2.29 3.16 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 Na záhumení 

14   11.18 2.81 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 U obrázku 

15   1.52 0.14 10.00 Zatravnění 7 0.005 U obrázku 

16 a 21.08 2.53 10.00 Běžný OP 2 0.226 Na záhumení 

16 b 4.12 3.22 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

16 c 2.42 4.04 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 
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Označení 
erozních 

ploch 

Výměra 
[ha] 

Průměrný 
smyv 

[t/ha/rok]  

Přípustný 
smyv 

[t/ha/rok] 

Návrh 
opatření Kultura C  

faktor Lokalita 

16 d 3.28 2.42 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

17   0.11 0.05 10.00 Zatravnění 7 0.005 Za kovárnou 

18   2.61 3.49 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Za kovárnou 

19 a 1.52 3.14 10.00 Běžný OP 2 0.226 Nad kaplí 

19 b 5.83 0.36 10.00 Víceletá tráva 2 0.005 U obrázku 

19 c 18.88 2.53 10.00 Běžný OP 2 0.226 U obrázku 

19 d 34.16 2.65 10.00 Běžný OP 2 0.226 
U Večeřova 
lesa 

19 e 3.88 2.54 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 U obrázku 

19 f 17.05 3.87 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
U Večerova 
lesa, Nad kaplí 

19 g 3.58 2.82 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 U obrázku 

19 h 16.73 2.78 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
U Večerova 
lesa 

20   0.60 0.05 10.00 Zatravnění 7 0.005 Nad hřištěm 

21 a 7.79 2.48 10.00 Běžný OP 2 0.226 Nad hřištěm 

21 b 7.39 0.91 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Nad hřištěm 

22 a 117.08 2.82 10.00 Běžný OP 2 0.226 
Na 
Bartošovickém 

22 b 4.20 2.27 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

22 c 5.03 3.48 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

22 d 2.52 4.01 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

22 e 4.22 2.88 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

22 f 3.39 2.40 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

23   0.96 2.93 10.00 Běžný OP 2 0.226 Hraničák 

24   0.35 0.22 10.00 Zatravnění 7 0.005 Na záhumení 

25   2.53 3.55 10.00 Běžný OP 2 0.226 U pískovny 

26   54.42 2.31 10.00 Běžný OP 2 0.226 U dráhy 

27   8.31 3.16 10.00 Běžný OP 2 0.226 U pískovny 

28 a 24.66 2.46 10.00 Běžný OP 2 0.226 
Za Tlaškovým 
lesem 

28 b 53.31 3.11 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Drůbežárna 

28 c 0.66 0.06 10.00 Zatravnění 7 0.005 Za humny 

28 d 0.64 2.44 10.00 Běžný OP 2 0.226 Za humny 
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Označení 
erozních 

ploch 

Výměra 
[ha] 

Průměrný 
smyv 

[t/ha/rok]  

Přípustný 
smyv 

[t/ha/rok] 

Návrh 
opatření Kultura C  

faktor Lokalita 

29   15.95 3.46 10.00 Běžný OP 2 0.226 U nádraží 

30   2.35 0.07 10.00 Zatravnění 7 0.005 Za humny 

31   1.44 1.54 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 U nádraží 

32   1.13 1.13 10.00 
Zatravněné 
meziřadí 6 0.100 Za humny 

33   23.23 2.76 10.00 Běžný OP 2 0.226 U nádraží 

34 a 45.58 2.08 10.00 Běžný OP 2 0.226 Na záhumení 

34 b 0.67 4.97 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 
Na 
Bartošovickém 

34 c 2.79 4.69 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

34 d 23.68 3.30 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

34 e 1.57 3.64 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Na záhumení 

35   10.98 1.61 10.00 Běžný OP 2 0.226 Za humny 

36   1.60 0.04 10.00 Zatravnění 7 0.005 U nádraží 

37   12.29 1.02 10.00 Běžný OP 2 0.226 U nádraží 

38   13.13 1.33 10.00 Běžný OP 2 0.226 Za humny 

39 a 4.36 0.86 10.00 Běžný OP 2 0.226 Za kačincem 

39 b 6.90 3.58 10.00 Protierozní OP1 2 0.108 Za kačincem 

40   10.00 0.74 10.00 Běžný OP 2 0.226 
Za humny, Za 
křižovatkou 

41   0.35 2.32 10.00 Běžný OP 2 0.226 U pískovny 

42   8.65 3.23 10.00 Běžný OP 2 0.226 
Na 
Bartošovickém 

43   0.12 0.02 10.00 Zatravnění 7 0.005 Borovec 

Legenda: 

OP…. Osevní postup 

 

 

 

 

 



Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice Bc. David Dohnal 

Diplomová práce 

 

  100 

Tab. 9.2 Souhrnná tabulka po návrhu opatření 

Návrh opatření Výměra 
[ha] 

Běžný OP 467.46 

Protierozní OP1 226.47 

Protierozní OP2 3.63 

Víceletá tráva 5.83 

Současný stav TTP 9.31 

Současný stav zatravnění meziřadí v sadech 30.77 

Celkem 743.46 

 

Návrhem organizačních opatření v kritických oblastech zájmového území došlo 

k celkovému snížení erozní ohroženosti pozemků. Celková výměra protierozních osevních 

postupů je 230.10 ha, z toho je 3.63 ha přísnějšího osevního postupu. Na jednom pozemku je 

navrženo pěstování víceleté trávy z důvodu velkého sklonu pozemku a následně velkého 

erozního smyvu. Současný stav trvalého travního porostu a extenzivní obdělávání sadů 

zůstaly zachovány.  

9.2 VYHODNOCENÍ ODTOKOVÝCH POM ĚRŮ 

Vliv na odtokové poměry mají dva aspekty, prvním z nich je návrh protierozních 

opatření, které snižují CN čísla, druhým je revitalizace toků, která sníží spád údolnice a dojde 

k jejímu rozvolnění. 

CN čísla ovlivňují výrazně kulminační průtok. Návrhem protierozních osevních 

postupů dojde k většímu pěstování úzkořádkových plodin, které mají hodnotu čísel 

odtokových křivek o 10% menší než plodiny širokořádkové. Pokud by plodiny byly 

pěstovány s ohledem na erozní a odtokové poměry, oproti co nejsnadnějšímu využití 

pozemků za účelem dosažení zisku na úkor ztráty kvality půdy a časem menší produkce, CN 

čísla by byla až o 20 % nižší oproti původnímu stavu.  

Revitalizace toků nemá zásadní vliv na kulminační průtok, který je vyvolán vydatným 

deštěm, ale má velký podíl na zadržování vody v krajině. Systém přehrážek a tůní zpomalí 

průchod povodňové vlny a hlavně zmenší její celkový objem.  

Průlehy situované u intravilánu obce neovlivní množství přitečené vody z příslušného 

povodí, ale umožní převedení vody z okolních pozemků vhodným místem v zastavěném 

území obce do hlavního toku. Například průtok z povodí č. 1 je zachycen průlehem a sveden 

do toku Sedlnice po pozemku k tomu určeným. 
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Tab. 9.3 Vstupní údaje programu DesQ po návrhu opatření [10] 

Identifikace Vstupní veličiny 
Povodí 

1 2 3 4 5 6 

Levý svah 

plocha [km2] 0.039 0.356 0.218 0.060 0.071 0.450 

sklon [%] 5.95 6.68 6.72 6.44 10.14 7.82 

CN [-] 73.7 78.2 79.5 81.4 77.4 78.6 

typ odtokové křivky [-] 2 2 2 2 2 2 

drsnostní charakteristika [sec] 6 6 6 6 6 6 

Pravý svah 

plocha [km2] 0.066 0.190 0.201 0.048 0.150 0.451 

sklon [%] 5.321 8.593 8.392 5.652 7.2 8.587 

CN [-] 73.7 76.6 76.2 80.9 78.1 74.5 

typ odtokové křivky [-] 2 2 2 2 2 2 

drsnostní charakteristika [sec] 6 6 6 6 6 6 

Údolnice 
délka  [km] 0.77 2.03 1.57 0.73 0.87 1.20 

sklon [%] 4.73 2.86 2.70 5.51 4.00 3.50 

 
Tab. 9.4 Povodí č. 1 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 0.324 0.12 0.202   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.02 0.38 0.644   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 2.56 0.952 1.61   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 0.478 0.175 0.297   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.25 0.463 0.784   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 3.05 1.13 1.92   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 0.673 0.247 0.419   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.48 0.549 0.93   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 3.44 1.28 2.16   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 0.947 0.341 0.578   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.76 0.655 1.11   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 3.83 1.42 2.41   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 1.15 0.414 0.701   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.94 0.72 1.22   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 4.19 1.56 2.63   [103.m3] 
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Obr.  9.2 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 1 [10] 

Tab. 9.5 Povodí č. 2 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.69 1.12 0.554   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 6.82 4.56 2.26   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 15.3 10.2 5.09   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 2.55 1.69 0.849   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 8.32 5.57 2.75   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 18.2 12.1 6.07   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 3.68 2.44 1.2   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 10 6.74 3.3   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 20.8 13.8 6.91   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 5.3 3.55 1.72   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 12 8.09 3.92   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 23.5 15.7 7.8   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 6.74 4.46 2.22   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 13.5 9.1 4.39   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 25.9 17.3 8.57   [103.m3] 
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Obr.  9.3  Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 2 [10] 

 
Tab. 9.6 Povodí č. 3 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.52 0.835 0.669   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 4.87 2.7 2.17   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 11.7 6.42 5.29   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 2.28 1.25 1.02   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 5.92 3.3 2.62   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 14 7.66 6.3   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 3.3 1.8 1.45   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 7.12 3.99 3.12   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 15.9 8.78 7.17   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 4.6 2.46 2.01   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 8.34 4.72 3.61   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 18.1 10 8.08   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 5.65 3.07 2.41   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 9.38 5.34 4.04   [103.m3] 

 WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 19.9 11.1 8.87   [103.m3] 
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Obr.  9.4 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 3 [10] 

Tab. 9.7 Povodí č. 4 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 0.548 0.307 0.241   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.25 0.701 0.548   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 3.36 1.88 1.48   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 0.813 0.448 0.35   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.53 0.86 0.672   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 4.01 2.24 1.77   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 1.1 0.615 0.479   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 1.77 0.996 0.776   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 4.61 2.58 2.03   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 1.53 0.851 0.662   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.09 1.17 0.913   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 5.28 2.96 2.32   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 1.86 1.03 0.801   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.31 1.3 1.01   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 5.84 3.27 2.57   [103.m3] 
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Obr.  9.5 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 4 [10] 

Tab. 9.8 Povodí č. 5 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 0.694 0.218 0.474   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 2.74 0.863 1.88   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 6.17 1.95 4.22   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 1.04 0.326 0.71   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 3.35 1.06 2.3   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 7.36 2.33 5.03   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 1.51 0.471 1.03   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 4.05 1.27 2.78   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 8.41 2.66 5.75   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 2.18 0.684 1.5   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 4.84 1.52 3.33   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 9.53 3.01 6.53   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 2.79 0.867 1.85   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 5.48 1.72 3.77   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 10.5 3.31 7.19   [103.m3] 
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Obr.  9.6 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 5 [10] 

Tab. 9.9 Povodí č. 6 [10] 

N-leté maximální průtoky a objemy PV   Povodí   Levý 
svah  

 Pravý 
svah  

 
Jednotky 

 N  doba opakování         [roky] 

5 

 Qmax  maximální průtok 1.82 1.02 0.8   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 12.6 6.82 5.83   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d5 24.1 12.9 11.3   [103.m3] 

10 

 Qmax  maximální průtok 2.73 1.55 1.18   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 15.4 8.36 7.09   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d10 28.7 15.3 13.4   [103.m3] 

20 

 Qmax  maximální průtok 3.91 2.24 1.67   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 18.5 10.1 8.42   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d20 32.7 17.6 15.2   [103.m3] 

50 

 Qmax  maximální průtok 5.62 3.28 2.34   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 22.2 12.2 9.96   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d50 36.9 20 17   [103.m3] 

100 

 Qmax  maximální průtok 7.11 4.19 2.92   [m3.s-1] 

 WPVT  objem povodňové vlny PV 25 13.8 11.1   [103.m3] 
 
WPVT,1d  objem PV vyvolaný H1d100 40.6 22 18.6   [103.m3] 
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Obr.  9.7 Hydrogram povodňové vlny N=100 povodí č. 6 [10] 

 

9.3 VÝKAZ VÝM ĚR NAVRHOVANÝCH OPAT ŘENÍ 
Tab. 9.10 Porovnání záboru ZPF před a po návrhu opatření 

Druh pozemku Kód Výměra KN 
[m2]  

Výměra návrh 
[m2]  

Rozdíl N-KN 
[m2]  

Orná půda 2 7521060 7096664 -424396 

Chmelnice 3 0 0 0 

Vinice 4 0 0 0 

Zahrada 5 7209 7209 0 

Ovocný sad 6 3886 3886 0 

Trvalý travní 
porost 

7 177420 152957 -24463 

Lesní pozemek 10 1846416 1846416 0 

Vodní plocha 11 56923 56923 0 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

13 5127 5127 0 

Ostatní plocha 14 198196 647055 448859 

Celkem 9816237 9816237 0 
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9.4 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Všechna navrhovaná opatření jsou přírodě blízká. Kolem vodohospodářských a 

protierozních opatření je navržen vegetační doprovod pro vytvoření klidových zón. Dalšími 

funkcemi vegetačního doprovodu jsou hygienické a protihlukové.   

Při výstavbě polních cest a revitalizací toků je nutné, aby dopravní prostředky a stroje 

pro zemní práce byly před výjezdem na silnice a místní komunikace očištěny tak, aby 

nedocházelo ke znečištění vozovky hlínou, nebo jiným stavebním materiálem. 

Výstavbou revitalizací toků a výsadbou zeleně (zatravněním) dojde ke snížení eroze a 

odtoku srážkové vody do obce, čím bude chráněn nejen soukromý majetek (rodinné domy), 

ale i majetek obce a státu (vodní toky, komunikace, apod.). 

Komplexem navržených opatření dojde ke zvýšenému zadržování vody v krajině a 

celkovému zlepšení životního prostředí zájmového území.  

 

 

 



Návrh dokumentace technického řešení vybraných prvků plánu společných zařízení KPÚ Sedlnice Bc. David Dohnal 

Diplomová práce 

 

  109 

10. ZÁVĚR 

V diplomové práci byla vyhodnocena analýza současného stavu ze všech materiálů a 

zdrojů, které byly dostupné. Na základě zjištěných problémových lokalit v zájmovém území 

byl navržen komplexní systém ochrany proti eroznímu a vodohospodářskému ohrožení. 

Prvotním cílem rozboru současného stavu bylo stanovit erozně ohrožené plochy, kde 

roční průměrný smyv je větší než metodikou stanovený přípustný smyv. Tyto lokality byly 

podrobně vyřešeny v rámci návrhu protierozní ochrany.  Dalším záměrem bylo vyhodnotit 

dráhy soustředěného odtoku, vypočítat kulminační průtoky a objemy povodňových vln a 

navrhnout opatření pro snížení průtoku a zvýšení retenční schopnosti krajiny.  

Komplexní řešení ochrany obce a pozemků bylo v první fázi navrženo jako krajině 

nejbližší a nejoptimálnější, které by celkově vyřešilo erozní a odtokové poměry. Tento návrh 

byl předložen sboru zástupců, se kterým byly všechny návrhy korigovány a po několika 

projednávání dospěly do konečné fáze, kterou schválil sbor zástupců, dotčené orgány státní 

správy a PSZ tak mohl být předložen ke schválení zastupitelstvem obce Sedlnice. V další 

etapě pozemkových úprav bude vyhotoven návrh nového uspořádání pozemků, ve kterém se 

pozemky fyzických a právnických osob vysmění tak, aby návrhy PSZ byly na obecních 

pozemcích. Se všemi vlastníky je žádoucí dohoda, jinak může hrozit pozdržení pozemkových 

úprav. Pokud se nepodaří s vlastníkem dohodnout, nebude se moc plán společných zařízení 

realizovat v plném rozsahu, protože Evropská unie zpravidla poskytuje dotace pouze na ty 

realizace PSZ, které jsou ve vlastnictví obce.  

V rámci dokumentace k technickému řešení byly vyprojektovány tři cesty s průlehy, 

které ochraňují obec před přívalovými dešti. Cesty jsou navrženy zpevněné a nezpevněné a 

budou sloužit pro zpřístupnění zemědělských pozemků. Aby se omezil přítok vody ze svahů 

do průlehů, je navržen protierozní osevní postup, který vylučuje pěstování širokořádkových 

plodin a doporučuje pěstovat více jetelotráv.  Výsledný odtok vody z povodí je podstatně 

menší, protože došlo k snížení čísla odtokové křivky.  

Komplexní návrh v zájmovém území obce Sedlnice je koncipován tak, aby opatření 

byla přírodně blízká, zvyšovala ekologickou stabilitu krajiny, odlehčila zastavěnému území 

obce od povodňových událostí a zároveň neovlivnila ekonomickou stránku potenciálního 

využití krajiny. 
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Obr.  11.4 Stávající trubní propustek P7 
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Obr.  11.5 Polní cesta C11  

 
Obr.  11.6 Vodní tok Sedlnice proti směru toku, v trati „Sedlnické role“ 
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SUMMARY 

In this thesis was evaluated the erosion and drainage conditions in cadastre Sedlnice. 

First of all was designed measures to optimize land erosion and to improve runoff conditions 

of the landscape which were the best for the nature. After discusion with the representatives 

of locals experts have proposal changed to the current form.  

The main aim is to improve buildings and property of citizens of technical solutions. 

Technical solutions is accompanied by organizational measures.  Complete proposal solve 

problems with erosion and drainage conditions on cadastre Sedlnice. 


