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Úvod 

Mapy jsou výstupem řešení aktivit VaV. Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat KPP. 
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Trvale zamokřené půdy 

Výskyt těchto půd je ve značně složitém reliéfu. Do skupiny trvale zamokřených půd řadíme HPJ 64 – 76. HPJ 64 a 65 zahrnují zkulturnělé hydromorfní půdy; HPJ  
66 –69 půdy rovinných celků a depresních poloh; HPJ 70 – 72 hydromorfní půdy nivních poloh; HPJ 73 a 74 hydromorfní půdy svahů; HPJ 75 a 76 jsou katény , 
vyskytující se převážně na kratších svazích nebo v dolních částech svahů.  

Typickým představitelem této skupiny jsou gleje a stagnogleje. Glej je geneticky půdní typ charakterizovaný výskytem v dlouhodobě vodou nasycené zóně (vysoká 
hladina podzemní vody). Stagnogleje jsou charakterizovány velmi dlouhou dobou povrchového převlhčení profilu. 
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Periodicky zamokřené půdy 

Základním znakem této skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Do této skupiny půd řadíme HPJ 44, HPJ 47-54 a HPJ 58. Typickým 
představitelem této skupiny jsou pseudogleje, základním procesem je oglejení, střídání procesů redukce a oxidace při stagnaci povrchové vláhy a vysýchání profilu.  
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Hydrologické skupiny půd  

Půdy podle svých hydrologických vlastností rozdělujeme do 4 skupin: A, B, C, D na základě minimální rychlosti infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém 
sycení. Infiltrační schopností půd rozumíme schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu. Obecně lze říci, že infiltrační schopnost půdy má být střední až vysoká, aby se 
minimalizoval povrchový odtok vody a vodní eroze, ne však extrémně vysoká, neboť na příliš propustných půdách s promyvným vodním režimem hrozí rychlé 
vyplavování živin a polutantů do podloží a do podzemních vod. 

Existuje řada přímých i nepřímých vlivů, které ovlivňují infiltrační schopnost půdy. Jsou to například klimatické poměry – intenzita, množství a časové rozložení 
srážek, teplotní poměry a roční doba. Ve velké míře infiltrační schopnosti půdy ovlivňují také pedologické poměry – zejména fyzikální vlastnosti půd (tj. zrnitost, 
struktura, pórovitost a humóznost), stav svrchní vrstvy půdy, vlhkostní poměry půd (tj. půdní vlhkost, sací tlak, hydraulická vodivost a výška hladiny podzemní vody), 
kořenový systém a podpovrchové systémy chodbiček půdních živočichů. Neméně důležitými faktory jsou způsob využití půdy a poměry území. Charakteristika 
hydrologických vlastností půd v jednotlivých skupinách je následující: 

Skupina A: Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,20 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky a štěrky. 

Skupina B: Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,10 – 0,20 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře 
odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. 

Skupina C: Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,05 – 0,10 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu  

a půdy jílovitohlinité až jílovité. 

Skupina D:  Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,05 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou 
hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím. 
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Infiltrace a propustnost půd 

Infiltrace je definována jako průtok vody přes topografický povrch do půdy, rychlost tohoto průtoku označujeme jako rychlost infiltrace vody. Propustnost 
charakterizujeme jako vlastnost půdy nebo horniny propouštět kapalinu. Aplikovaný metodický postup využívá databázi bonitovaných půdně-ekologických jednotek 
a jejich kategorizaci do hydrologických skupin, dále pak údaje z datové banky fyzikálních, chemických a morfologických charakteristik a vlastností půd ČR, výsledků 
vlastních měření a literárních podkladů. Hodnoty uvedené v následující tabulce platí pro holou půdu v přirozeném uložení bez vlivu porostu. Výsledné hodnoty 
infiltrace a propustnosti vyplývají ze vzájemného porovnávání dostupných datových údajů.  Podle výsledného rozmezí hodnot byla provedena kategorizace HPJ do 
pěti skupin s různou úrovní propustnosti a infiltrace.  

Tab.:  Kategorizace: infiltrace a propustnost 

Kód 

 

Rozmezí hodnot (mm.min
-1

) 

 

Slovní označení 

1 > 0,20 vysoká 

2 0,15 – 0,20 vyšší střední 

3 0,10 – 0,15 střední 

4 0,05 – 0,10 nižší střední 

5 < 0,05 nízká 
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Retenční vodní kapacita půd 

Retenční vodní kapacitu můžeme charakterizovat jako množství vody, které je půda schopna zadržet v systému kapilárních pórů a postupně ji pro potřeby rostlin 
uvolňovat. Aplikovaný metodický postup využívá databázi bonitovaných půdně-ekologických jednotek a jejich kategorizaci do hydrologických skupin, dále pak údaje 
z datové banky fyzikálních, chemických a morfologických charakteristik a vlastností půd ČR, výsledků vlastních měření a literárních podkladů. Výsledné hodnoty 
retenční vodní kapacity zohledňují průměrnou hloubku profilu a obsah vody, charakterizují tak skutečné množství vody, které je půda při srážkách schopna zadržet. 
Podobné zohlednění bylo provedeno u půd silně skeletovitých. Následně byla provedena kategorizace do pěti skupin půd s různou úrovní retence. 

Tab.:  Kategorizace: retenční vodní kapacita 

Kód 

 

Rozmezí hodnot (l.m
-2

) Slovní označení 

1 < 100 nízká 

2 100 – 160 nižší střední 

3 > 320 vysoká 

4 220 – 320 vyšší střední 

5 160 – 220 střední 
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Využitelná vodní kapacita půd 

Termínu „využitelná vodní kapacita“ se používá zvláště v anglické literatuře (available water holding capacity) k  určování potenciální zásoby vláhy dostupné určitým 
plodinám. Aplikovaný metodický postup využívá databázi bonitovaných půdně-ekologických jednotek a jejich kategorizaci do hydrologických skupin, dále pak údaje 
z datové banky fyzikálních, chemických a morfologických charakteristik a vlastností půd ČR, výsledků vlastních měření a literárních podkladů. 

Hodnoty využitelné vodní kapacity slouží především k výpočtu velikosti závlahové dávky k jednotlivým plodinám a její velikost závisí mimo jiné na hloubce, do které 
jsou jednotlivé plodiny svými kořeny schopny dosáhnout. Je tedy různá pro různé rostliny. Konkrétní rostliny nebyly do výsledných hodnot VVK zahrnuty, byla 
uvažována jen průměrná hloubka profilu. Výsledné hodnoty VVK tedy vyjadřují jen rámcově schopnost jednotlivých HPJ zásobovat rostliny vodou. Podkladem pro 
stanovení hodnot VVK byl graf podle Brežného (1952). 

Tab.:  Kategorizace: využitelná vodní kapacita 

Kód 

 

Rozmezí hodnot (l.m
-2

) Slovní hodnocení
 

1 > 200 vysoká
 

2 150 – 199 vyšší střední
 

3 110 – 149 střední
 

4 80 – 109 nižší střední
 

5 < 79 nízká
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Čísla odtokových křivek (CN) 

Metoda čísel odtokových křivek (CN – Curve Number) představuje jednoduchý srážkoodtokový model s poměrně snadno zjistitelnými vstupy, je dostatečně přesný, 
použitelný pro stanovení objemu přímého odtoku a kulminačního průtoku způsobeného návrhovým přívalovým deštěm o zvolené pravděpodobnosti výskytu 
v zemědělsky využívaných povodích, či jejich částech o velikosti do 10 km2. 

Odtok vody z povodí je obecně ovlivněn řadou faktorů, mezi něž patří množství srážek, infiltrace vody do půdy, vlhkost půdy, vegetační pokryv, retence povrchu  
a výskyt nepropustných ploch. Pomocí čísel odtokových křivek (CN) se stanovuje podíl složek přímého odtoku  - podíl odtoku povrchového k odtoku 
hypodermickému. Čím větší hodnota CN, tím větší je pravděpodobnost, že se jedná o povrchový odtok. 

Základním vstupem do modelu je srážkový úhrn návrhového deště zvolené doby opakování za předpokladu jeho rovnoměrného rozdělení po ploše povodí.  Objem 
(výška) srážek je transformován na objem (výšku) odtoku pomocí čísel odtokových křivek (CN), jejichž hodnoty jsou závislé na výše uvedených faktorech. 

Čísla odtokových křivek (CN) jsou určena podle: 

a) hydrologických vlastností půd rozdělených do 4 skupin (A, B, C, D) na základě minimálních rychlostí infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém 

sycení 

b) vlhkosti půdy určované na základě předchozích vláhových podmínek (PVP) ve 3 stupních: 

o PVP I - odpovídá takovému minimálnímu obsahu vody v půdě, který ještě umožňuje uspokojivou orbu a obdělávání 

o PVP II – odpovídá střednímu nasycení půdy vodou (použití pro návrhové účely) 

o PVP III – odpovídá stavu, kdy je půda přesycena vodou z předcházejících dešťů 

Tab.:  Charakteristika předchozích vláhových podmínek 

skupina PVP 
Kategorie 

výška deště za 5 dnů Hs5  [mm] 
Stupeň ohrožení  nevegetační sezóna vegetační sezóna 

I. < 13 < 36 

II. 

3 

13 – 28 36 – 53 

III. 

 

> 28 > 53 

 

c) využití půdy, vlastností vegetačního pokryvu, způsobu obdělávání a uplatnění protierozních opatření. 
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Hydrologické podmínky na zemědělské půdě závisí zejména na hustotě zapojení porostu v průběhu roku, procentuálním zastoupením jetelovin a trav v osevním 
postupu, množství posklizňových zbytků na povrchu půdy a na drsnosti povrchu. V lesích špatné hydrologické podmínky znamenají, že lesní hrabanka, stromy a keře 
jsou nedostatečně zastoupeny nebo poškozeny, dobré podmínky znamenají, že hrabanka nebo bylinné patro dobře kryje půdu. 
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Směr odtoku 

Směr odtoku určuje, jakým směrem při simulaci povrchového odtoku odtéká voda z dané buňky. Základní vstupní vrstvou pro výpočet je hydrologicky korektní 
digitální model terénu.  Z něj se pomocí algoritmu pro simulaci směru odtoku (Single Flow 8-Direction) přiřadí každé buňce rastru směr odtoku pouze do jedné 
buňky, a to ve směru největšího spádu. Pro každou buňku digitálního modelu terénu jsou spočítány jednotlivé sklony do všech osmi směrů. Když jsou nalezeny buňky 
s nejvyšším sklonem, buňce je přiřazena hodnota reprezentující daný směr. 
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Koncentrace odtoku 

Zdrojem dat k vytvoření koncentrace odtoku slouží mapa se směry odtoků. Výpočet je založen na postupném načítání všech buněk, jejichž směr odtoku ústí do právě 
počítané buňky. Buňky, u nichž hodnota koncentrace dosahuje vyšších hodnot než sousední buňky, tvoří plochy koncentrace odtoku. Buňky s vysokou hodnotou 
koncentrace představují plochy koncentrace odtoku. Buňky, do nichž neústí žádná další gridová buňka a mají tak hodnotu koncentrace 0, tvoří hřbety terénu. 
Výpočet je založen na předpokladu, že se spadlé srážky přemění pouze na povrchový odtok, hydraulické a hydrologické ztráty se neuvažují. 
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