
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.                              

pro Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

 

 

 

 

29.07.2022 

  

 

Analýza přírodních a zemědělských charakteristik a 

návrhy opatření na zemědělské půdě v lokalitách 

Drásov a Suchodol u Příbrami 



 

 

 

Obsah 

Úvod a účel studie ................................................................................................... 6 

Použité podklady: .................................................................................................... 8 

1. Analytická část ..................................................................................................... 9 

1.1. Popis lokality .................................................................................................... 9 

Socioekonomické aspekty .......................................................................................11 

Územní plán ............................................................................................................12 

1.2. Geomorfologie .................................................................................................16 

1.3. Geologie ..........................................................................................................17 

1.4. Pedologie ........................................................................................................18 

1.5. Druhy pozemků ...............................................................................................26 

1.6. LPIS ................................................................................................................28 

1.7. Hydrologie .......................................................................................................31 

1.8. Erozní ohroženost zemědělské půdy ...............................................................34 

1.9. Ochrana životního prostředí ............................................................................41 

1.10. Odtokové poměry ............................................................................................42 

CN křivky .................................................................................................................44 

Potenciál vsakování srážkových vod ........................................................................46 

2. Identifikace melioračních staveb .........................................................................49 

2.1. Odvodňovací stavby – historické souvislosti, legislativní rámec, aktuální stav 

– obecná charakteristika .........................................................................................49 

2.2. Metodika zpracování .......................................................................................55 

2.3. Identifikace meliorací z vrstvy ZVHS a z DPZ (historické letecké snímky) .......57 

2.4. Porovnání identifikovaných drenážních staveb dle DPZ, ZVHS a archivní 

projektové dokumentace .........................................................................................69 

Analýza zájmového území z historických map .........................................................77 

3. Analýza území z hlediska ohroženosti území podpovrchovými zdroji znečištění .81 

Analýza SIPO na úrovni povodí IV. Řádu.................................................................83 

4. Návrhová opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou .....................85 

Zelené střechy .........................................................................................................86 

Extenzivní zelené střechy: ....................................................................................86 

Chytré střechy: .....................................................................................................87 

Zasakovací průlehy (Biosvejly) ................................................................................87 

Retenční nádrž ........................................................................................................88 



 

 

 

Podzemní vodní nádrž .............................................................................................89 

5. Terénní průzkum .................................................................................................90 

Shrnutí .................................................................................................................. 100 

Použitá literatura: .................................................................................................. 102 

Mapové přílohy ..................................................................................................... 104 

 

 

  



 

 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ALMS Archivní letecké měřické snímky 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIBAVOD Digitální Báze Vodohospodářských Dat 

DS Drenážní skupina/stavba 

DPB Díl půdního bloku 

DPZ Dálkový průzkum Země 

DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav 

HPJ Hlavní půdní jednotka 

HOZ Hlavní odvodňovací zařízení 

LPIS Land parcel identification system 

MEO Erozně mírně ohrožené PB dle DZES 5 

NEO Erozně neohrožené PB dle DZES 5 

OPVZ Ochranná pásma vodních zdrojů 

SEO Erozně silně ohrožené PB dle DZES 5 

TTP Trvalý travní porost 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 

 

  



 

 

 

 

Autoři: 

 

Ing. Petr Fučík, Ph.D.    (fucik.petr@vumop.cz, 257 027 208) 

Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D. 

Ing. Lucie Poláková 

 

 

 

 

 

 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5  

  

mailto:fucik.petr@vumop.cz


 

6 

 

 

Úvod a účel studie 

 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. objednal u Výzkumného ústavu meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) prostřednictvím smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 Studii 

současného stavu a návrhy opatření na vybraných půdních blocích a zjištěných drenážních 

systémech v lokalitě Drásov a Suchodol u Příbrami (dále Studie). Studie má za cíl provést 

analýzu srážko-odtokových poměrů ve vazbě na přírodní charakteristiky, způsob využití území 

a zjištěné stavby zemědělského odvodnění (meliorace). Dalším cílem studie je zpracovat 

koncepty návrhů udržitelného využití území a hospodaření s vodou, vč. potenciálních lokalit 

vhodných pro zasakování srážkových či drenážních vod a provést rámcové zhodnocení vlivů 

a dopadů navrhovaného záměru objednatele na odtokové poměry v daném území. 

V předmětné studii je kladen důraz na identifikaci a zohlednění staveb zemědělského 

odvodnění – hydromeliorací. Hydromeliorace jsou významným fenoménem české krajiny. 

Odvodnění zemědělské půdy bylo navrhováno s cílem optimalizovat zemědělské využití půdy; 

tj. odvádět (ze zemědělského pohledu) přebytečnou půdní a mělkou podzemní vodu 

z pozemku a zpřístupnit pozemek k zemědělským operacím Odvodnění tedy reguluje vodní 

režim primárně zemědělských půd, ale i celého hydrologicky souvisejícího území.  

Odvodňování sebou přináší ale i negativa v podobě nežádoucích vlivů na prostředí. 

Zejména se jedná o potencialitu nepříznivého ovlivnění vodní bilance a jakosti vody 

odvodněného území v případě, že nebyl projekt řešen komplexně se zřetelem na vazby 

s okolním prostředím či bylo odvodnění zrealizováno jako příliš intenzivní a jednofunkční. 

Meliorační stavby primárně urychlují odtok vody z území a v sušších (aridnějších) oblastech 

mohou prodlužovat suchá období a tím navýšit negativní důsledky nežádoucího stavu půdní 

vláhy.  

Existence zemědělských drenážních systémů v krajině je většinou pro pozorovatele 

skryta, přesto není možné je ignorovat, neboť se jedná o zkolaudovanou vodohospodářskou 

stavbu. Rozsáhlé plošné odvodňovací systémy byly budovány od počátku 20. století; do r. 

1945 bylo v ČR zrealizováno přes 500 tis. ha odvodnění, nicméně největší podíl výstavby 

odvodnění spadá do 60. - 80. let do atmosféry za podmínek zemědělské velkovýroby 

(soběstačnost ve výrobě potravin). Po r. 1990 se značně změnily vlastnické vztahy pozemků. 

Stavby odvodnění, dříve ve vlastnictví státu či družstva, přešly z pohledu vlastnictví na základě 

zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. jednak na Pozemkový fond (dnes Státní 

pozemkový úřad, SPÚ) – týká se tzv. Hlavních odvodňovacích zařízení (odvodňovací příkopy, 

recipinety – otevřené či zatrubněné, tzv. HOZ) a na vlastníka pozemku – týká se tzv. 

melioračního detailu (Podrobné odvodňovací zařízení, POZ). Drenážní systém (DS), resp. 

jeho příslušnou část tak obvykle vlastní několik až desítky vlastníků, což komplikuje údržbu, 

popř. realizaci opatření na těchto stavbách. Na drenážích někdy dochází k poruchám, 

vyvolaným stárnutím systému, nezohledněním odvodnění při zemědělských či jiných pracích, 

neprovádění údržby, změnám cestní sítě a apod. Přestože je výskyt závad ve vztahu k 

plošnému rozsahu staveb odvodnění spíše malý, je s rostoucí poruchovostí a v některých 

případech nadbytečným rozsahem odvodnění nutné navrhovat a realizovat vhodná opatření 

pro úpravu či eliminaci intenzivních odvodňovacích systémů a to ve vztahu k zemědělskému 

hospodaření i ke vztahu ke krajině, ve které se DS či HOZ nachází. 
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Stavby zemědělského odvodnění by měly být zohledňovány při jakékoli analýze či 

návrzích v území, kde byl zjištěn jejich výskyt. Jedná se o zkolaudovanou vodohospodářskou 

stavbu a ve vazbě na tuto skutečnost by mělo být k těmto stavbám přistupováno; obdobně 

jako je tomu u jiných liniových či plošných staveb a objektů. 

Analýza a podklady, uvedené v této studii, směřují k potenciálně uplatnitelným návrhům 

opatření v krajině, která povedou ke zpomalení celkového i epizodního odtoku vody, snížení 

eroze půdy v území, zlepšení jakosti vody a optimalizaci lokálního mikroklimatu. To vše 

s důrazem na udržitelné využívání krajiny, a v případě zemědělských ploch při vhodném 

zemědělském managementu půdy, ve vazbě na třídy její ochrany a zachování jejích přírodních 

i zemědělských funkcí.  

Tato studie je v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo realizována v katastrálních 

územích obcí Drásov a Suchodol u Příbrami, na ploše cca 1 192 ha. 
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Použité podklady: 

 

1) Digitální katastrální mapa 

Digitální mapa katastrální je zpravidla v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1 000. 

Digitální mapy jsou stěžejním mapovým podkladem v informačních systémech a 

aplikacích vztahujících se k území. Dokončení digitální vektorové katastrální 

mapy v rozsahu celého území České republiky je jedním z nejvýznamnějších 

úkolů resortu. 

zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

2) Základní Mapa ČR 1:10 000 (ZM 10) 

Rastrový mapový podklad v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území. 

Základní státní mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, 

vodstvo, porost, povrch půdy atd.), výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis. 

zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. 

3) Ortofoto České republiky 

Sada periodicky aktualizovaného barevného ortografického zobrazení 

zemského povrchu v rozměrech a kladu mapových listů. 

zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

4) Geologická mapa České republiky (zdroj: Česká geologická služba) 

5) mapa Bonitované půdně ekologické jednotky (zdroj: Státní pozemkový úřad) 

6) mapa LPIS (zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

7) mapa eroze (zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

8) mapa vodních toků a vodních ploch, ochranných pásem vodních zdrojů (zdroj: 

DIBAVOD, Hydroekologický informační systém VÚV TGM) 

9) mapa hydromeliorací ZVHS (Zemědělská vodohospodářská správa; zdroj: 

Ministerstvo zemědělství) 

10) mapa digitálního modelu terénu 4. generace (DMT 4G) 

11) mapa Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 

12) WMS služby od ČÚZK (1997- 2019) 

13) mapové aplikace Google a Mapy.cz 

14) archivní letecké snímky (ALMS) od ČÚZK 

15) mapa potenciálního vsakování srážkových vod od VÚMOP (2008-2012) 

16) projektová dokumentace 
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1. Analytická část 

 

Kapitola obsahuje analýzu půdních podmínek, srážko-odtokových charakteristik, CN 

křivky, potenciální retenci, zhodnocení rizik eroze půdy a jiné, shrnující bod č. 1 zadání (přílohy 

Smlouvy I). Identifikace melioračních staveb je uvedena v samostatné kapitole. 

 

1.1. Popis lokality 

Zpracovávaná oblast se nachází severovýchodně od města Příbram, které leží ve 

Středočeském kraji, jihozápadně od hlavního města Praha. Samotná lokalita se týká dvou 

katastrálních území, jimiž jsou KÚ Drásov, katastrální území Suchodol a území obce Líha, 

které spadá pod katastrální území Suchodol. Z tohoto důvodu se následující analýzy popisu 

lokality zabývají především těmito oblastmi (červeně vyznačené na Obr. č. 1). 

Přehledná mapa lokality: 

 

Obr. č. 1: Přehledná mapa lokal i ty  

Nejmenším a starším ze zájmových území je katastrální oblast obce Drásov. Obec 

vznikla již v roce 1057, žije zde dohromady 436 obyvatel a výměra jejího katastrálního území 

činí 547 ha. Obec Suchodol je naopak mnohem mladší katastrální jednotkou. Vznikla v roce 

1360, žije v ní 389 obyvatel a její plocha je rozlehlá 645 ha. V obou katastrálních území 
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nepatrně převažuje počet žen nad počtem mužů. Samotná zájmová oblast se pak rozprostírá 

na 1 192 ha. Jednotlivé demografické údaje jsou v následující tabulce (Tab. č. 1). 

Tab. č.1: Demografické údaje a popisné údaje katastrálních obcí Suchodol a Drásov: 

  
rozloha 

(ha) 
první písemné 

záznamy 
počet 

obyvatel 
muži ženy 

ve věku 0-
14 let 

ve věku 
15-64 

65 let a 
více 

údaje z 
roku 

Drásov 547 r. 1057 436 210 226 59 377 2020 

Suchodol 645 r. 1360 389 189 200 76 313 2020 

celkem 1 192 
 

825 399 426     

 

Na následujících obrázcích (Obr. č. 2 a Obr. č. 3) je vyobrazena konkrétnější situace 

budoucího objektu Panattoni s celkovou rozlohou necelých 169 ha, který představuje budoucí 

výstavbu halových prostorů, a jeho umístění v rámci zkoumaného území. 

Umístění situace v rámci analyzovaného území: 

  

Obr. č. 2: Umístění si tuace v  rámci analyzovaného území  
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni: 

  

Obr. č. 3: Detai l  s i tuace 

 

Socioekonomické aspekty 

 

Zájmové území je dle Perlína a kol. (2010) a jejich zjednodušené typologie venkovských 

prostor řazeno do „rozvojového venkova“ s vysokým potenciálem. Perlín a kol. (2019) pak 

udává, že území spadá do „rozvinutého typu“. Dle Ženky a kol. (2019) na základě metodiky 

OECD řadí území do regionu venkovského, respektive periferního. Naopak Ženka a Krtička 

(2021) řadí území do „zemědělsko- průmyslového regionu“, s důrazem na ekonomicko-

geografické aspekty. 

Dle následujících tabulky (Tab. č. 2) je v obou katastrálních území, Drásov i Suchodol, 

od roku 2013 patrný značný a pokračující nárůst počtu obyvatel. 
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Tab. č. 2: Vývoj počtu obyvatel v obcích Drásov a Suchodol (zdroj: místopisy.cz): 

Drásov- vývoj počtu obyvatel 

datum muži do 15 let muži nad 15 let ženy do 15 let ženy nad 15 let změna celkem 

01.01.2021 225 759 237 761 85 1 982 

01.01.2020 210 737 222 728 76 1 897 

01.01.2019 207 711 204 699 55 1 821 

01.01.2018 198 689 186 693 85 1 766 

01.01.2017 185 662 168 666 45 1 681 

01.01.2016 174 640 166 656 33 1 636 

01.01.2015 162 630 164 647 44 1 603 

01.01.2014 153 621 156 629 32 1 559 

01.01.2013 149 620 140 618   1 527 
       

Suchodol- vývoj počtu obyvatel 

datum muži do 15 let muži nad 15 let ženy do 15 let ženy nad 15 let změna celkem 

01.01.2021 35 154 41 159 11 389 

01.01.2020 35 149 39 155 6 378 

01.01.2019 34 150 38 150 5 372 

01.01.2018 34 148 38 147 5 367 

01.01.2017 29 149 35 149 1 362 

01.01.2016 28 152 34 147 0 361 

01.01.2015 32 149 34 146 3 361 

01.01.2014 25 151 34 148 11 358 

01.01.2013 24 147 34 142   347 

 

Územní plán pro katastrální území obce Drásov byl vytvořen v roce 2017 (zdroj: 

http://www.drasov.eu/) Výsledek je vyobrazen na Obr.č. 4 a Obr. č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drasov.eu/
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Hlavní výkres z Územního plánu pro obec Drásov: 

 

Obr. č. 4: Hlavní výkres Územního plánu pro obec Drásov  
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Legenda pro hlavní výkres z Územního plánu obce Drásov: 

 

Obr. č. 5: Legenda pro hlavní výkres z  Územního plánu obce Drásov  

 

Územní plán pro katastrální území obce Suchodol byl dle oficiální stránek obce Suchodol 

vytvořen pro rok 2007 (zdroj: www.obecsuchodol.cz/). 

 

 

 

 

 

http://www.obecsuchodol.cz/
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Hlavní výkres z Územního plánu pro obec Suchodol: 

 

Obr. č. 6: Hlavní výkres z Územního plánu pro obec Suchodol  

Legenda pro hlavní výkres z Územního plánu obce Suchodol: 

 

Obr. č. 7: Legenda pro hlavní výkres z  Územního plánu obce Suchodol  
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1.2.  Geomorfologie 

 

Území se nachází na území geomorfologickém celku s názvem Příbramská pahorkatina, 

která je zároveň nejmenší i nejnižší části Brdské vrchoviny.  

V severní části zájmové oblasti se vyskytují vyšší polohy, které postupně klesají směrem 

na jihovýchod. Svažitá je však i jižní část, jejíž svažitost je orientována na severovýchod. Mezi 

těmto dvěma zónami tak vzniká dolina s nižšími nadmořskými výškami, vedoucí skrz celou 

jižní část území. 

Geomorfologická mapa analyzovaného území: 

 

 

Obr. č. 8: Geomorfologická mapa analyzovaného území  

 

Nejnižší bod území se nachází ve východní části katastrálního území Drásov a jeho 

výška odpovídá 405,4 m n.m. Na druhé straně nejvyšší bod lokality je umístěn v západní 

oblasti katastrálním území Suchodol a je vysoký necelých 572 m n.m. 

Tab. č. 3: Geomorfologické údaje lokality: 

nejvyšší bod (m n.m.) nejnižší bod (m n.m.) průměrná výška (m n.m.) 

571,49 405,37 460,52 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni: 

 

Obr. č. 9: Geomorfologická situace v  analyzovaném území  

 

1.3. Geologie 

 

Napříč řešeným územím městské probíhá hranice dvou starých geologických jednotek 

– středočeská oblast Barrandien (paleozoikum) a moldanubická oblast (palezoikum). Tato 

hranice dělí oblast na severní část patřící do bohemika, kde lze nalézt slepence, prachovce, 

břidlice nebo pískovce a jižní moldanubickou část, která je tvořena především granity a 

granodiority. 

Mapa geologických poměrů v zájmové oblasti a blízkém okolí: 

 

Obr. č. 10: Mapa geologických poměrů v  zájmové oblast i  a blízkém okolí  
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni 

 

Obr. č. 11: Geologická situace v  analyzovaném území  

 

 

1.4. Pedologie 

 

V zájmovém území dominují podle BPEJ dva půdní typy; Kambizemě (kód HPJ 27, dle BPEJ), 

která se nachází na 30 % z celkového území a jeho rozloha je 358 ha a Pseudogleje (kód HPJ 

47), který se svou rozlohou rozprostírá na 398 ha a tvoří tak 33,4 % z celkové rozlohy lokality. 

Mezi další často se vyskytující půdní typy patří například mělké půdy rendzim nebo 

hydromorfní půdy. Zbytek oblasti tvoří lesní porosty, které pokrývají zbývajících 25 % půdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

Mapa hlavních půdních jednotek v území: 

 

 Obr. č. 12: Mapa hlavních půdních jednotek v  území  

 

Tab. č. 4: Pedologické údaje z lokalit: 

  výměra (ha) % z rozlohy 

hydromorfní půdy 94,9 8,0 

kambizemě 358,1 30,0 

mělké půdy rendzin 40,7 3,4 

pseudogleje 398,1 33,4 

 

Kambizemě v zájmovém území jsou převážně na mírných svazích se všesměrnou 

expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Jedná se o půdy hluboké až středně hluboké 

v mírně teplém, suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně 

ekologická jednotka 4.27.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 

48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena 

podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 

Sb. je 5.94 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena 

hodnotou 35. Jedná se o velmi málo produkční půdy. 

Pseudogleje (půdy s genetickým periodickým zamokřením) se nacházejí převážně na 

mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké 

až středně hluboké v mírně teplém, suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.48.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení 

tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální 
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základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) 

č. 441/2013 Sb. je 4.53 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 

vyjádřena hodnotou 33. Jedná se o velmi málo produkční půdy. Zrnitostně se jedná o středně 

těžké půdy, ovšem často s příměsí jílu, což bylo spolu polohou některých pozemků na úpatích 

svahů (pseudogleje, gleje) a s náchylností půd k utužení a související nižší vodopropustností 

v době návrhu a výstavby hydromeliorací vyhodnoceno jako hlavní příčiny lokálních 

zamokření.  

 

Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 13: Pedologická studie situace Panattoni  

 

Na obr. č. 14 jsou vyobrazeny kódy hlavních půdních jednotek (HPJ) určené z 

kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro celé zkoumané území. 
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Mapa s čísly hlavních půdních jednotek dle BPEJ: 

 

Obr. č. 14: Mapa s čísly hlavních půdních jednotek dle BPEJ 
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Tab. č. 5: Zastoupení hlavních půdních jednotek v území: 

kód hlavní 
půdní jednotky 

název půdy výměra (ha) 

0 - 301,1364 

26 kambizemě 138,5931 

27 kambizemě 135,5371 

29 kambizemě 21,8888 

32 kambizemě 62,2543 

37 mělké půdy rendzin 17,5137 

38 mělké půdy rendzin 16,7736 

39 mělké půdy rendzin 6,4505 

46 pseudogleje 88,1571 

47 pseudogleje 290,1653 

48 pseudogleje 12,6197 

50 pseudogleje 7,0816 

64 hydromorfní půdy 6,4429 

67 hydromorfní půdy 85,5472 

68 hydromorfní půdy 2,9196 

 

Třída ochrany půd rozděluje půdy do pěti tříd ochrany:  

• I. třída = bonitně nejcennější půdy na rovinatých nebo jen mírně sklonitých 

pozemcích, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 

výjimečně (pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 

případně pro liniové stavby zásadního významu) 

• II. třída = zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 

nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského 

půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF 

a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební 

účely 

• III. třída = jedná se převážně o půdy vyznačující se průměrnou produkční 

schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné 

nezemědělské způsoby využití 

• IV. třída = půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou 

ochranou, využitelné pro výstavbu a i jiné nezemědělské účely 

• V. třída = půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, 

hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované, většinou pro 

zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější, využití než 
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zemědělské. Jedná se zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou 

vymezených ochranných pásem a chráněných území 

Tab. č. 6: Třídy ochrany půd vyskytujících se v zájmové oblasti: 

třídy ochrany půd 

BPEJ název třída ochrany 

5.26.01 Kambizemě III. 

5.26.11 Kambizemě III. 

5.27.01 Kambizemě IV. 

5.27.04 Kambizemě V. 

5.27.11 Kambizemě IV. 

5.27.14 Kambizemě V. 

5.27.54 Kambizemě V. 

5.29.11 Kambizemě II. 

5.32.14 Kambizemě V. 

5.37.16 Kambizemě V. 

5.37.55 Kambizemě V. 

5.37.56 Kambizemě V. 

5.38.15 Kambizemě V. 

5.39.19 Kambizemě V. 

5.39.29 Kambizemě V. 

5.46.00 Pseudogleje III. 

5.46.02 Pseudogleje III. 

5.46.10 Pseudogleje III. 

5.46.12 Pseudogleje IV. 

5.47.00 Pseudogleje III. 

5.47.02 Pseudogleje III. 

5.47.10 Pseudogleje III. 

5.47.12 Pseudogleje IV. 

5.48.11 Pseudogleje IV. 

5.50.01 Pseudogleje III. 

5.64.01 Gleje III. 

5.67.01 Gleje V. 

5.68.11 Gleje V. 
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Mapa zájmového území a rozmístění jednotlivých BPEJ kódů: 

 

Obr. č. 15: Mapa zájmového území a rozmístění jednotl ivých BPEJ kódů  
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Tab. č. 7: Zastoupení jednotlivých půd dle kódu BPEJ s  odhadem jejich ceny 

za m2: 

kód BPEJ 
výměra 

(ha) 
výměra (m2) 

orientační cena 
(Kč/m2) 

ostatní 301,1355 3011355 - 

5.26.01 124,302 1243020 8,28 

5.26.11 14,2645 142645 7,26 

5.27.01 23,3565 233565 6,6 

5.27.04 24,6878 246878 4,57 

5.27.11 32,3427 323427 5,84 

5.27.14 54,9757 549757 3,96 

5.27.54 0,0692 692 3,26 

5.29.11 21,8888 218888 7,79 

5.32.14 62,2543 622543 3,9 

5.37.16 11,6045 116045 1,64 

5.37.55 3,3484 33484 1,72 

5.37.56 2,5374 25374 1,43 

5.38.15 16,7736 167736 2,26 

5.39.19 1,2297 12297 1,2 

5.39.29 5,2208 52208 1,2 

5.46.00 52,7643 527643 8,94 

5.46.02 10,4088 104088 6,96 

5.46.10 24,8925 248925 7,25 

5.46.12 0,0912 912 5,75 

5.47.00 174,2427 1742427 7,04 

5.47.02 77,215 772150 5,78 

5.47.10 8,9852 89852 5,95 

5.47.12 29,8444 298444 4,94 

5.48.11 12,621 126210 5,44 

5.50.01 7,0816 70816 7,12 

5.64.01 6,4575 64575 5,87 

5.67.01 85,485 854850 1,39 

5.68.11 2,9196 29196 1,38 
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Zastoupení jednotlivých kódu BPEJ v  situaci území plánované výstavby  

Panattoni: 

 

Obr. č. 16: Zastoupení jednotl ivých kódu BPEJ v  s i tuaci Panattoni  

 

 

1.5.  Druhy pozemků 

 

V zájmové oblasti nepochybně převažují zemědělsky využívané pozemky (orná půda, 

sady), které pokrývají téměř veškerou plochu území. Rozsáhle se zde vyskytují i pozemky 

ostatních ploch, mezi které patří například pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

V oblasti je i četný výskyt vodních ploch, většinou doplněn plochami zemědělsky 

nevyužívanými, jimiž jsou trvalé travní porosty a zahrady. Lesní plochy se nacházejí především 

v západní části katastrálního území obce Suchodol a jižní části katastrálního území Drásov. 
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Druhy pozemků v analyzované oblasti: 

 

Obr. č. 17: Druhy pozemků v  analyzované oblast i  

 

Analýzy území vykazují, že zemědělsky využívané plochy (orná půda) pokrývají celých 

50,3 % zkoumaného území. Taktéž velmi rozsáhlé jsou ostatní plochy, které zaujímají 10,8 % 

z území a v těsné blízkosti jsou zemědělsky nevyužívané plochy (trvalý travní porost a 

zahrady), jejichž povrch činí dohromady necelých 11,7 %. Lesní pozemky pak zaujímají 21,9 

%, vodní plochy 1,9 % a zastavěné oblasti pouhých 1,6 % ze zkoumané oblasti. 

Tab. č. 8: Druhy pozemků v analyzovaném území: 

druh pozemku výměra (ha) procento z celkové rozlohy (%) 

lesní pozemek 261,8 21,9 

orná půda 599,9 50,3 

ostatní plochy 129,0 10,8 

trvalý travní porost 117,2 9,8 

vodní plocha 43,9 3,7 

zahrada 22,5 1,9 

zastavěná plocha 18,6 1,6 

celkem 1193,0 100,0 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 18: Druhy pozemků na území situace Panattoni  

 

1.6.  LPIS 

 

Zemědělsky využívané plochy dle LPIS (Land Parcel Identification System) se nacházejí 

na většině analyzovaného území. Jedná se především o standardní ornou půdu (R), ale 

v průběhu území lze zaznamenat i plochy trvalého travního porostu (T). V jižní části se pak 

nacházejí i území s travním porostem na orné půdě (G) či plochy úhoru (U). 
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Mapa využití ploch dle LPIS: 

 

Obr. č. 19: Mapa využit í  ploch dle LPIS  

 

Standardní orná půda se nachází na 40,6 % z celkové rozlohy plochy analyzovaného 

území, jehož rozloha je 1 192 ha. Naopak nejmenší plochu zaujímají oblasti úhoru, který se 

rozprostírá na pouhých 0,6 % z celkové rozlohy zájmové oblasti. Celkově pak pozemky LPIS 

pokrývají 52,4 % plochy zkoumaných katastrálních území. 

Tab č. 9: Využívání pozemků dle LPIS: 

  výměra (ha) procento z celkové rozlohy (%) 

standardní orná půda 484,1 40,6 

travní porost (na orné půdě) 23,5 2,0 

trvalý travní porost 109,9 9,2 

úhor 7,4 0,6 

celkem 1192,0 52,4 

 

LPIS je tvořen evidencí využití půdy dle uživatelských vztahů, skládající se z evidence 

půdy, evidence ekologicky významných prvků a evidence hospodářství podle objektů určených 

k chovu zvířat. Na následujícím obrázku (Obr. č. 20) jsou znázorněny ID uživatelů 

v analyzovaném území: 
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ID uživatelů ploch dle LPIS : 

 

Obr. č. 20: ID uživatelů ploch dle LPIS  

Tab. č. 10: Tabulka s výčtem jmenovitých uživatelů půdních bloků:  

ID uživatel 

34016 Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě 

34024 Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích 

34028 Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole 

34070 Jaroslav Skála 

34094 Josef Zíka 

63287 Petr Novák 

71661 Ing. Jan Štechmüller 

73738 Štěpán Černohorský 

74475 Pavel Pecka 

81135 Petr Hejduk 

81842 Ladislav Čermák 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

  

Obr. č. 21: Druhy pozemků dle LPIS na území situace Panattoni  

 

 

1.7. Hydrologie 

 

Výskyt hydrologických prvků v rámci oblasti je velmi hojný. Tyto prvky, ať už se jedná o 

vodní toky či vodní plochy hustě pokrývají celou zkoumanou oblast. Územím protékají čtyři 

významnější vodní toky, mezi které patří říčka Kocába, Lhotecký, Budský a Drásovský potok 

a také spoustu menších bezejmenných vodních toků. V oblasti se také nachází velký počet 

vodních nádrží, z nichž mezi největší a nejvýznamnější patří vodní nádrž Homolka, Prostřední 

rybník nebo například vodní nádrž Padrť. 

Celá analyzovaná oblast spadá v rámci rozvodnic povodí IV. řádu do povodí vodního 

toku Kocába, Litavka, Kotenčického potoka, Bytízského potoka, Drásovského potoka, 

Budského potoka a povodí Lhoteckého potoka. 
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Základní hydrologické prvky: 

 

Obr. č. 22: Přehledka základních hydrologických prvků  

Plochu pokrývá celkově 15,2 km říční sítě, přičemž nejvýznamnějším vodním tokem 

v oblasti je tok Kocába, prochází územím o délce 3,9 km a na jejích březích se před vodní 

nádrží Nehetník nachází ochranné pásmo vodních zdrojů, převážně 2. stupně, zčásti stupně 

1. Hromadná plocha vodních ploch pak činní 33,4 ha kde je nejvýznamnější vodní nádrží 

Homolka ležící ve východní části území, zaujímající plochu o rozloze 10,7 ha. 

Tab. č. 11:Vodní toky: 

vodní tok délka v území (km) 

Budský p. 0,1 

Drásovský p. 0,1 

Kocába 3,9 

Lhotecký p. 0,6 

ostatní 10,5 

celekm 15,2 
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Tab. č. 12: Vodní plochy: 

vodní plocha plocha (ha) 

ostatní 1,8 

Červený ryb. 3,4 

Drásov 0,8 

Hladov 1,1 

Homolka 10,7 

Jezera 0 

Nehetník 0,8 

Nelibocký ryb. 1,2 

Padrť 5,1 

Prostřední ryb. 7,5 

Štičí ryb. 1 

celkem 33,4 

 

Hydrologické poměry 

  

Obr. č. 23: Hydrologické poměry  
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1.8. Erozní ohroženost zemědělské půdy 

 

Degradace půdy vodní erozí je významným činitelem snižujícím produkční i 

mimoprodukční potenciál půdy. Projevy vodní eroze jsou v úzké souvislosti s kvalitou půdy 

danou jejími charakteristikami, ale i využíváním, agrotechnikou a mírou degradace. 

Vodní eroze je jedním z nejvýznamnějších degradačních procesů půdy v České 

republice. Je vyvolávána destrukční činností dešťových kapek a povrchového odtoku a 

následným transportem uvolněných půdních částic povrchovým odtokem. Intenzita vodní 

eroze je dána charakterem srážek a povrchového odtoku, půdními poměry, morfologií území 

(sklonem, délkou a tvarem svahů), vegetačními poměry a způsobem využití pozemků, včetně 

používaných agrotechnologií. 

K určení míry ohrožení zemědělských půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti 

navržených protierozních opatření se využívá „Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé 

ztráty půdy erozí- USLE. Rovnice vychází z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém 

pozemku. Ztráta půd vodní erozí je stanovena na základě rovnice USLE následovně: 

G = R * K * L * S * C * P 

kde: 

• G je průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1 .rok-1 ) 

• R je faktor erozní účinnosti deště vyjádřený v závislosti na kinetické energii 

a intenzitě erozně nebezpečných dešťů (N.ha-1 ) 

• K je faktor erodovatelnosti půdy vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře 

ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu (t.N-1 ) 

• L je faktor délky svahu vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost 

ztráty půdy erozí (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém 

pozemku délky 22,13 m) 

• S je faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy 

erozí (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku 

sklonu 9 %) 

• C je faktor ochranného vlivu vegetace vyjádřený v závislosti na vývoji 

vegetace a použité agrotechnice 

• P je faktor účinnosti protierozních opatření 

Hodnota, která je dosažena výpočtem této rovnice, znázorňuje dlouhodobou průměrnou 

roční ztrátu půdy a určuje množství půdy, které je v rámci pozemku uvolňováno vodní erozí. 

Rovnice nezahrnuje ukládání této vody na pozemcích či v území ležícím pod ním (Janeček a 

kol., 2012). Hodnota přípustné ztráty půdy (Gp) stanoví míru ohrožení pozemku erozí a je 

definována jako maximální velikost eroze půdy, která dovoluje udržovat dostatečnou úroveň 

úrodnosti půdy. 

Hodnoty dlouhodobé přípustné ztráty půdy erozí definuje v ČR několik předpisů. 

Z pohledu zemědělce a související stávající dotační politiky, je závazné plnění tzv. Standardů 

Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Cílem platného znění DZES 
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5 (nařízení vlády č. 48/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je předcházení následkům 

eroze a ochrana půdy před samotnou vodní erozí. Protierozní ochrana je v DZES 5 řešena 

určením požadavků na způsob pěstování vybraných hlavních plodin na silně erozně 

ohrožených (SEO) a mírně erozně ohrožených (MEO) plochách, evidovaných v LPIS. Hodnoty 

přípustné ztráty půdy Gp jsou určeny na základě hloubky půdy, která je charakterizována 

mocností půdního profilu, která je omezena například skalním podkladem či vysokou 

skeletovitostí. V současné době jsou hodnoty přípustné ztráty půdy dle DZES 5 pro půdy 

hluboké (H) a středně hluboké (S) 17 t*ha-1*rok-1 a pro půdy mělké (M) 4 t*ha-1*rok-1. Dalším 

podkladem, který v souvislosti s protierozní ochranou půdy vešel v r. 2021 platnost je tz. 

Protierozní vyhláška. Ta funguje tak, že když je někde v rámci Monitoringu eroze zjištěna 

opakovaná erozní událost (musí nastat na jiné nebo i stejné plodině, ale v rámci jiného roku), 

tak se posuzuje, zda plodiny splňují hodnoty Gp 9,9,2 t*ha-1*rok-1 (H, S, M). Erozní ohroženost 

je definována v rámci tzv. erozně uzavřených celků (ne na půdní bloky separátně); podle 

hydrologických subpovodí. Analýzy uvedené níže se vztahují k erozní ohroženosti dle DZES5. 

 

Průměrná ztráta půdy erozí v analyzovaném území: 

 

Obr. č. 24: Mapa erozní ohroženost i  v  analyzovaném území  
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 25: Eroze na území situace Panattoni  

Nejvíce erozně ohrožené plochy se v zájmové oblasti vyskytují především v jihovýchodní 

části území a ve větší míře je lze nalézt i na severu území. Ve střední části není působení 

erozních činností v takové míře a většina ploch je pak slabě či středně ohrožena. Na úplném 

jihovýchodě a severozápadě území se nachází oblasti s několika erozně ohroženými 

pozemky. 

 

Graf 1: rozloha zastoupení jednotlivých kategorií průměrné ztráty půdy vodní erozí: 
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Z dlouhodobého hlediska lze zájmovou oblast považovat za erozně málo ohroženou a 

vhodnou pro aplikaci stávajících osevních postupů. Takřka celá plocha dílů půdních bloků 

(96,4 %) se nachází v kategoriích dlouhodobé průměrné ztráty nepřekračujících přípustnou 

roční ztrátu půdy, která má hodnotu 17 t.ha-1.rok-1 pro půdy středně hluboké a hluboké, jež se 

v lokalitě vyskytují. Pouze zbylých 3,6 % dílů půdních bloků je ohroženo ztrátou půdy vodní 

erozí. 

 

Přípustná míra erozního ohrožení: 

 

Obr. č. 26: Gp-Přípustná míra erozního ohrožení dle LPIS 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 27: Gp-Přípustná míra erozního ohrožení dle LPIS 

V analyzovaném území se nachází půdní bloky s hodnotami přípustné ztráty půdy 

způsobenou vodní erozí - 17 [t/ha/rok] pokrývající 95 % území. Přípustná ztráta půdy pro mělké 

půdy, tedy 4 [t/ha/rok] zaujímá zbylých 5 % území KÚ Drásov a Suchodol. 

Graf 2: zastoupení půdních bloků dle přípustné ztráty půdy Gp 
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Hodnota Cp vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí za pomoci maximální 

přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Tato limitní hodnota by neměla být 

v dané lokalitě překročena. V případě překročení hodnoty by měla být eliminována 

protierozním opatřením. Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy je projeven přímou ochranou 

povrchu půdy před rozrušováním způsobeným dopadajícími dešťovými kapkami a zpomaluje 

rychlost povrchového odtoku. Vegetace také působí na půdní vlastnosti, jako je pórovitost či 

propustnost a přispívá mechanickým zpevněním půdy svým kořenovým systémem. Dokonalou 

ochranu představují porosty jetelovin a trav, a naopak běžně pěstované širokořádkové plodiny 

chrání půdu nedostatečně. 

Od roku 2015 se hodnoty dělí do 7 kategorií (Tab. 13- hodnoty Cp, zdroj: MZE,2017): 

kategorie přípustná hodnota Cp doporučený management 

1 0,005 a méně ochranné zatravnění 

2 0,006-0,020 víceleté pícniny, ochranné zatravnění 

3 0,021-0,100 
vyloučení erozně nebezpečných plodin, vyšší 

zastoupení víceletých plodin 

4 0,101-0,200 
vyloučení erozně nebezpečných plodin, půdoochranné 

technologie 

5 0,201-0,240 
pásové střídání plodin, vyloučení erozně 

nebezpečných plodin 

6 0,241-0,4 
erozně nebezpečné plodiny pěstovány s 

půdoochrannými technologemi 

7 0,401 a více bez omezení 

Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace Cp: 

 

Obr. č. 28: Přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 29: Přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace 

Tab. 14: Procentuální zastoupení ploch s kategoriemi hodnot ochranného vlivu vegetace 

Cp v rámci KÚ Suchodol a Drásov: 

Cp % 

0,005 0,00 

0,006-0,02 0,02 

0,021-0,05 0,03 

0,051-0,1 0,88 

0,101-0,200 5,87 

0,201-0,300 9,63 

0,301-0,400 10,98 

0,401-0,600 22,23 

0,601-1,00 50,35 

 

Nejčastěji zastoupenou skupinou v rámci katastrálního území Drásov a Suchodol je 

kategorie rozmezí přípustného ochranného vlivu vegetace Cp 0,601 – 1,00. Tato kategorie 

reprezentuje půdy, které se obejdou bez omezení. Taktéž kategorie Cp=0,401-0,600 

(zastupuje 22,2 % půd) nevyžaduje zavedení opatření. Hojné procento půd náleží kategorii 

Cp=0,301-0,400 (necelých 11 % půd), kde si hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace již 

žádají zavedení půdoochranných technologíí. V lokalitě se naopak nevyskytují půdy 

s hodnotou Cp=0,005 a méně, které by již vyžadovaly ochranné zatravnění. 
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1.9.  Ochrana životního prostředí 

 

Z hlediska ochrany krajinného rázu spadá území do Dobříšsko-Mniškovské oblasti. 

Východní část katastrálního území Suchodol pak z části i do Brdské oblasti ochrany krajinného 

rázu. 

Na území se nachází hned několik přírodních i umělých biotopů, zobrazených na 

následujícím obrázku Mapy biotopů (Obr. č. 30, zdroj- mapová aplikace AOPK). 

 

Obr. č. 30: Mapy biotopů  zdroj :  https:/ /gis.kr-stredocesky.cz/ js/ozp_opk/  

 

Na Území Drásova se v blízkosti vodní rybníka Červený, Prostřední a Homolka 

nacházejí čtyři památné stromy, přičemž tři z nich jdou Duby a jedna Lípa. Památné stromy 

jsou vyobrazeny v následující mapě (Obr. č. 31). 
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Lokální památné stromy: 

 

Obr. č. 31: Lokální  památné stromy  

 

1.10.  Odtokové poměry 

 

Za pomoci nástroje Flow Direction v prostředí ArcGIS byl vypočten raster odpovídající 

směrům povrchového odtoku, ve kterém tmavší hodnoty značí vyšší sklon, tedy i vyšší hodnoty 

odtoku a světlejší barvou je značen opak. Z následujícího obrázku lze vyčíst, že se vyšší 

sklony vyskytují především v bezprostředním okolí vodních toků a vodních ploch v území. 

Nástroj Flow Accumulation umožnil vizualizovat potenciální akumulaci odtoku vody ve 

zkoumaném území. Z území je většina vody odváděna místními vodními toky do vodních 

ploch, či putuje dále do sousedních katastrů. Vyskytují se zde ale i bezodtoková místa, a to 

především na zemědělsky využívaných pozemcích ve střední části území. 

V analyzované oblasti se nacházejí tři kritické body z hlediska tvorby soustředěného 

povrchového odtoku vzniklého z přívalových srážek s nepříznivými účinky pro zastavěné 

oblasti. První z nich se nachází na okraji obce Suchodol u tamní malé vodní nádrže (MVN) 

Koryto. Další dva kritické body jsou umístěny v jihovýchodní části území u výtoku z vodní 

nádrže Homolka. 
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Směr a akumulace odtoku v rámci analyzovaného území: 

 

Obr. č. 32: Směr a akumulace odtoku v rámci analyzovaného území  

 

Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

  

Obr. č. 33: Odtokové poměry na území situace Panattoni  
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CN křivky 

 

Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkoodtokové události na 

malých povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN křivky, které 

reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území (landuse) a předchozí vláhové 

podmínky. Retence půdy obecně vyjadřuje množství vody, které je půda schopna zadržet v 

systému kapilárních pórů. Je tak jedním z nejdůležitějších parametrů kontrolujících 

hydrologický režim půdy. Ve výpočtu výšky povrchového odtoku dle CN křivek se vyjadřuje 

parametr potenciální retence maximální možný objem srážky, který je půda schopna zadržet, 

respektive který je nedostupný pro tvorbu povrchového odtoku. 

Následující mapy vychází z metody čísel odtokových křivek CN. Jedná se o jednoduchý 

srážkoodtokový model, který byl vyvinut pro stanovení objemu přímého (tedy rychlého) odtoku 

a kulminačního průtoku způsobeného návrhovým deštěm. Model byl vyvinut v USA pro potřeby 

Služby pro ochranu půdy (SCS – Soil Conservation Service) a pro ČR byla tato metoda 

upravena Janečkem a kol. (2012). Metoda CN počítá výšku srážky, která tvoří přímý odtok 

jako funkci kumulativního srážkového úhrnu, půdního pokryvu, využití území a předchozího 

nasycení povodí. 

Tvorbu přímého odtoku kromě relativně stabilních parametrů jako je HSP a využití území 

výrazně ovlivňují i momentální vláhové podmínky půdního profilu, které jsou dány výskytem 

předchozích srážek a jsou tedy vysoce proměnlivé v krátkém časovém horizontu. Metoda CN 

křivek rozlišuje tři kategorie počátečních vláhových podmínek – suchou půdu (CN I), střední 

vláhové podmínky (CN II) a nasycenou půdu (CN III); Janeček a kol. (2012). Analýzy níže jsou 

provedeny pro průměrné vláhové podmínky (CN II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odtok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ztr%C3%A1ty_na_povod%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektivn%C3%AD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Landuse&action=edit&redlink=1
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Výsledná míra odtoku dle CN křivek v analyzovaném území: 

 

Obr. č. 34: Výsledná míra odtoku dle CN křivek v  analyzovaném území  

Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni: 

 

Obr. č. 35: Výsledná míra odtoku dle CN křivek v  analyzovaném území  
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CN křivky nabývají hodnot od 0 do 100, kde nejnižší číslo označuje nejnižší hodnoty přímého 

odtoku z povodí, a naopak nejvyšší hodnoty CN křivek znamenají nejvyšší přímý (rychlý) odtok 

vody z povodí. 

Tab. č. 15: Hodnoty CN křivek a jejich četnost výskytu v analyzovaném území: 

hodnota CN výměra (ha) 
četnost výskytu ploch 

dané hodnoty 

30 1,9 185 

45 64,4 6441 

48 36,6 3659 

58 0,0 1 

66 4,4 445 

67 9,3 945 

68 7,4 746 

70 30,1 3009 

71 5,5 557 

72 31,6 3165 

77 202,5 20234 

78 1,4 137 

79 41,9 4194 

81 254,2 25406 

83 35,1 3521 

86 54,2 5413 

88 324,2 32410 

89 24,3 2426 

91 18,5 1867 

98 45,1 4525 

 

Potenciál vsakování srážkových vod 

 

 Mapa byla konstruována na základě tří dílčích informačních vrstev: relativní zranitelnosti 

horninového prostředí, relativní zranitelnosti půdy a vláhové bilance. Mapa potenciálního 

vsaku využívá opačného principu zranitelnosti – kdy místa s nejvyšším rizikem zranitelnosti 

jsou považována za preferenční místa potenciální možnosti vsakování a naopak, tzn. červeně 

označené oblasti mají nejmenší schopnost vsakování, ale jsou nejméně ohroženy znečištěním 

podzemních vod. 
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Potenciál vsakování:

 

Obr. č. 36: Potenciál vsakování  

 

Přírodní podmínky jsou významným limitem pro potenciální vsakování srážkových vod. 

Z hlediska horninového prostředí je analyzované území z velké části vhodné či podmínečně 

vhodné pro však. Mapa půdního profilu pak napovídá, že se v lokalitě nachází značné 

množství půd, které nejsou vhodné pro infiltraci dešťové vody. Z pohledu kombinace neboli 

syntézy vlastností půdního profilu a horninového prostředí se na většině území nacházejí 

podmínečně vhodné podmínky pro vsakování srážkových vod.  
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni : 

 

Obr. č. 37: Potenciál vsakování dešťové vody pro situaci Panattoni  
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2. Identifikace melioračních staveb 

 

Kapitola zahrnuje identifikaci meliorací z vrstvy ZVHS a metodami dálkového průzkumu 

Země (DPZ), dohledání projektových dokumentací ke stavbám odvodnění v ZU i analýzu ZU 

z historických map, shrnující bod č. 2 zadání i s jeho dílčími částmi, spolu s legislativními 

aspekty staveb odvodnění (bod č. 4 zadání). 

2.1. Odvodňovací stavby – historické souvislosti, legislativní rámec, 

aktuální stav – obecná charakteristika 

Drenážní stavby se v minulosti budovaly za účelem rozvoje a podpory zemědělství. 

Tradice výstavby zemědělského odvodnění sahají do konce 19. století, přičemž jejich 

nejintenzivnější realizace probíhaly až v období let 1935-1940 a 1965-1990. 

Hlavním účelem odvodnění, jako jednoho z významných melioračních opatření, 

je regulace vodního režimu v přírodním i umělém prostředí. Jde o celý komplex opatření, jehož 

účinnost závisí na technicky správném návrhu jednotlivých prvků s ohledem na účel odvodnění 

a na prostředí, v němž se odvodňovací zásah uskutečňuje. 

Odvodňování výrazně působí na vodní a odtokový režim území. Míra tohoto ovlivnění je 

dána rozsahem a intenzitou odvodnění. Vodním režimem lze usměrňovat tepelný, vzdušný a 

živinný režim (tzn. optimalizace vlhkosti a provzdušenosti půd z hlediska potřeb zemědělských 

plodin) ve velkých regionech, což vede k výrazné změně mikroklimatu. 

Vedle příznivých účinků odvodnění existují i některé druhotné, potenciálně negativní 

vlivy na prostředí. Je to zejména možnost nepříznivého ovlivnění vodní bilance 

odvodňovaného území za předpokladu, že projekt není řešen komplexně s ohledem na 

všechny vazby s okolím, v němž je realizován. 

Odvodňovací zařízení urychlují povrchový i podzemní odtok vody a mohou, zejména 

v aridnějších oblastech, prodlužovat suchá období, a zvýšit tím negativní důsledky 

nepříznivého stavu půdní vláhy. Intenzivní zemědělská činnost v podobných lokalitách 

způsobuje destabilizaci ekosystémů, snižuje strukturální heterogenitu půd, dochází ke snížení 

biodiverzity a přirozeného krajinného potenciálu.  

Současný výskyt lokálních poruch či úplného funkčního vyřazení drenáže z důvodu 

změny hospodářských podmínek, vlivem rozšiřující se eroze pozemku, zanedbanou či 

neodbornou údržbou či stárnutím konstrukčních prvků staveb, je příčinou kvantitativní i 

kvalitativní změny ve vodním režimu celých povodí. Tyto změny jsou potvrzeny dlouhodobým 

sledováním a výzkumy stavu území po realizaci melioračních staveb. Švihla (1992) uvádí, že 

z hlediska změn režimu vyrovnání odtoku vody z povodí dochází realizací odvodnění 

k vyrovnání odtoku m-denních vod (m-denní průtok = průtok, který je dosažen nebo překročen 

během m dní v roce): 

• 90-ti až 365-ti denní vody mají po odvodnění vyšší hodnoty průtoků než před 

odvodněním 
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• Hodnoty průtoků 20-ti až 90-ti denních jsou po odvodnění nižší 

• Vyšší denní průtoky nejsou srovnatelné, tvoří se za složitých hydraulických a 

odtokových podmínek 

 

Aktuální stav zemědělských odvodňovacích systémů je někdy zanedbaný a postupem 

času dochází jejich k zhoršení. Tento stav nastal v souvislosti s častou absencí systematické 

údržby ze stran uživatelů, nezájmem či neinformovaností vlastníků pozemků a 

s podhodnocením funkcí odvodnění, kdy dochází k ucpávání drenážních staveb kořenmy, 

sedimenty, apod. Ucpáním dílčích částí drenážní stavby vede k naplnění potrubí vodou, která 

následně vyvěrá na povrch a tímto způsobem zamokří část pozemku. Ucpaný drén bude 

pokračovat v zanášení sedimenty zdola a nefunkční drén povede ke stále se zvětšující oblasti 

zamokření v lokalitě. 

Plošná intenzita melioračních staveb je v ČR relativně vysoká a vyskytuje se i 

v oblastech, kde ztrácí své opodstatnění-v podhorských i horských oblastech. Různorodá a 

složitá bývá i topologická členitost drenážních systémů, kde bez přítomnosti znalosti o 

umístění odvodňovací stavby nelze provádět údržbu, modernizaci či eliminace funkcí 

odvodnění. Negativně se projevuje také napřímení hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), 

které zhoršuje odtokový proces ve všech obdobích vodnosti, tzn. zrychlený odtok během 

povodní a snížení hladiny podzemní vody v období sucha. 

Drenážní systémy působí z hlediska kvality vod spíše negativně; v různých půdních 

podmínkách obecně urychlují a zvyšují odnos živin a dalších polutantů z povodí. Jedná se 

zejména o dusičnanový dusík a některé prostředky na ochranu rostlin (pesticidy). Dynamika 

koncentrací většiny látek je v drenážních vodách velmi proměnlivá; drenážní vody mohou mít 

pro jednotlivé složky odtoku značnou časovou variabilitu, ve vazbě na průběh počasí, půdní a 

hydrogeologické podmínky povodí, nasycenost půdního profilu, dobu a intenzitu aplikace 

hnojiv, biochemické reakce v půdním prostředí, způsob využití území a jeho morfologii. Klíčový 

je tedy původ vody a cesty jejího odtoku do odvodňovacího systému. (Fučík et al. 2015) 

Řešením je snížení intenzity odvodnění, tj. snížení drenážního odtoku a odnosu látek 

drenážemi prostřednictvím realizace (zejména technických) opatření pro regulaci či eliminaci 

drenážního odtoku a posílení samočistících procesů vody v půdě či jinde (v mokřadech, 

biofiltrech, aj.). Dle typu objektů existují tato opatření na hlavním odvodňovacím zařízením 

(HOZ), na podrobném odvodňovacím zařízení (POZ, drenážní detail) či opatření na 

pramenných jímkách (PJ). Uvedená opatření na drenážních stavbách se v praxi vhodně 

kombinují, sdružují a svojí funkcí se vzájemně doplňují. Dle způsobu uplatnění se opatření dělí 

na organizační, biologické, technické a kombinované. (Kulhavý a kol. 2013, 2015, 2020; Fučík 

a kol. 2021; Zajíček a kol. 2021). 

Potenciál eliminačního opatření je odvozen od návrhových parametrů realizovaného 

odvodnění a při hodnocení vlivu navrhovaných eliminačních opatření na změnu množství 

odvodněním odváděných vod je třeba zohlednit:  

 

• klimatické podmínky lokality  

• typ vodních útvarů podzemní vody  
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• hydraulické vlastnosti půd a jejich mocnost a vrstevnatost  

• druh a aktuální funkčnost odvodňovacího systému včetně charakteru případných 

poruch 

• původně navrhovanou (projektovanou) a aktuální (měřenou) účinnost odvodnění 

• příčiny zamokření a zdroje vod (původní i současné) 

• poměr územního rozsahu celé stavby odvodnění a eliminačního opatření 

• vlastnické poměry dotčených pozemků, způsob využití území a cílový stav 

 

Odvodňovací zásahy a zařízení ovlivňují zejména: 

 

• vodní režim krajiny, 

• vlastnosti půdy odvodněných ploch, 

• ekologickou stabilitu krajiny, úbytek biotopů a tím i rostlinných a živočišných druhů, 

změnu druhové skladby lučních i lesních porostů, obvykle do podoby 

zjednodušeného ekosystém kulturních rostlin 

• doprovodným jevem odvodnění systematickou drenáží je zahloubení a zatrubnění 

toků, snížená retenční schopnost krajiny, vysychání krajiny, likvidace liniové 

zeleně, polních cest, celkově ztráta rozmanitosti a redukce přírodě blízkých 

stanovišť 

• přenos cizorodých látek z agrobiocenóz do okolních ploch, přispívání ke změně 

prostorového rozmístění znečišťujících látek i ke zvyšování jejich koncentrací ve 

vztahu ke zdroji, přispívání k jejich přenosu z agroekosystémů do vodních 

ekosystémů (eutrofizace sousedících ale i vzdálených ploch), 

• změnu krajinné struktury (prostorové fragmentace), změnu ve využívání pozemků, 

změnu zrnitosti krajiny a její homogenizaci, 

• změny prostorového rozmístění krajinných tříd (vizuální obraz krajiny) a krajinný 

ráz. 

 

I s ohledem na měnící se klima, zvyšování četnosti extrémních klimatických událostí 

nelze tuto problematiku a s ní související rizika při řešení „vody v krajině“ dále ignorovat, 

k tomu je ovšem nutné mít aktuální a věrohodné podklady o těchto stavbách. Bez kvalitních 

vstupních informací o jejich poloze nelze eliminovat riziko špatných projektů, rozhodnutí i 

následných škod, způsobených v tomto případě neznalostí a nepřímo i nezájmem o 

získání takových informací. Níže jsou uvedeny základní informační zdroje / podklady pro 

identifikaci staveb odvodnění: 

 

- Původní projektová dokumentace staveb odvodnění – nedochovala se kompletně a je 

roztroušena po archivech podniků Povodí, Lesů ČR, státních archivech, obcích, 

vlastnících a uživatelích zemědělské půdy apod. Velmi často nebyla realizace 

provedena důsledně podle projektu, takže reálné uložení stavby v terénu nemusí 

odpovídat projektu. 
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- Digitální evidence MZe – eagri.cz - Jedná se o neaktualizovaná historická data 

pořízená Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS) digitalizací analogových 

map 1: 10 000, resp. 1: 5 000. Z důvodu neexistující evidence meliorací (odvodnění a 

závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření, rekonstrukce) od doby pořízení 

těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace 

proběhla přibližně v letech 2003‐2007), nemusí tato data odpovídat skutečnému 

rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Geometrický i atributový rozsah dat není 

kompletní a odpovídající skutečnému stavu. Data nejsou verifikovaná. Značná část 

existujících staveb odvodnění zde chybí. K náledu na rozpracovaném Informačním 

systému melioračních staveb ISMS VUMOP . 

- Podklady získané využitím metod dálkového průzkumu Země – lze získat přesný a 

aktuální podklad v digitální podobě o skutečné poloze a topologii drenážních systémů 

na pozemcích i v případě, kdy projektová dokumentace již neexistuje. Průběžně 

pořizovaná ortofota spolu s archivními leteckými měřickými snímky z doby výstavby 

zemědělského odvodnění tak často představují jediný informační zdroj, který lze získat 

a který lze i adekvátně použít.  

 

Takto pořizovaná geodata se porovnávají s dostupnou původní projektovou 

dokumentací, která bohužel většinově nereflektuje plně skutečnost, vzhledem k tomu, že 

drenáže nebyly nikdy geodeticky zaměřené. Využitím všech těchto typů dat tak získáváme 

mozaiku, která nám velmi významně zpřesňuje informace o poloze drenážních systémů 

v krajině, což je jedním ze základních předpokladů pro návrh vhodných opatření a jejich 

správné projektové řešení. 

Stavby k odvodnění zemědělských pozemků jsou vodohospodářskými stavbami podle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách i podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu. Stavby k odvodnění zemědělských pozemků se pro účely zákona č. 254/2001 

člení na hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a podrobná odvodňovací zařízení (POZ). Bližší 

specifikace těchto zařízení je předmětem vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení 

staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o 

ně. 

 

Stavba k odvodnění pozemku je stavba, soubor staveb, jejich částí a zařízení odvodňovací 

soustavy; je tvořena hlavním odvodňovacím zařízením a podrobným odvodňovacím zařízením a 

slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování pozemku a 

k ochraně odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími 

vodami, a to podzemním nebo povrchovým odvodněním. Odvodnění pozemků podzemním 

odvodněním se provádí zejména drenážní sítí (trubkovou drenáží, krtčí drenáží, křížovou drenáží) 

nebo regulační drenáží. Odvodnění pozemků povrchovým odvodněním se provádí zejména 

odvodňovacími kanály nebo příkopy. 

 

Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) je soubor objektů, které slouží k odvádění nadbytku 

povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování pozemku a k ochraně odvodňovaného 

pozemku před zaplavením vnějšími vodami, zejména otevřené kanály (svodné odvodňovací 

příkopy, záchytné příkopy a suché nádrže k zachycení vnějších vod, přehrážky a objekty sloužící 

https://meliorace.vumop.cz/?core=account
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k regulaci), krytá potrubí (od světlosti 30 cm včetně), včetně objektů na nich (stupně, skluzy) a 

odvodňovací čerpací stanice. 

 

Podrobné odvodňovací zařízení (POZ) je soubor objektů, které slouží k bezprostřední 

úpravě vodního režimu půdy tak, aby stav pozemku odpovídal vláhové potřebě plodin 

a předpokládané činnosti na něm; pro podzemní odvodnění je tvořeno sběrnými drény, 

svodnými drény, výustěmi, drenážními šachtami (podzemní drenážní síť) 

a pro povrchové odvodnění je tvořeno sběrnými příkopy a objekty na nich. 

Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků jsou podle 

ust. § 55 odst. 1 písm. e) zákona o vodách vodním dílem. 

 

V souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona o vodách je vlastník pozemku, na kterém je umístěna 

stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo 

byla zřízena ve veřejném zájmu, a která byla vybudována před účinností tohoto zákona, povinen: 

a) strpět stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část na svém 

pozemku, 

b) užívat pozemek tak, aby neovlivnil negativně funkci stavby k vodohospodářským 

melioracím pozemků nebo jejich části, 

c) ohlašovat vlastníkovi stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, případně 

vodoprávnímu úřadu zjevné závady ve funkci stavby nebo její části,  

d) strpět, aby se jeho pozemku užilo v nezbytné míře k údržbě stavby 

k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její části. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že s HOZ i POZ je třeba jako se stavbami zacházet a 

přistupovat k nim. Nejedná se o evidenci „vody“, ale stavby. Systémy zemědělského 

odvodnění jsou vodohospodářskými stavbami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách i podle 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Stavby k vodohospodářským 

melioracím pozemků, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit na základě ust. § 4 odst. 2 zákona 

č. 503/2012, spravuje v rámci organizační struktury SPÚ Odbor vodohospodářských staveb 

(VHS) prostřednictvím územně příslušných oddělení. 
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Obr. č. 38: Přehled správců jednotlivých HOZ 

 

Dle úpravy legislativy po roce 1989 (zejména dle § 14 a 15 Zák. č. 229/1991 Sb., dle § 

126 odst. 3 Zák. č. 254/2001 Sb., dle § 506 Zák. č. 89/2012 Sb.) patří fyzicky POZ vlastníkovi 

pozemku. Ačkoliv se jedná primárně o státní investici, následně převedenou do soukromého 

vlastnictví, nejsou informace o POZ uvedeny a zohledněny v katastru nemovitostí ani 

v oceňování pozemků (primárně stanovovaného dle BPEJ).  

Související právní předpisy a normy: 

Zákon č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Zákon ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a změně 

zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vo- doprávního úřadu, ve znění pozdějších 
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předpisů 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k 
vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně 

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 
Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánované dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav 

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů 

ČSN 75 0140 – Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy ČSN 75 4100 – 
Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách – Základní ustanovení 

ČSN 75 4200 – Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním 

ČSN 75 4210 – Hydromeliorace – Odvodňovací kanály 

ČSN 75 4306 – Hydromeliorace – Závlahové potrubí a trubní sítě 

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydromeliorací 

ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 

TNV 75 4922 – Údržba odvodňovacích zařízení TNV 75 

2102 Úpravy potoků 

TNV 75 2103 Úpravy řek 

TNV 75 2303 Jezy a stupně 

TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích TNV 75 2920 

Provozní řády hydrotechnických vodních děl 

 

2.2. Metodika zpracování 

Původní projektová dokumentace staveb odvodnění v evidenci bývalé ZVHS byla po 

jejím zrušení uložena do archivu Povodí Vltavy (umístěném na vodním díle Orlík), kde je 

žadatelům umožněn přístup k uloženým dokumentacím na základě předchozí objednávky. 

Veškerá, pro řešené území, dostupná archivní projektová dokumentace byla ve výše 

uvedeném archivu dohledána, oskenována (300 dpi) a následně georeferencována pomocí 

nástrojů GIS – Esri. Polohové umístění původní dokumentace je limitováno vlastním 

zpracováním projektů a možnostmi vyhledání identických bodů pro jejich souřadnicové 

umístění. Projektová dokumentace ve většině případů neobsahuje údaje o souřadnicovém 

systému, ve kterém byl projekt zpracován. Transformace projektové dokumentace na základě 

grafické situace vykreslené v projektu je prvním krokem pro využití těchto podkladů 

v následných analýzách a navrhovaných opatřeních. Tento krok však bývá zatížen několika 

typy chyb, které ve svém důsledku mohou způsobit nekorektní zobrazení situace v projektu v 

rámci souřadnicového systému. Mezi tyto chyby patří nejistota ve výběru identických bodů pro 

transformaci, množství bodů vstupujících do transformace a jejich rozložení v původní 

projektové dokumentaci a zvolený typ transformace. Pokud však ověříme reálnou polohu 

původní projektové dokumentace, ve většině případů zjistíme, že projekt je opravdu pouze 
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projektem, neboť prakticky nikdy nedošlo ke geodetickému zaměření meliorace před záhozem 

POZ. 

U starších staveb (výstavba různé intenzity probíhala v letech cca 1890 - 1990) navíc 

vyvstává problém proměny krajiny, kdy její struktura měla v době výstavby naprosto odlišný 

charakter než v současnosti. V těchto případech je velice obtížné zjistit, kde v terénu by se 

měla stavba odvodnění podle projektové dokumentace nacházet. Zde je třeba zdůraznit, že 

bez znalosti historické krajinné struktury a zajištění historických mapových podkladů (např. 

císařské otisky stabilního katastru) a historických leteckých snímků (z dob výstavby) 

v ortorektifikované podobě není možné v řadě případů projekty staveb odvodnění do 

souřadnicového systému správně umístit a v terénu lokalizovat. 

Se znalostí výše uvedeného je třeba přistupovat k využití těchto podkladů a k interpretaci 

informací v nich obsažených, a pro navrhovaná opatření využitelných a ověřitelných. 

Mezi další vstupní parametry patří archivní letecké a měřičské snímky (ČÚZK) a ortofota 

pořízená z dálkového průzkumu země (LPIS, ČÚZK, Mapy.cz, Google), která byla následně 

zpracována v programu ArcGIS (Tlapáková a kol. 2016). 

Na obr. č. 39 je znázorněn přehled georeferencovaných původních projektových 

dokumentací v rozsahu blízkého okolí řešeného území: 

 

Obr. č. 39: Přehled georeferencovaných projektových dokumentací staveb odvodnění 
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2.3.  Identifikace meliorací z vrstvy ZVHS a z DPZ (historické letecké snímky) 

 

Vrstva ZVHS je digitalizovaná polygonová vrstva meliorovaných ploch v České 

republice. Vytvořena dle předloh jednotlivých podrobných podkladů větších měřítek 

odpovídajících např. plánům projektové dokumentace zákresů v původních měřítkách 1:10 

000, případně 1:5 000 bývalou Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS) v roce 2008. 

Identifikace podpovrchových drenážních systémů pomocí metod dálkového průzkumu 

Země (DPZ) je založena na specifických vlastnostech vody, resp. projevech vody v půdě, které 

se liší od ostatních objektů v krajině (zástavba, horniny, půda, …). Umístění sledovaného 

objektu pod povrchem země výrazně komplikuje a limituje výchozí podmínky, možnosti pro 

zobrazení, dispozici a interpretaci zkoumaných objektů. Některé postupy DPZ využívají 

k detekci odražené záření z infračervené spektrální oblasti. Tyto postupy však neumožňují 

zasahovat pod povrch půdy a neposkytují tak přímé informace o objektech umístěných 

v půdním prostředí. 

Podpovrchové drenážní stavby lze za pomoci standardních metod DPZ studovat a 

zjišťovat pouze na základě nepřímého projevu jako jsou například drenážní rýhy nebo 

hydrologické spojitosti potrubního odvodňovacího prvku s povrchem terénu, a to v případě 

konkrétních podmínek projevů (morfologických, geologických, půdních, vegetačních, land use, 

způsob hospodaření ale také typ a rozlišení nebo stáří snímkování). Jako nejvhodnější idikátor 

těchto projevů se jeví vegetační kryt, který vykazuje stupeň zamokření, hloubku hladiny 

podpovrchové vody nebo vodní režim půd. 

Mezi nejčastější metody identifikace z DPZ se řadí letecké barevné infračervené snímky 

v digitální nebo analogové podobě z důvodu vyššího kontrastu těchto snímků. Dobře 

použitelné jsou ale i barevné nebo černobílé fotografie. Pro detekci jsou hojně využívány i CIR 

spektrozonální snímky, které jsou citlivé na obsah vody v půdě a chlorofyl ve vegetaci a 

vyznačují se svou názorností a dostupností. 

Identifikaci ze snímků nelze mechanizovat bez ztráty některých informací jako je 

například projev vizualizace pouze svodného drénu jakožto izolované linie bez okolních 

staveb. Správnost identifikace lze ověřit zasazením identifikované stavby do časové řady 

snímků a lze tím získat i jednotlivé části meliorační stavby (Tlapáková a kol., 2016: Metodika 

identifikace drenážních systémů a stanovení jejich funkčností). Metody DPZ umožňují detekci 

hydromeliorací, nicméně většinou není identifikována celá stavba, spíše její fragmenty a 

celkový rozsah odvodnění na konkrétním pozemku je identifikovatelný pouze podrobným 

místním šetřením vč. výkopových prací. Z předchozích poznatků VÚMOP vyplývá, že pokud 

se drén na snímku zobrazuje zřetelně, lze drén v této části stavby považovat za funkční. 

Metoda: 

Pro zjišťování přítomnosti drenážních systémů v oblasti byly použity wms služby 

s historickými ortofoty od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK), stejný typ 

wms služeb od LPIS (z portálu eagri.cz), dále také mapové služby od společnosti Google a 

Seznam.cz. Tato data byla vizualizována v programu ArcGIS 10.7.1 či v online mapovém 

prostředí konkrétních zdrojových stránek a následně na nich byla prováděna analýza 

přítomnosti drenážních systémů. 
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Pro historické wms snímky ze zdroje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(ČÚZK) jsou dostupné snímky z roku 1998 až po rok 2019. Pro naše území pak byly relevantní 

pouze roky 2001, 2005, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019, z důvodu mapování jiné části 

České republiky ve zbylých letech. Projevy drenážních systému se poměrně hojně vyskytovaly 

ve všech zmíněných letech. Rok 2001 byl vyobrazen pouze na černobílých snímcích, na 

kterých jsou drenážní systémy obtížněji identifikovatelné. Mapové prostředí webových stránek 

Seznam.cz poskytuje online ortofoto mapy pro rok 2003, 2006, 2012, 2015 a 2018. Ve všech 

uvedených letech byly identifikovány výskyty drenážních systémů. Z prostředí Google map 

bylo dostupné pouze současné snímkování, které vyobrazuje území v roce 2021. Byly 

zkoumány také archivní letecké snímky (ALMS) poskytované ČÚZK, kde jsou pro zájmové 

území k dispozici snímky z let 1938, 1950, 1951, 1952, 1953 a 1968. Na těchto snímcích však 

nebyly identifikované žádné výskyty staveb odvodnění. 

Celkově bylo v analyzovaném území identifikovaných 99 oblastí s drenážními systémy, 

rozprostírajících se dohromady na ploše o rozloze necelých 301,67 ha. Nejhojnější výskyty 

byly vykázány v letech 2013, 2017 a 2019 ze zdroje ČÚZK, a to především díky kvalitnějším a 

přesnějším ortofoto snímkům v novějších letech. Na výskyt bohatý byl také rok 2003 a 2005 

z mapové aplikace Seznam.cz Nejvíce drenážních staveb pak bylo nalezeno na wms z roku 

2013 (ČÚZK), kde bylo identifikováno 14 melioračních staveb o rozloze 34,6 ha. Ovšem 

s ohledem na rozlohu identifikovaných drenážních systému ho předčil rok 2015 (Seznam.cz) 

se svými 88,3 ha a pouhými 10 drenážními stavbami. Naopak nejméně identifikovaných DS 

se vyskyto v mapové aplikaci od společnosti Google z roku 2021. Zde byly nalezen pouhé dva 

výskyty melioračních staveb ve zkoumaném území s rozlohou 0,7 ha.  

Následující obrázek (Obr. 40) znázorňuje zachycený výskyt drenáží v jednotlivých 

letech, rozřazené dle barev a zdroje snímků. I z vizuálního pohledu je patrné, že převládají 

barvy z let 2013-2015. Výskyt drenážních systémů rozprostřen po celém zájmové oblasti 

s mírnou převahou zastoupení ve východní a západní části území. 
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Drenážní stavby identifikované dle historických DPZ snímků v rámci zájmového území: 

 

Obr. č. 40: Drenážní stavby ident i f ikované dle historických DPZ snímků v  rámci zájmového území  
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Tab. č. 16: Tabulka se statistikami DS: 

Drenážní systémy identifikované dle DPZ 

rok zdroj počet identifikovaných DS rozloha (ha) 

2021 Google 2 0,7 

2003 Seznam 10 38,5 

2006 Seznam 7 16,6 

2012 Seznam 6 10,5 

2015 Seznam 10 88,3 

2018 Seznam 2 3,1 

2001 ČÚZK 4 4,3 

2005 ČÚZK 4 18,6 

2008 ČÚZK 8 6,37 

2011 ČÚZK 7 25,1 

2013 ČÚZK 14 34,6 

2015 ČÚZK 6 18,8 

2017 ČÚZK 8 14,5 

2019 ČÚZK 11 21,7 

celkem: 99 301,67 

oblasti odvodňovacích 
staveb (vrstva ZVHS) 15 165,83  
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Identifikované drenážní stavby z DPZ pro jednotlivé zdroje snímků: 

 DS identifikované ze zdroje Google: 

 

Obr. č.41: DS ident i f ikované ze zdroje  Google 
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DS identifikované ze zdroje Seznam (Mapy.cz): 

 

Obr. č. 42: DS ident i f ikované ze zdroje  Seznam (Mapy.cz) 
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DS identifikované ze zdroje ČÚZK: 

 

Obr. č. 43: DS ident i f ikované ze zdroje  ČÚZK  

 

 

 

Na obr. č 44 je vyobrazena vrstva sjednocení všech identifikovaných drenážních staveb 

ze snímků dálkového průzkumu země, položena na vrstvu odvodnění dle ZVHS (základní 

informační zdroj k poloze a parametrům staveb zemědělského odvodnění v ČR je evidence 

bývalé ZVHS (Zemědělská vodohospodářská správa; zrušena k r. 2012). Většina 

identifikovaných ploch odpovídá umístění zdokumentovaných drenážních systémů, ale 

s pomocí DPZ se odhalily i plochy nové či posunuté, a to zejména ve střední a východní části 

zkoumané oblasti. 
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Sjednocené drenážní stavby získané z DPZ spolu se stavbami dle vrstvy ZVHS: 

 

Obr. č. 44: Sjednocené drenážní stavby získané z  DPZ spolu se stavbami dle vrstvy ZVHS 
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Stavby odvodnění dle vrstvy ZVHS přímo umístěné nebo z části umístěné 

v analyzovaném území: 

 

Obr. č. 45: Stavby odvodnění dle ZVHS přímo umístěné nebo z části umístěné v analyzovaném území 

 

Tab č. 17: Informace o drenážních stavbách  získané z vrstvy ZVHS:  

číslo DS výměra (ha) rok výstavby 

1 45,2 1968 

2 118,1 1968 

3 24,9 neznámé 

4 68,2 1976 

5 40,9 1974 

6 27,9 1981 

7 5,7 1981 

8 9,2 1980 

9 4,1 1980 

10 31,4 1980 

11 18,7 1976 

12 2,2 1980 

13 49,7 1978 

14 15,8 1978 
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Následující obrázky (Obr. č. 46 až Obr. č. 51) znázorňují příklady nejlépe viditelných 

identifikovaných drenážních staveb ve zkoumaném území v konkrétních letech, z konkrétního 

zdroje: 

Drenážní stavba identifikovaná dle DPZ: 

 

Obr. č. 46: Drenáž6 í  stavba ident i f ikovaná dle DPZ,  zdroj:  Seznam.cz, rok 2003 

 

Obr. č. 47: Drenážní stavba ident i f ikovaná dle DPZ ,  zdroj:  Seznam.cz, rok 2012 
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 Obr. č. 48: Drenážní stavba ident i f ikovaná dle DPZ ,  zdroj :  Seznam.cz, rok 2015  

 

Obr. č. 49: Drenážní stavba ident i f ikovaná dle DPZ ,  zdroj:  Seznam.cz, rok 2015 
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Obr. č. 50: Drenážní stavba ident i f ikovaná dle DPZ , zdroj:  ČÚZK, rok 2013  

 

Obr. č. 51: Drenážní stavba ident i f ikovaná dle DPZ , zdroj:  ČÚZK, rok 2019  
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2.4. Porovnání identifikovaných drenážních staveb dle DPZ, ZVHS a archivní 

projektové dokumentace 

 

Na následujících obrázcích (obr. č. 52 a 53) jsou vyobrazeny oblasti zjištěných 

drenážních staveb dle jednotlivých způsobů zjišťování a v Tab. č. 16 jsou pak porovnány jejich 

celkové rozlohy. 

Porovnání ortorektifikovaných projektových dokumentací staveb drenážního odvodnění 

s plochami melioračních staveb získaných z vrstvy ZVHS a z DPZ: 

 

Obr. č. 52: Porovnání odvodnění zjištěného z DPZ, vrstvy ZVHS a z projektové dokumentace 
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Porovnání ploch získaných všemi třemi způsoby zjišťování přítomnosti drenážních 

staveb, kde jsou oblasti staveb vykresleny polygony: 

 

Obr. č. 53: Porovnání ploch s přítomností DS: 

Tab. č. 18: Tabulka s výměrami ploch drenážních staveb zjišťovaných dle jednotlivých 

zdrojů: 

celková rozloha drenážních staveb z jednotlivých 
zdrojů: 

ZVHS 165,8 ha 

DPZ 115 ha 

projektová dokumentace 162 ha 

 

Na obrázcích č. 54 - 65 Jsou ukázky vizualizovaného projevu drenážních systémů na 

ortofoto z různých částí řešeného území v různých letech i v porovnání s původní projektovou 

dokumentací. Vizualizovaný projev odpovídá reálné poloze podpovrchových drenážních 

systémů v terénu. K původní projektové dokumentaci je třeba přistupovat jako k projektu či 

záměru, nikoliv jako ke skutečné realizaci stavby, která nebyla ve většině případů 

zdokumentována ani geodeticky zaměřena. 

Zjištěné rozdíly mezi jednotlivými liniemi drénů vektorizovaných z ortofoto snímků a 

zákresem v projektové dokumentaci je třeba také chápat v souvislosti s možnostmi umístění 

projektů do souřadnicového systému. 
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Lokalita číslo 1: 

 

Obr. č. 54: Projev drenáže z DPZ 

 

Obr. č. 55: Archivní letecký snímek lokality, r. 1968 
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Obr. č. 56: Poloha drénů dle projektové dokumentace s korekcí dle DPZ 

Lokalita číslo 2: 

 

Obr. č. 57: Projev drenáže z DPZ 
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Obr. č. 58: Archivní letecký snímek lokality, r. 1953 

 

Obr. č. 59 : Poloha drénů dle projektové dokumentace s korekcí dle DPZ 
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Lokalita číslo 3: 

 

Obr. č. 60: Projev drenáže z DPZ 

 

Obr. č. 61: Archivní letecký snímek lokality, r. 1953 
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Obr. č. 62: Poloha drénů dle projektové dokumentace s korekcí dle DPZ 

Lokalita číslo 4: 

 

Obr. č. 63: Projev drenáže z DPZ 
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Obr. č. 64: Archivní letecký snímek lokality, r. 1968 

 

Obr. č. 65: Poloha drén5ů dle projektové dokumentace s korekcí dle DPZ 
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Přehledná mapa s vymezením polohy předchozích lokalit s detailními ukázkami projevu 

drenážních systémů v porovnání se zákresy původní projektové dokumentace: 

 

Obr. č. 66: Přehledná mapa s vymezením polohy předchozích exemplárních lokalit 

 

Analýza zájmového území z historických map 

 

Historické mapové podklady umožňují zjistit informace o delimitaci pozemků a půdních 

bloků a způsobu jejich využití v předchozích obdobích. Na obrázcích níže jsou historické 

mapové a letecké podklady. Z nich vyplývá, že do r. 1938 se v předmětné lokalitě nacházela 

převážně pole, tj. orná půda, ovšem s mnohem menší plochami. Na historickém snímku z r. 

1959 (Obr. 70) je patrný proces spojení půdních bloků do větších celků. 
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Mapa Stabilního katastru obce Drásov: 

 

 

Obr. č. 67: Mapa Stabi lního katastru obce Drásov  r.  1839, zdroj:  cuzk.cz 
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Mapa Stabilního katastru obce Suchodol: 

  

Obr. č. 68: Mapa Stabi lního katastru obce Suchodol ,  r.  1839, zdroj:  cuzk.cz  
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Historické ortofoto území Suchodol (vlevo) a Drásov (vpravo): r. 1938: 

 

Obr. č. 69: Historická ortofoto území Suchodol (vlevo) a Drásov (vpravo): r. 1938, zdroj: cuzk.cz 

 

Historické ortofoto území Suchodol (vlevo) a Drásov (vpravo): r. 1968: 

 

Obr. č. 70: Historická ortofoto území Suchodol (vlevo) a Drásov (vpravo): r. 1968, zdroj: cuzk.cz 
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3. Analýza území z hlediska ohroženosti území podpovrchovými zdroji 

znečištění 

 

Podpovrchové zdroje znečištění byly hodnoceny a kategorizovány na základě metodiky 

(Novák et al., 2016), aktualizované Zajíček et al., 2018 („Atlas“).  

Kategorizace kritických lokalit byla provedena na základě kombinace několika indexů 

charakterizujících vlastnosti hodnocené lokality z hlediska rizika vyplavování látek ze 

zemědělsky využívané odvodněné půdy. Níže je uvedeno celkem pět dílčích indexů, které 

klasifikují faktory snižující i zvyšující riziko zatížení lokalit (povodí) kritických bodů plošným 

podpovrchovým znečištěním. 

Mezi indexy zvyšující riziko patří Index podílu orné půdy, klasifikace území byla 

provedena na základě předpokladu, že s rostoucím podílem orné půdy roste riziko znečištění 

vod (Worrall et al., 2003, Fučík et al., 2014). Pro Českou republiku platí, že koncentrace 

dusičnanů jsou ovlivněny mnohem více zorněním než momentálním hnojením (Kvítek, 1999) 

𝐼𝑧𝑜𝑟𝑛ě𝑛í =  
𝐹∑ 𝑜𝑟𝑛é 𝑝ů𝑑𝑦

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
  

Klasifikace území pomocí Indexu podílu ploch odvodnění byla provedena na základě 

předpokladu, že s rostoucím podílem odvodnění v územní jednotce roste riziko znečištění vod. 

V současnosti je považováno za jisté, že drenážní systémy jsou jedním z významných faktorů, 

který přispívá k zvýšenému vyplavování nutrientů (Honisch et al., 2002; Hirt et al., 2005) i 

pesticidů (Zajíček et al., 2018) z půdy. 

𝐼𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ =  
𝐹∑ 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑏 𝑜𝑑𝑣𝑜𝑑𝑛ě𝑛í 𝑣 𝑟á𝑚𝑐𝑖 𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
   

 

Dalším využitým indexem je Index podílu infiltračně zranitelných půd, který je založen 

na předpokladu, že s rostoucím podílem půd s vysokou infiltrační schopností pro vodu (tedy 

zároveň zranitelných vyplavováním živin) v posuzované lokalitě roste riziko znečištění vod 

(Goswami et al. 2009; Fučík et al., 2015). Klasifikace půd na základě jejich propustnosti pro 

vodu a živiny byla provedena podle metodiky Janglová et al. (2003).   

𝐼𝑧𝑟𝑎𝑛 =  
𝐹∑ 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎č𝑛ě 𝑧𝑟𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
                

 

Index zatravněných infiltračně zranitelných půd vyjadřuje vliv zatravnění, jako již 

provedeného opatření, které významně snižuje vyplavování živin (Kvítek et al., 2012, Zajíček 

at al., 2017) a mateřských látek pesticidů (Zajíček et al., 2018) ze zemědělsky využívaných 

půd.   Váha zlepšujícího vlivu indexu byla tedy stanovena na základě předpokladu, že s 

rostoucím podílem půd zranitelných vyplavováním živin, které byly zatravněny, klesá riziko 

znečištění vod v posuzované lokalitě. 

𝐼𝑇𝑇𝑃−𝑧𝑟𝑎𝑛 =  
𝐹∑ 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑛ě𝑛ý𝑐ℎ 𝑝ů𝑑 1 𝑎 2 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑧𝑟𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

𝐹∑ 𝑝𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎č𝑛ě 𝑧𝑟𝑎𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý𝑐ℎ 𝑝ů𝑑 𝑣 𝑟á𝑚𝑐𝑖 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡 𝐵 1,2
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Index zlepšujícího vlivu vodních nádrží byla zvolen na základě skutečnosti, že 

výsledná kvalita vody ve vodních recipientech je ovlivňována také procesem samočištění. 

Tento proces probíhá v prostředí celého povodí (zmírňuje tím vliv plošných zdrojů znečištění) 

i ve vlastních tocích a nádržích. Proces je popsán například v práci Švihla a kol. (2017).  

Klasifikace indexu byla provedena na základě předpokladu, že s rostoucím podílem vodních 

ploch v posuzované lokalitě obecně klesá riziko znečištění vod. 

 

𝐼𝑉𝑁 =  
𝐹∑ 𝑣𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑛á𝑑𝑟ží

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
       

 

Dalším krokem hodnocení lokalit kritických bodů bylo shrnutí dílčích faktorů zvyšujících 

riziko znečištění vod a faktorů do samostatných indexů. Tímto způsobem vznikl Index zornění 

– odvodnění, který klasifikuje do pěti stupňů rizika území na základě předpokladu, že 

s rostoucím podílem orné půdy a staveb odvodnění v hodnocené lokalitě roste riziko 

znečištění vod, tedy s rostoucí hodnotou indexu roste stupeň rizika. 

𝐼𝑧𝑜𝑟𝑛ě𝑛í_𝑜𝑑𝑣𝑜𝑑𝑛ě𝑛í =  
𝑆𝑅−𝐼𝑧𝑜𝑟𝑛ě𝑛í+𝑆𝑅−𝐼𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ

2
     

   

 

Posledním dílčím indexem byl Index opatření, který určuje vliv zlepšujícího vlivu 

realizovaných opatření (zatravnění ve zranitelných oblastech). Klasifikace jeho hodnot byla 

provedena na základě předpokladů, že riziko zatížení plošným podpovrchovým znečištěním 

je snižováno realizovanými opatřeními (zatravněním), cílenými do ploch infiltračně zranitelných 

půd v hodnocené lokalitě (B1, B2, B3). Pokud je zlepšující potenciál realizovaných opatření 

významný, snižuje se riziko vlivu drenážních systémů na jakost povrchových vod. 

 

𝐼𝑜𝑝𝑎𝑡ř𝑒𝑛í =  
𝑉áℎ𝑎 𝑧𝑙𝑒𝑝š𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝐼𝑧𝑟𝑎𝑛+𝑉áℎ𝑎 𝑧𝑙𝑒𝑝š𝑢𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝐼𝑇𝑇𝑃−𝑧𝑟𝑎𝑛

2
  

 

 

Posledním a hlavním krokem kategorizace je Souhrnný index potřebnosti opatření 

(SIPO), který byl vypočten kombinací všech výše zmíněných dílčích indexů za pomoci rovnice 

8.  Hodnota tohoto souhrnného indexu zahrnuje kromě faktorů zvyšujících riziko zatížení 

podpovrchových vod také faktory zlepšující, jako je vliv již aplikovaných opatření (zatravnění) 

a vodních nádrží v řešené lokalitě.  

 

𝑆𝐼𝑃𝑂 =  
𝑆𝑅∙𝐼𝑧𝑜𝑟𝑛ě𝑛í_𝑜𝑑𝑣𝑜𝑑𝑛ě𝑛í ∗𝑆𝑅∙𝐼𝑜𝑝𝑎𝑡ř𝑒𝑛í∗(2∗𝑆𝑅∙𝐼𝑉𝑁)

4
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Hodnota indexu kategorizovaná do pěti stupňů rizika vyjadřuje potřebnost návrhu dalších 

opatření, snižujících zátěž plošným zemědělským znečištěním v hodnocené lokalitě. Slovní 

hodnocení tohoto rizika je uvedeno v tabulce č. 19. 

 

Tab. č. 19: Vyjádření hodnot jednotlivých stupňů rizika Souhrnného indexu potřebnosti 

opatření 

 

Stupeň rizika 

SIPO 

Slovní hodnocení: 

Stupně rizika Potřebnosti opatření 

1 Zanedbatelné riziko Velmi nízká potřeba opatření 

2 Malé riziko Nízká potřeba opatření 

3 Střední riziko Střední potřeba opatření 

4 Velké riziko Vysoká potřeba opatření 

5 Velmi významné riziko Velmi vysoká potřeba opatření 

 

Následná analýza byla provedena na úrovni povodí IV. Řádu. 

 

Analýza SIPO na úrovni povodí IV. Řádu 

 

Z hlediska povodí IV. řádu se v území nenacházejí oblasti se střední či vysokou potřebou 

opatření ale naopak ani s nízkou či velmi nízkou potřebou opatření. V území se vyskytují tři 

povodí III. řádu s hodnotou stupně rizika (SR) SIPO 3, odpovídající střední potřebě zavedení 

opatření. 

V následující tabulce jsou uvedena povodí III. řádu s hodnotami SR SIPO 3, do kterých by 

měly být směřována případná opatření sloužící ke snížení podpovrchového odtoku živin a 

pesticidů: 

Tab. č. 20: Povodí IV. řádu s hodnotami SIPO 3 

Kód povodí Název SR-SIPO Potřeba opatření 

 
1-08-05-0960-0-00 

 
Kotenčický potok 

 
3 

 
střední 

1-08-05-0910-0-00 Lhotecký potok 3 střední 

1-08-05-0880-0-00 Kocába 3 střední 
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Detail situace v území předpokládaného projektu Panattoni: 

 

Obr. č. 71: potřeba opatření v území dle hodnot SIPO 

Detail situace v KÚ Drásov s Suchodol: 

 

Obr. č. 72: potřeba opatření v území dle hodnot SIPO 
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4.  Návrhová opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou 

Níže uvedené návrhy hospodaření se srážkovou vodou se týkají konkrétní lokality a 

záměru, který byl předán ve vektorové podobě zpracovateli objednatelem studie.  

Hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje komplexní přístup, který klade důraz na 

zachycování srážkové vody v místě jejího dopadu a na zachování přirozeného vodního režimu 

v území- podpora vsaku či výparu a minimalizace povrchového odtoku. Důležitými faktory je 

odvádění srážkových vod do vegetace, retence a akumulace srážkové vody či vsakování vody 

do okolního půdního prostředí. 

Z tohoto důvodu byla v lokalitě budoucí výstavby prostoru, určeného ke skladování 

navržena opatření, která podpoří efektivní hospodaření se srážkovou vodou v lokalitě. Mezi 

navrhovaná opatření byly zařazeny podzemní akumulační nádrže, povrchová akumulace 

dešťových vod, opatření pro podporu vsakování srážkových vod do půdního prostředí a zelené 

střechy. 

Obr. č. 73 a 74: Ilustrační návrhy možného provedení opatření pro efektivní nakládání 

s dešťovou vodou v území: 

 

Obr. č. 73: návrhová opatření v severní části území 
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Obr. č. 74: návrhová opatření v jižní části území 

 

Zelené střechy 

Ve střešních prostorách jsou realizované vegetační vrstvy s cílem zajistit funkční zelenou 

plochu a snížit teploty okolního klima. Hlavní pozitiva zelených střech přichází ve formě 

ochlazování (snížení teploty střechy a okolních prostor), evapotranspirace a dočasná retence 

dešťové vody. Zelené střechy lze rozdělit do několika typů s odlišným pokryvem, rozsahem a 

komplexitou. Existují střechy intenzivní, extenzivní či semi-intenzivní (přechodné). Realizací 

zelených střech jsou napodobovány přirozené vegetační vrstvy a s nimi spojené benefity. Pro 

účely v našem území byly vybrány extenzivní či chytré zelené střechy. 

Tab. 21: Možné náklady na realizaci opatření: 

název opatření jednotka cena za jednotku 

zelená střecha 1 m2 1 750 

 

Extenzivní zelené střechy: 

Tento typ zahrnuje lehké systémy s nízkou náročností a údržbou (hnojení, umělé 

zavlažování,...) ihned po prvotní instalaci. Od extenzivní zelené střechy je očekáván minimální 

výkon se 25 ml/m2 zadržování vody a 95 % pokrytí vegetací po třech letech od realizace. Tento 

typ zelených střech je zřizován na střechách s omezeným přístupem veřejnosti a je potřeba 

zajistit každoroční údržbu. Nejvhodnějšími druhy rostlin pro extenzivní zelené střechy jsou 
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trvalky či odolné druhy (bylinky, luční květy, trávy, mechy, sukulenty), které jsou schopny přežít 

s omezeným  přístupe k živinám. 

Chytré střechy: 

Chytré střechy jsou typem střech extenzivních, mající řadu přínosů pro ochranu 

ekosystémů. Tyto střechy obsahují navíc pod vegetační vrstvou drenážní systém, který 

hromadí dešťovou vodu. V období sucha se voda přirozeně navrací zpět do vegetační vrstvy 

díky kapilárnímu vzlínání vody v půdním prostředí. Chytré střechy tak představují cyklické 

hospodaření s vodou bez potřeby umělého zavlažování a dalších technických prvků. 

 

Mezi typické úkony údržby vegetace zelených střech patří zásobování živinami, 

využívání doplňkové závlahy dle požadavků vegetačního pokryvu a aktuálních klimatických 

podmínek, odstraňování náletových dřevin, sestřih za účelem prosvětlení, dosadba v místech 

nedostatků, doplnění substrátů v případech eroze, ochrana rostlin při výskytu nežádoucích 

organismů či odstraňování zarůstající vegetace z okolí. 

 

 

Obr. č. 75: Ilustrační foto zelené střechy, zdroj: https://strecha-zelena.cz/ 

 

Zasakovací průlehy (Biosvejly) 

 

Zasakovací průleh je lineární zatravněný pás s nízkým sklonem. Jeho cílem je snižovat 

riziko povrchového odtoku při epizodických dešťových přívalových událostech. Zasakovací 

průleh rozprostírá, zadržuje a absorbuje povrchový odtok a zachycuje unášené sedimenty díky 

prosakování skrz vegetační a půdní vrstvy. Použitá vegetace může být různorodá, doporučují 

se však rostliny s hlubšími kořeny. Průlehy mohou být doplněny hrázemi podporujícími infiltraci 

povrchového odtoku. 
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Mezi typické úkony údržby vegetace zasakovacích průlehů se řadí sekání travnatých 

ploch (4 x až 6 x za rok), údržba dalších vegetačních prvků podle typu a specifikace péče a 

kontrola funkčnosti (cca 2 x ročně). 

Tab. 22: Možné náklady na realizaci opatření: 

 

název opatření jednotka cena za jednotku 

zasakování 1 m2 43 Kč 

 

 

Obr. č. 76: Ilustrační foto zasakovacího průlehu, zdroj: https://www.asio.cz/ 

 

Retenční nádrž 

Retenční nádrže jsou děleny na suché (poldry) a mokré. Jedná se o povrchové retenční 

nádrže, jejichž účelem je zadržení srážkové vody. V období silných dešťů se nádrže postupně 

naplňují až do plné kapacity.  

V rámci suchých retenčních nádrží je voda odváděna pryč jako odpadní. V období bez 

silných srážek zůstávají suché nádrže bez vody a mohou být využívány jako zelený prostor.  

Mokré retenční nádrže souvisle zadržují dešťovou vodu a to i v období sucha. V případě 

proudové (mechanické) filtrace mohou také zlepšovat kvalitu vody. 

Mezi typické úkony údržby vegetace suchých nádrží patří údržba vegetace (určena dle 

typu a specifikace péče), odstranění splavenin z nátoku či odtoku (cca 1 x ročně a po 

intenzivních srážkových událostech) a kontrola funkčnosti (2 x ročně). 

Tab. 23: Možné náklady na realizaci opatření: 

název opatření jednotka cena za jednotku 

retenční nádrž 1 m3 25 000 

 

https://www.asio.cz/
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Obr. č. 77:  Ilustrační foto poldru, zdroj: www.sudswales.com 

 

Podzemní vodní nádrž 

Podpovrchové systémy, které se skládají z modulárních prvků, jsou situovány pod 

venkovními veřejnými prostory. Jejich funkcí je zajištění zpomalení povrchového odtoku, 

retence přívalových srážek a bleskových povodní či uskladnění vody, jakožto zdroje pro 

opětovné využití vody v místě skladování (např. pro závlahy). Opatření je omezeno dodržením 

minimální kvality vody pro uskladnění a je nutné zajistit dostatečný podzemní prostor. 

Mezi typické úkony údržby podzemních nádrží patří odstranění sedimentů z nátoku a 

odtoku (1 x za rok a po intenzivních srážkových událostech) a kontrola funkčnosti (2 x za rok).  

 

 

Obr. č. 78: Ilustrační foto podpovrchových nádrží, zdroj: Land8 Media, LLC.; land8.com 

Tab. 24: Možné náklady na realizaci opatření: 

název opatření jednotka cena za jednotku 

podzemní retenční nádrž 1 m3 20 000- 50 000 

 

  

http://www.sudswales.com/
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5. Terénní průzkum 

 

Kapitola zahrnuje zjištění aktuálního stavu předmětných hydromeliorací a zjištění 

aktuálně či potencionálně problematických souvisejících míst, shrnující bod č. 3 zadání. 

 

Dne 18.10.2021 proběhl terénní průzkum lokalit melioračních staveb, identifikovaných 

dle vrstvy ZVHS a dle dálkového průzkumu Země. Bylo navštíveno celkem sedm ploch 

s odvodňovacími stavbami a dvě oblasti budoucí výstavby. Každé území bylo 

zdokumentované několika fotografiemi a v případě přítomnosti drenážních šachtic, byla jejich 

poloha i lokalizována. V průběhu terénního průzkumu bylo nalezeno jedno zamokření (nejspíš 

z důvodu nefunkčního drenážního potrubí) a mnoho udržovaných i neudržovaných drenážních 

šachtic, dokazujících přítomnost melioračních staveb. 

Mapa navštívených ploch: 

 

 Obr. č. 79: Mapa navštívených ploch  

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny zdokumentované plochy s vyznačením 

světového směru každé fotografie a jejich pořadním číslem, případně s vyznačením polohy 

drenážních šachtic. 
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Plocha budoucí stavby Panattoni: 

 

Obr. č. 80: Plocha budoucí stavby Panattoni  

Fotografie území: 

   

Obr. č.  81: fotograf ie č. 1,2 a 3, Fotograf ie území  

   

Obr. č.  82: fotograf ie č. 4,5 a 6, Fotograf ie území  
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Obr. č.  83 :  fotograf ie č. 7,8 a 9, Fotograf ie území  

 

Oblast meliorační stavby č. 4 s mírně svažitým terénem postupujícím směrem 

k neudržovanému a zarostlému vodnímu toku: 

 

Obr. č.  84: Oblast meliorační stavby č. 4 s  mírně svažitým terénem postupujícím směrem 

k neudržovanému a zarost lému  vodnímu toku  

Fotografie území: 

   

Obr. č.  85 :  fotograf ie č. 10,11 a 15, Fotograf ie území  
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Obr. č.  86 :  fotograf ie č. 17, 18, Fotograf ie území  

  

Obr. č.  87 :  fotograf ie č. 12 a 13 zachycující  chybné drenážní odvádění  povrchových vod, Fotograf ie 

území  

 

Oblast meliorační stavby č. 6: 

 

Obr. č.  88: Oblast 0meliorační stavby č. 6  
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Fotografie území: 

   

Obr. č.  89 :  fotograf ie č. 19, 20 a 21 ,  Fotograf ie území  

   

Obr. č.  90 :  fotograf ie č. 22, 23 a 25, Fotograf ie území  

  

Obr. č.  91 :  fotograf ie č. 26, 27, Fotograf ie území  
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Oblast meliorační stavby č. 5: 

 

Obr. č.  92: Oblast meliorační stavby č. 5  

 

Fotografie území: 

   

Obr. č.  93 :  fotograf ie č. 28, 29 a 30, Fotograf ie území  

   

Obr. č.  94: fotograf ie č. 31, 33 a 34, Fotograf ie území  
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Oblast meliorační stavby č. 1, 7 a část oblasti č. 2: 

 

Obr. č.  95: Oblast meliorační stavby č. 1, 7 a část oblasti  č.  2  

 

Fotografie území: 

   

Obr. č.  96 :  fotograf ie č. 35, 36 a 37, Fotograf ie území  

   

Obr. č.  97 :  fotograf ie č. 38, 39 a 40, Fotograf ie území  
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Obr. č.  98: fotograf ie č. 41, 47 a 48, Fotograf ie území  

   

Obr. č.  99 :  fotograf ie č. 49, 50 a ukázka drenážní šacht ice z  oblast i  č. 1, Fotograf ie území  

 

Oblast meliorační stavby oblasti č. 2: 

 

Obr. č.  100: Oblast meliorační stavby oblast i  č.  2  
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Fotografie území: 

   

Obr. č.  101 :  fotograf ie č. 51, 52 a 53, Fotograf ie území  

  

Obr. č.  102: fotograf ie č. 54, 55, Fotograf ie území  

 

Oblast meliorační stavby oblasti č. 3: 

 

Obr. č.  103: Oblast meliorační stavby oblast i  č.  3  
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Fotografie území: 

   

Obr. č.  104 :  fotograf ie č. 56, 57 a 58, Fotograf ie území  

   

Obr. č.  105 :  fotograf ie č. 59, 60 a 61 ,  Fotograf ie území  

 

 

Obr. č.  106 :  fotograf ie č. 62, Fotograf ie území  
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Shrnutí 

Předkládaná analytická část zpracování obsahuje a popisuje vstupní data a postupy 

zpracování pro naplnění účelu zakázky, popisuje místní přírodní či člověkem ovlivněné 

poměry. 

Základním předpokladem pro efektivní návrhy v území s vybudovanými stavbami 

odvodnění je znalost polohy a rozsahu drenážních systémů v území. Zajištění těchto informací 

je popsáno v kapitole Identifikace melioračních staveb  s uvedením dostupných podkladů 

k nim i metodických postupů jejich zpracování a použití pro stanovený účel. 

Ve vazbě na výsledky analýz a zpracování všech vstupních podkladů a informačních 

zdrojů bylo vybráno 8 lokalit (povodí IV. řádu), resp. staveb odvodnění pro provedení terénního 

průzkumu a šetření. Výsledkům terénního průzkumu a konkrétním zjištěním s detailním 

popisem a fotodokumentací je věnována kapitola Terénní průzkum v rámci předkládané 

zprávy. 

Svou rozlohou zaujímal plošný průnik drenážních systémů identifikovaných z DPZ 

celých 115 ha. Pro porovnání byla změřena výměra přítomnosti melioračních staveb z vrstvy 

ZVHS, která vykazovala rozlohu necelých 166 ha a plocha staveb získaná z projektové 

dokumentace činí 162 ha. Při identifikaci DS z DPZ byly jen zřídkakdy viditelné ucelené stavby. 

Průnik ploch ze všech identifikovaných let je nižší z důvodu absence výskytu některých částí 

melioračních staveb. 

Terénní průzkum potvrdil přítomnost drenážních systémů zejména výskytem 

nadzemních drenážních šachtic, jejichž výskyt byl v oblasti velmi hojný. Drenážní šachtice 

obvykle vedou nad linií svodného drénu. Seskupení drenážních šachtic tedy napoví, jaká je 

přibližná délka a směr celé drenážní stavby. Převážná většina šachtic působila spíše 

neudržovaným dojmem. 

Projevy nefunkční účinnosti drenážní stavby byly terénním průzkumem zjištěny na 

lokalitě č. 4 (vzato z obr. č. 82). V území docházelo k akumulaci vody ve vrásách na povrchu 

terénů se znemožněním odtoku. Toto území se nachází v bezprostřední blízkosti 

analyzovaných katastrálních území, konkrétně v KU Občov.  

Na pozemcích v místě plánovaného stavebního záměru objednatele nebyly z vrstvy 

bývalé ZVHS ani na základě metod DPZ identifikovány žádné stavby zemědělského 

odvodnění. Nicméně jak je uváděno u použitých metod DPZ, tyto metody zpravidla neodhalí 

celou stavbu odvodnění, spíše její fragmenty. Celkový rozsah a trasování odvodnění na 

konkrétním pozemku je identifikovatelný pouze podrobným místním šetřením vč. výkopových 

prací. Z obrázku č. 38 na str. 55 je patrný detekovaný výskyt hydromeliorací na pozemku 

nacházejícím se východně od pozemku, vybraného zadavatelem. Není vyloučené, že se jedná 

o fragment rozsáhlejší hydromeliorační stavby, zasahující do některých okolních pozemků. 

Znalost reálné polohy drenážního systému v terénu je nezbytným podkladem nejen pro 

evidenci systémů odvodnění, srovnatelnou s ostatními inženýrskými sítěmi a stavbami, které 

jsou v krajině respektovány a zohledňovány, ale i pro návrhy a realizace eliminací či opatření 

na těchto stavbách. Případné odstranění stavby odvodnění či technické zásahy do ní či 

jakékoli její části je možné řešit v rámci vodoprávního řízení, resp. na ohlášení; nicméně vždy 

s vědomím a vyjádřením vodoprávního úřadu. 
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Z dlouhodobého hlediska lze zájmovou oblast považovat za erozně málo ohroženou. 

Nejvíce erozně ohrožené plochy se v zájmové oblasti vyskytují především v jihovýchodní části 

území a ve větší míře je lze nalézt i na severu území. Ve střední části není působení erozních 

činností v takové míře a většina ploch je pak slabě či středně ohrožena. Na úplném 

jihovýchodě a severozápadě území se nachází oblasti s několika erozně ohroženými 

pozemky.   
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Mapové přílohy 

 

 

 

 



 

 

 

                                 

 

 

 

                                 

Obr. č. 107: územní plán obce Drásov 



 

 

 

 

Obr. č. 108: územní plán obce Suchodol 



 

 

 

 

Obr. č. 109: Projektová dokumentace drenážního systému Suchodol- Kotenčice, číslo stavby 6 (z obr. č. 52) 



 

 

 

                                                                                  

Obr. č. 110: Projektová dokumentace drenážního systému Suchodol- Kotenčice- Občov, číslo stavby 1  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

Obr. č. 111: Projektová dokumentace drenážního systému Suchodol- Líha, číslo stavby 9  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 112: Projektová dokumentace drenážního systému Suchodol- Kotenčice, číslo stavby 10  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

Obr. č. 113: Projektová dokumentace drenážního systému Občov, číslo stavby 0  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

Obr. č. 114: Projektová dokumentace drenážního systému Suchodol, číslo stavby 8  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 115: Projektová dokumentace drenážního systému Dlouhá Lhota- Drásov, číslo stavby 4  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

Obr. č. 116: Projektová dokumentace drenážního systému Dlouhá Lhota- Drásov, číslo stavby 4  (z obr. č. 52) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 117: Projektová dokumentace drenážního systému Drásov, číslo stavby 12  (z obr. č. 52) 


