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Úvod 

 

Návrhová část opatření pro katastrální území obce Drásov a Suchodol se zabývá navržením 

konceptu dílčích biotechnických opatření pro efektivní retenci a akumulaci vody v krajině 

s cílem omezení povrchového odtoku srážkové vody, který způsobuje vodní erozi 

zemědělských ploch a okolních pozemků. Dále se studie věnovala opatřením na stavbách 

zemědělského odvodnění – možnostem snižování drenážního odtoku, popř. dočištěním 

drenážních vod či jejich částečnou bezpečnou eliminací.   

Navrhovaná opatření se týkají především ploch extravilánu (zemědělského půdního fondu) a 

jsou zapojeny do aktuální krajinné mozaiky s vazbou na vybrané části intravilánu. Soustředí 

se především na liniové prvky určené ke zpomalení odtoku a zasakování dešťové vody do 

půdního prostředí a nové vodní plochy či mokřady, stálé či periodicky naplňované, s pozitivním 

vlivem na vodní poměry v lokalitách a opatřením na zemědělských drenážích či v jejich 

návaznosti. 

Tento dokument slouží převážně jako informativní podklad pro uplatnění možných 

vodoretenčních a protierozních řešení v území a jednotlivá navrhovaná opatření mají pouze 

ilustrativní charakter.  
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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) mapa LPIS (zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

5) mapa eroze (zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

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

DIBAVOD, Hydroekologický informační systém VÚV TGM) 

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

Ministerstvo zemědělství) 

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

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

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

11) projektová dokumentace drenážních staveb 
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1. Analýza území z hlediska ohroženosti území podpovrchovými zdroji 

znečištění 

 

Analýza je zpracována ve vazbě na vybudované stavby odvodnění (hydromeliorace) 

v hodnoceném území s cílem vytipovat enklávy, značně přispívající ke zrychlenému 

podpovrchovému odtoku vody a negativnímu ovlivnění její jakosti. V těchto enklávách, tzv. 

kritických lokalitách, je nejvyšší potřeba opatření na odvodněné půdě. 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 (rovnice 1), klasifikace území 

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

znečištění vod. Pro Českou republiku platí, že koncentrace dusičnanů jsou ovlivněny mnohem 

více zorněním než momentálním hnojením. 

𝐼𝑧𝑜𝑟𝑛ě𝑛í =  
𝐹∑ 𝑜𝑟𝑛é 𝑝ů𝑑𝑦

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
 [1] 

Klasifikace území pomocí Indexu podílu ploch odvodnění (rovnice 2) 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 i pesticidů z půdy. 

𝐼𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ =  
𝐹∑ 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑏 𝑜𝑑𝑣𝑜𝑑𝑛ě𝑛í 𝑣 𝑟á𝑚𝑐𝑖 𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦

𝐹𝑝𝑙𝑜š𝑛é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑦
  [2] 

 

Dalším využitým indexem je Index podílu infiltračně zranitelných půd (rovnice 3), 

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. 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
               [3] 

 

Index zatravněných infiltračně zranitelných půd vyjadřuje vliv zatravnění, jako již 

provedeného opatření, které významně snižuje vyplavování živin a mateřských látek pesticidů 

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
    [4] 
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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
      [5] 

 

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 (rovnice 6), 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
     [6] 

   

 

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
  [7] 

 

 

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
  [8] 
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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 14. 

 

Tab. č. 1: 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. 

 

1.1. Analýza SIPO na úrovni povodí IV. Řádu 

 

Z hlediska povodí IV. řádu je potřeba věnovat v rámci znečištění vod povrchovým 

odtokem pozornost menším částem povodí, v jejichž území dochází ke koncentraci velké části 

odvodněných ploch. Jedná se celkem o čtyři povodí IV. řádu s hodnotou stupně rizika (SR) 

SIPO 4. Oblasti s hodnotou rizika (SR) SIPO 5 se v analyzované oblasti nevyskytují. 

Shrnutí výsledků: 

SR-SIPO 1: oblasti s velmi nízkou potřebou opatření-celkem 7 povodí 

SR-SIPO 2: oblasti s nízkou potřebou opatření-celkem 2 povodí 

SR-SIPO 3: oblasti se střední potřebou opatření-celkem 8 povodí 

SR-SIPO 4: oblasti s vysokou potřebou opatření-celkem 4 povodí 

 

V následující tabulce (tab. č. 2) jsou uvedena povodí IV. řádu s hodnotami SR SIPO 4, do 

kterých by měly být směřována případná opatření sloužící ke snížení podpovrchového odtoku 

živin a pesticidů. 
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Tab. č. 2: povodí IV. Řádu s hodnotami SIPO 4: 

Kód povodí Název SR-SIPO Potřeba opatření 

1-08-05-0840-0-00 Kocába 4 vysoká 

1-08-05-0880-0-00 Kocába 4 vysoká 

1-08-05-0910-0-00 Lhotecký potok 4 vysoká 

1-08-05-0960-0-00 Kotenčický potok 4 vysoká 

 

Potřeba zajištění opatření v území dle hodnot SIPO: 

 

Obr. 1: Výsledky analýzy SIPO v jednotlivých povodích IV. řádu v zájmovém katastrálním území obce Suchodol a 
Drásov 
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2. Návrhová opatření na katastrálním území obce Suchodol a obce 

Drásov 

 

Tato kapitola se věnuje navrženým protierozním opatřením v rámci jednotlivých 

kritických lokalit, které byly navrženy v místech s přítomností vyšších hodnot vodní eroze. 

Popisuje konkrétní použité opatření s odůvodněním jeho aplikace v daném území. Návrhy 

opatření jsou doprovázeny ilustračními obrázky a fotografiemi pořízenými během terénní 

rekognoskace. 

 

2.1. Navrhovaná opatření na území obce Suchodol 

 

Lokalita č. 1 

 

Zemědělsky obdělávaný půdní blok č. 1 se nachází na svažitém pozemku. Z tohoto 

důvodu se v území vyskytuje vysoký potenciál eroze, způsobený povrchovým odtokem. 

Směrem po svahu byly proto v území navrženy dva pásy mezí s protierozní účinností. 

V blízkosti oblasti se nenachází žádná vodní plocha či vodní tok, do kterého by mohl být 

povrchový odtok sváděn, z toho důvodu byl v dolní části tohoto pozemku navržen retenční 

průleh doprovázený zatravněným pásem, který má podpořit vsakování povrchových vod do 

půdního prostředí. 

Návrhová opatření na území č. 1: 

 

Obr 2 :Návrhová opatření v území 
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Navržené meze mají délku cca 150 m a retenční průleh v dolní části lokality je dlouhý 

300 m. Takto navržená opatření zabraňují zvýšené erozi zemědělské půdy zrychleným vodním 

odtokem a přispívají k zadržování vody v krajině. 

Fotografie území: 

  

Obr.  3: fotografie území 

 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 4 : Protierozní mez, zdroj: http://www.casopisveronica.cz/ 
Retenční průleh, zdroj: http://www.povis.cz/ 

 

 

Lokalita č. 2, 17: 

 

Zemědělsky obdělávaný půdní blok na lokalitě č. 2 má mírně svahovitý charakter a patří 

do erozně ohrožených oblastí v katastrálním území Suchodol. Na půdním bloku byly tak 

http://www.casopisveronica.cz/
http://www.povis.cz/
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navrženy sběrné průlehy ústící do průlehu svodného, doprovázené zatravněním, vedeného 

údolnicí do vedlejších zatravněných pozemků. Průlehy budou navrženy tak, aby nebránily 

průjezdu zemědělské mechanice. S územím č. 2 jsou úzce spjatá opatření na území č. 17, 

kde byly navrženy tůně sloužící pro čištění, akumulaci a retenci vody v krajině, propojené 

korytem nového vodního toku, periodicky dotovaného vodou ze svodného průlehu v lokalitě č. 

2. Koryto nového vodního toku protíná návrh obnovení historické polní cesty. Z tohoto důvodu 

je pod polní cestou zaveden propustek s DN 400. 

 

Návrhová opatření na území č. 2 a 17: 

 

Obr 5 :Návrhová opatření v území 

Celková navrhovaná délka sběrných průlehů je 700 m, svodný průleh je dlouhý 330 m. 

Rozloha a počet tůní je závislá na zastoupení srážkových událostí a průměrném srážkovém 

úhrnu v území. 

Fotografie území: 

  

Obr.  6: fotografie území 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

 

 
Obr. 7 : Retenční průleh, zdroj: http://www.povis.cz/ 

Mokřady, zdroj: https://suchobijci.cz/ 

 

Lokalita č. 3: 

 

V území se nejvyšší míra eroze vyskytuje ve střední části půdního bloku, těsně nad 

stromovým porostem, kde pak pozvolna zmírňuje svůj efekt a povrchová voda je následně 

zasakována do půdního prostředí. Aby se erozi v tomto ohroženém místě předešlo, byl v rámci 

zemědělsky využívané plochy navržen systém zatravněných sběrných průlehů, svedených do 

průlehu svodného, který následně ústí do tamní malé vodní nádrže, kam je svedena i drenážní 

voda upravující vodní poměry v okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.povis.cz/
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Návrhová opatření na území č. 3: 

 

Obr 8 :Návrhová opatření v území 
 

Celková navrhovaná délka sběrných průlehů je 600 m, svodný průleh je dlouhý 400 m. 

Průlehy jsou doprovázeny travnatým pásem, který podporuje zadržování a vsakování 

povrchové vody do půdního prostředí.  

 

Fotografie území: 

  

Obr. 9 : fotografie území 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

 

Obr. 10: Retenční průleh, zdroj: http://www.povis.cz/ 

 

Lokalita č. 4: 

 

V rámci území č. 4 probíhá zvýšená erozní činnost v horní oblasti této lokality. Z tohoto 

důvodu zde bylo navrženo zatravnění horní části zemědělsky využívaného půdního bloku, 

které podporuje snížení povrchového odtoku i vsakování povrchových vod do půdního 

prostředí. 

Návrhová opatření na území č. 4: 

 

Obr 11:Návrhová opatření v území 

Rozloha zatravnění byla navržena na 1,5 ha s doplněním zatravněného pásu i na 

protějším půdním bloku z důvodu přítomnosti lokálního malého vodního toku a předejití 

http://www.povis.cz/
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možnému zanášení vody v toku smyvem půdních částic z okolních zemědělských půd. 

V zatravněné oblasti je možnost vysázet dřeviny lokálního původu, které taktéž podpoří 

zmírnění erozních projevů. 

 

Fotografie území: 

  

Obr. 12 : fotografie území 

 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 13 : zatravnění s doprovodnými dřevinami, zdroj: https://cs.wikipedia.org/ 

 

 

Lokalita č. 16: 

 

Opatření se nachází na malém vodním toce, který ústí z Návesního rybníka, umístěného 

v obci Suchodol. V lokalitě byl navržen mokřad, který má napomáhat vyplavování dusičnanů 

a zadržovat látek fosforu z vod přitékajících povrchovým odtokem a z vody dotované lokálním 



 

19 

 

 

vodním tokem. Opatření pozitivně přispívá okolí jako krajinotvorný prvek a vyniká svou 

retenční schopností doplněnou o funkci ochlazování okolního vzduchu. 

Návrhová opatření na území č. 16: 

 

Obr 14 :Návrhová opatření v území 

 

Rozloha opatření bude navržena v závislosti na vodnatosti místního vodního toku, který 

mokřadem protéká a bude brát ohled na počet a intenzitu srážkových událostí v území. 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr.  15: Mokřad, zdroj: https://cs.wikipedia.org/ 

https://cs.wikipedia.org/
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Lokalita č. 21: 

 

V území s vysokými hodnotami sklonů dochází k  erozi způsobené zrychleným 

povrchovým odtokem. Z tohoto důvodu bylo v lokalitě navrženo rozšíření stávajícího remízku, 

doplněného zatravněným pásem. Opatření slouží ke zpomalení povrchového odtoku a jeho 

zachycení a následnému vsaku těchto vod do půdního prostředí. Sekundární hodnotou 

opatření je jeho krajinotvorná funkce. 

 

Návrhová opatření na území č. 21: 

 

Obr 16 :Návrhová opatření v území 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 17 : ilustrační návrh opatření, zdroj: https://www.euro.cz/ 
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2.2. Navrhovaná opatření na území obce Drásov 

 

lokalita č. 5: 

 

Lokalita mírně sklonitého charakteru podléhá erozi způsobené povrchovým odtokem. 

Z tohoto důvodu byl navržen systém sběrných průlehů svedených do průlehu svodného, který 

následně ústí do tamního malého vodního toku, který se v sousedním katastrálním území 

vlévá do vodní nádrže Hořčička. V této lokalitě byla za pomoci identifikace drenážních systémů 

a vizualizace vrstvy ZVHS zjištěna přítomnost melioračních staveb. Nepřítomnost projektové 

dokumentace ale způsobuje, že nelze přesně určit celkový průběh drenážní stavby a 

navrhovat tak podrobná opatření. 

 

Návrhová opatření na území č. 5: 

 

Obr  18:Návrhová opatření v území 
 
 

Celková navrhovaná délka sběrných průlehů je 1200 m, svodný průleh je dlouhý 380 m. 

Průlehy jsou doprovázeny travnatým pásem, který podporuje zadržování a vsakování 

povrchové vody do půdního prostředí.  
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 19 : Retenční průleh, zdroj: http://www.povis.cz/ 
 
 

Lokalita č. 6: 

Území má mírně sklonitý charakter s nejvyšším projevem erozní činnosti nacházející se 

podél Štičího rybníka. Aby bylo erozi předcházeno, byl v lokalitě navržen systém sběrných 

průlehů svedených do průlehu svodného, který ústí v místním malém vodním toku, směřujícím 

do vodní nádrže Štičí rybník. Průlehy jsou doplněny zatravněnými pásy a jejich úloha spočívá 

v zachytávání a poskytnutí lepších podmínek pro vsakování povrchových vod. 

 

Návrhová opatření na území č. 6: 

 

Obr 20 :Návrhová opatření v území 
 
 
 
 
 
 

http://www.povis.cz/


 

23 

 

 

Celková navrhovaná délka sběrných průlehů je 1000 m, svodný průleh je dlouhý 380 m. 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr.  21: Systém sběrných průlehů ústících do průlehu svodného, zdroj: https://storm.fsv.cvut.cz/ 
 

 

Lokalita č. 7: 

 

Velká sklonitost tohoto půdního bloku převažující v jižní části území způsobuje vysokou 

míru eroze v těchto částech. Z tohoto důvodu byly v lokalitě navrženy čtyři protichůdné meze, 

kopírující směr vrstevnic, obsahující jak bylinné, keřové ale i stromové patro vegetace, které 

slouží k zachycení povrchových vod a napomáhají ke zlepšení retence vody v krajině. 

Zastoupení stromového patra zajišťuje i menší ohroženost větrnou erozí. 

Návrhová opatření na území č. 7: 

 

Obr 22 :Návrhová opatření v území 

https://storm.fsv.cvut.cz/
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Meze tvoří dohromady 900 metrů dlouhé pásmo, které je rozděleno do čtyř individuálních 

linií, sloužících jako stabilizační prvky v území. 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 23 :foto stabilizační meze, zdroj: http://www.agris.cz/ 

 

Lokalita č. 8: 

 

Tyto dva zemědělsky využívané půdní bloky se svažují směrem k údolnici, nacházející 

se severně nad lokalitou, jsou sice uprostřed rozděleny cestní sítí, kterou doplňují příkopy pro 

odvádění povrchové vody, ale přesto zde probíhá zvýšená erozní činnost, kdy povrchová voda 

přitékající z řešených pozemků může zanášet místní vodní tok Kocába a dále vodní nádrže 

umístěné na vodním toku. Z tohoto důvodu byly rozsáhlé půdní bloky rozčleněny na menší 

plochy s využitím zavedení mezí jakožto stabilizačních opatření v krajině, postupujících ve 

směru vrstevnic. Opatření zahrnuje bylinné, keřové ale i stromové patro vegetace a napomáhá 

tak ke snížení erozní činnosti způsobené povrchovým odtokem srážkových vod. Zastoupení 

stromového patra zajišťuje i menší ohroženost větrnou erozí. 
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Návrhová opatření na území č. 8: 

 

Obr 24 :Návrhová opatření v území 

 

Navržené meze jsou dohromady 1200 m dlouhé, a díky svému protichůdnému 

charakteru zajišťují zachycení většiny povrchové vody, která by jinak stékala dále po 

pozemcích do tamního vodního toku Kocába. 

 

Fotografie území: 

 

Obr. 25: fotografie území 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 26 :foto stabilizační meze, zdroj: http://www.agris.cz/ 
 
 

Lokalita č. 9: 

 

Zvýšená erozní činnost prostupující střední části pozemků způsobují vysoké sklony dané 

lokality. Aby došlo ke zmírnění eroze a zároveň nebyla narušena možnost zemědělského 

obdělávání celého půdního bloku, byl v lokalitě navržen systém sběrných a svodného průlehu. 

Sběrné průlehy soustřeďují vodu povrchového odtoku do průlehu svodného, který je veden do 

nejnižší části území a dále postupuje podél místní komunikace, kde je voda následně 

zasakována do půdního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agris.cz/
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Návrhová opatření na území č. 9: 

 

Obr 27 :Návrhová opatření v území 

 

Navržené svodné průlehy jsou dlouhé 1200 metrů, délka svodného průlehu pak 

dosahuje 330 metrů. Průlehy jsou navrženy se zatravněním. 

 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr.  28: Systém sběrných průlehů ústících do průlehu svodného, zdroj: https://storm.fsv.cvut.cz/ 
 

 

 

 

 

https://storm.fsv.cvut.cz/
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Lokalita č. 10: 

 

V území byl identifikován výskyt vysoké lokální eroze ve střední části zkoumaného 

půdního bloku. Z tohoto důvodu byl v erodované lokalitě navržen remízek, zastupující 

protierozní opatření, které působí jak proti erozi vodní, tak i proti erozi větrné. Remízek tvoří 

drobné dřeviny, keře a další doprovodná vegetace. Doplňkovou funkcí remízku v lokalitě je 

jeho krajinotvorné působení a poskytnutí úkrytu drobným živočichům. 

Návrhová opatření na území č. 10: 

 

Obr 29 :Návrhová opatření v území 

 

Rozloha remízku je dána v závislosti na míře erozních činnosti a jeho umístění 

navazuje na okolní zatravněné plochy z důvodu umožnění migrace drobným živočichům. 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 30 : ilustrační foto remízku , zdroj: https://www.megapixel.cz/ 
 

 

Lokalita č. 11: 

 

V území probíhá vysoká erozní činnost v rámci celého zemědělsky využívaného půdního 

bloku. Z tohoto důvodu byl v lokalitě navržen systém sběrných průlehů vedoucích do průlehu 

svodného, který prochází lokální údolnicí směrem do vodní nádrže Prostření rybník. Aby 

nedocházelo k zanášení vodní nádrže sedimenty vzniklých smyvem půdních částic 

povrchovým odtokem, byl před samotným ústím do nádrže navržen mokřad, který slouží pro 

akumulaci povrchových vod a k usazování sedimentů dotovaných z okolních pozemků. 

Mokřad bude sloužit k zachycení vod vedených drenážním systémem, s ústím přímo do 

mokřadu. Svodný drén se pak před samotným vtokem do Prostředního rybníka kříží s místní 

polní cestou, proto byl v bodě křížení navržen propustek s návrhovým DN závislým na 

množství odváděné vody.  Průlehy jsou navrženy tak, aby umožnili přejezdu zemědělské 

mechaniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.megapixel.cz/
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Návrhová opatření na území č. 11: 

 

Obr 31 :Návrhová opatření v území 

 

Celková délka sběrných průlehů dosahuje 1600 metrů, délka svodného průlehu pak 

činí 270 metrů. Retenční mokřad pak bude navržen v závislosti na lokálních hodnotách 

průměrných srážek. 

Fotografie území:  

  

Obr.32 : fotografie území 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr.  33: Systém sběrných průlehů ústících do průlehu svodného, zdroj: https://storm.fsv.cvut.cz/ 
 

 

Obr. 34 : návrh mokřadu, zdroj: https://cs.wikipedia.org/ 

 

 

Lokalita č. 12, 13: 

 

V rámci území na lokalitě č. 12 se nachází vysoký výskyt erozní činnosti působící po 

spádnicích směrem k vodní nádrži Homolka. Z tohoto důvodu byl v lokalitě navržen zatravněný 

systém sběrných průlehů vedoucích do průlehu svodného, který prochází lokální údolnicí 

směrem do rybníka. Sběrné průlehy jsou vedeny po vrstevnících. Tím dojde k zachycení 

povrchových vod, které jinak proudí spádnicemi kolmým směrem přímo k vodní nádrži, nabírají 

rychlost a tím způsobují větší míru odnosu půdních částic do vodního prostředí, čímž dochází 

k zanášení rybníku vodní nádrže. Svodný průleh je v dolní části doplněn zatravněním (lokalita 

č. 13), které napomáhá povrchový odtok zpomalovat a přispívá k podpoře zasakování těchto 

vod do půdního prostředí. Průlehy jsou navrženy tak, aby umožnili přejezdu zemědělské 

mechaniky. 

 

 

https://storm.fsv.cvut.cz/
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Návrhová opatření na území č. 12,13: 

 

Obr 35 :Návrhová opatření v území 

 

Celková délka sběrných průlehů dosahuje 1300 metrů, délka svodného průlehu pak 

činí 300 metrů. Retenční mokřad pak bude navržen v závislosti na lokálních hodnotách 

průměrných srážek. 

 

Fotografie lokality: 

 

  

Obr.36 : fotografie území 
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Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 37 : foto průlehů, zdroj: https://www.shutterstock.com/ 

Lokalita č. 14: 

 

V území byla navržena umělá tůň doprovázená vegetací a zatravněním v jejím 

bezprostředním okolí, které slouží k zamezení zanášení tůně sedimenty z okolních pozemků. 

Tůň je terénní deprese, která je trvale nebo periodicky zaplňována vodou a přispívá 

k akumulaci vody v území a k rozvinutí specifických biodiverzit. Tůň je umístěna na břehu 

vodního toku Kocába, kterým je při vyšších průtocích dotována vodou. 

 

 Návrhová opatření na území č. 14: 

 

Obr 38:Návrhová opatření v území 

 

https://www.shutterstock.com/
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Rozloha navržené tůně je 100-150 m2 a její hloubka by neměla být větší, než je dno 

přilehlého vodního toku Kocába. 

 

Fotografie lokality: 

 

Obr. 39: fotografie území 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 40 : Tůň s doprovodnou vegetací, zdroj: http://www.forumochranyprirody.cz/ 
 

 

Lokalita č. 15: 

 

V rámci území mezi vodní nádrží Červený rybník a vodní nádrží Prostřední rybník byly 

navrženy dva po sobě jdoucí mokřady. Mokřady jsou účinným prvkem v přírodě, napomáhající 

vyplavování dusičnanů a zadržování látek fosforu z vod přitékajících povrchovým odtokem ze 

zemědělsky využívaných půd. Opatření pozitivně přispívá okolí jako krajinotvorný prvek a 

vyniká svou retenční schopností doplněnou o funkci ochlazování okolního vzduchu. V lokalitě 

jsou navrhovány dva mokřady z důvodu zvýšení účinnosti jejich pozitivních funkcí na okolí. 

 

 

http://www.forumochranyprirody.cz/
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Návrhová opatření na území č. 15: 

 

Obr 41 :Návrhová opatření v území 
 

Mokřady mají průtočný charakter a jsou umístěny na vodním toku Kocába. Po proudu 

jdoucí první, menší mokřad je navržen o rozloze 2 000 m2 a následný zaujímá plochu o výměře 

3500 m2. 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr.  42: Mokřad, zdroj: https://regiony.rozhlas.cz/ 
 

https://regiony.rozhlas.cz/
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Lokalita č. 18: 

 

Území se nachází v oblasti pod rozsáhlými plochami zemědělsky využívaných půdních 

bloků. V této oblasti dochází k vysoké míře vodní eroze okolních pozemků, smyvů sedimentů 

ze zemědělských půd a následnému zanášení a nechtěnému zvýšení vodního stavu ve vodní 

nádrži Hladov. Z tohoto důvodu byly v lokalitě navrženy dva mokřady, které jsou umístěny na 

drenážních výústních objektech. Tato opatření mají primárně sloužit k retenci a akumulaci 

drenážních vod a jsou doplněna rozšířeným travnatým pásem kolem vodní nádrže, který 

napomáhá zadržování povrchových vod a jejich následnému vsakování do půdního prostředí. 

Sekundárně slouží jako krajinotvorné prvky s podporou místních ekosystémů. 

 

Návrhová opatření na území č. 18: 

 

Obr 43 :Návrhová opatření v území 

 

Parametry mokřadů budou navrženy v závislosti na množství průměrných srážkových 

úhrnů v lokalitě. 
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Fotografie lokality: 

 

Obr.44 : fotografie území 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

 Obr. 45 : Mokřad, zdroj: https://www.nfveolia.cz/ 
 

 

Lokalita č. 19: 

 

V území pod vodní nádrží Štičí rybník, v místech, kde se malý vodní tok Kocába kříží 

s lokální komunikací, byl navržen nový propustek s DN 800 až DN 1000, z důvodu 

nedostačujícího stavu stávajícího propustku s DN 600. Nový propustek bude dimenzován na 

základě aktuálních hodnot průtoku vod ve vodním toku Kocába. Důležitá je i pravidelná údržba, 

která předchází zanášení propustku. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nfveolia.cz/
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Návrhová opatření na území č. 19: 

 

Obr 46 :Návrhová opatření v území 

Fotografie lokality: 

  

Obr. 47: fotografie území 

Ilustrační foto propustku: 

 

Obr. 48 : návrhový propustek, zdroj: https://www.hrosistavby.cz/ 

https://www.hrosistavby.cz/
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Lokalita č. 20: 

 

Území se potýká s problematikou zvýšených průtoků z lokálního bezejmenného malého 

vodního toku. Z tohoto důvodu byl v lokalitě navržen systém patrového hrazení, který má 

zajistit zachycování splavenin i retenci vody při větších průtocích. Za každou přehrážkou pak 

vzniká malá vodní nádrž. Stabilní průtok pod přehrážkou pak zajišťují potrubní propustky, 

umístěné přímo v konstrukci opatření. 

Návrhová opatření na území č. 20: 

 

Obr 49 :Návrhová opatření v území 

Fotografie lokality: 

  

Obr.50 : fotografie území 
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Ilustrační foto přehrážky: 

 

Obr. 51 : přehrážka, zdroj: https://www.spucr.cz/ 
 

  

https://www.spucr.cz/
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Regulace drenážního odtoku 

Jednofunkční drenážní systém odvádí půdní a mělkou podzemní vodu, přičemž tzv. 

příčin zamokření pozemku (jednotlivých či kombinovaných, zjišťovaných před realizací stavby 

podrobnou analýzou lokality) může být celá řada. Na základě příčin zamokření, původu vody, 

půdních a geomorfologických charakteristik lokality a ve vazbě na požadované využití 

pozemku byly drenážní systémy navrhovány. Účelem odvodnění je optimalizace vláhových 

poměrů pozemku pro podporu zemědělského hospodaření v našich zeměpisných šířkách. 

Funční drenáž obecně zrychluje infiltraci vody do půdy; zamokřená půda infiltraci srážek 

výrazně snižuje, zvyšuje tak povrchový odtok (s rizikem eroze půdy). U nás vybudované 

drenážní odvodnění je většinou jednofunkční, tj. sloužící pouze k odvodnění pozemku. 

Regulace drenážního odtoku umožňuje reagovat na aktuální či déletrvající průběh 

počasí, k čemuž využívá retenční a akumulační potenciál půdních pórů. Přispívá k prodloužení 

doby zdržení vody v půdě (s efektem snížení zemědělského znečištění půdní, resp. drenážní 

vody), a ve vhodných přírodních podmínkách umožňuje zvýšením intenzity vsaku do hlubších 

vrstev také zvětšení zásob podzemních vod prvních zvodní. Výzkumné práce na toto téma 

(USA, Kanada, Dánsko, Švédsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Pobaltské země, Velká 

Británie, Itálie, Čína, Egypt, Blízký a střední východ, aj.) dokladují, že lze – ve vazbě na přírodní 

a zemědělské podmínky lokality – zvýšit pomocí regulace drenážního odtoku mělkou hladinu 

podzemní vody o 20–70 cm, oddálit okamžik kulminace drenážního průtoku o 50–90 % a snížit 

celkový drenážní odtok o 25–45 %. Z hlediska zlepšení jakosti odtékající vody fungují 

mechanismy regulace staveb odvodnění zvýšením využití živin plodinami, snížením odtoku (a 

tudíž odnosu látek) a posílením samočistících procesů v půdě (např. denitrifikace ve vodou 

nasyceném, anaerobním prostředí). V průměru je snížení látkového odnosu v drenážní vodě 

pro dusík dokladováno o 20–50 %, pro látkový odnos fosforu potom 30–50 % při zachování či 

mírném zvýšení výnosu plodin. Meliorační praxe výše uvedených států tyto systémy regulace 

odtoku zná, výzkumně rozvíjí a řadu let praktikuje (Fučík a kol. 2021; Kulhavý a kol. 2015). 

V ČR jsou první výsledky (kromě historických experimentů ze 70. a 80. let) k dispozici v práci 

Kulhavý a kol. 2022. 

Pro zpracování vrstvy potenciálních ploch vhodných k regulaci odtoku z odvodňovacích 

systémů v předmětném území bylo použito tří vstupních okruhů podkladů. Dílčí analýzy těchto 

dat předcházely samotné syntéze do finální vrstvy (vrstev). Jednalo se o: 1. půdní 

charakteristiky, umožňující smysluplnou regulaci drenážního odtoku, 2. polygony staveb 

odvodnění dle evidence ZVHS, 3. sklonitost území, vyjádřená digitálním modelem terénu (4G). 

Z celkové plochy odvodnění dle ZVHS v KÚ Drásov (89,12 ha) je vhodných k nějaké 

formě regulace drenážního odtoku 86,9 ha (tj. 97 %). Z celkové plochy odvodnění dle ZVHS v 

KÚ Suchodol (435,2 ha) je vhodných k nějaké formě regulace drenážního odtoku 295 ha (tj. 

68 %). Graficky je znázorněno na velkých mapovách přílohách níže. 

 

Návrh nové cestní sítě 

 

Z analýz historických map bylo navrženo obnovení původních polních cest, které slouží 

k lepší dopravní obslužnosti či prostupnosti krajiny. Cestní sít disponuje funkci protierozní, 
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vodohospodářskou, ekologickou, ekonomickou ale přispívá i k pozitivnímu vlivu na krajinnou 

kompozici a estetické charakteristice a hodnotě krajiny. Cestní síť je doprovázena 

zatravněním, příkopy či doprovodnými dřevinami a může zahrnovat i lokality sloužící pro 

odpočinek. Při návrhu cestní sítě je dbáno na vlastnických vtazích pozemků, skrz které cestní 

síť prostupuje.  

Fotografie-příklady lokalit navrhovaných nových cest: 

  

Obr. 52: fotografie území 

 

 

Ilustrační obrázky opatření: 

 

Obr. 53 : navrhovaná podoba polní cesty, zdroj : https://www.turistika.cz/ 
 

https://www.turistika.cz/
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Obr. 54 : navrhovaná podoba polní cesty, zdroj : https://www.ibesip.cz/ 

 

 

3. Možné náklady na realizaci opatření 

 

 Tab č. 3 a 4 - Opatření pro KU Suchodol: 

  název opatření rozloha cena 

území č. 1 protierozní mez 150 m2 300 Kč/ 1m mez 
  retenční průleh 300 m2 43 Kč/m2 

území č. 2 a 17 sběrné průlehy 700 m2 43 Kč/m2 
  svodný průleh 330 m2 200 Kč/m2 
  tůně 2,7 ha do 0,3 ha 400 Kč/m3, nad 0,3 ha 300 Kč/m3 

území č. 3 sběrné průlehy 600 m2 43 Kč/m2 
  svodný průleh 400 m2 200 Kč/m2 

území č. 4 zatravnění 15000 m2 80 000 Kč/ha 

území č. 16 mokřad   10 000 - 1 000 000 Kč 

území č. 21 remízek  300 Kč/ 1m mez 
  zatravnění 1 ha 80 000 Kč/ha 

 

cesty   

délka navržených polních cest: 4 594 m 

hlavní polní cesta 2 500 Kč/m 

vedlejší polní cesta 1 870 Kč/m 

doprovodné zatravnění 80 000 Kč/ha 

doprovodná vegetace 1 500 kč/m (cena sazenice) 

doprovodný příkop 150 kč/ m2 
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Tab. č. 5 a 6 - Opatření pro KU Drásov: 

  název opatření rozloha cena 

území č. 5 sběrné průlehy 1 200 m 43 kč/m2 

  svodný průleh 380 m 200 kč/m2 

území č. 6 sběrné průlehy 1 000 m2 43 kč/m2 

  svodný průleh 380 m2 200 kč/m2 

území č. 7 meze 900 m 300 kč/ 1m mez 

území č. 8 meze 1 200 m 300 kč/ 1m mez 

území č. 9 sběrné průlehy 1 200 m2 43 kč/m2 

  svodný průleh 330 m2 200 kč/m2 

území č. 10 remízek   300 kč/ 1m mez 

území č. 11 sběrné průlehy 1 600 m2 43 kč/m2 

  svodný průleh 270 m2 200 kč/m2 

  mokřad 2 000 m2 10 000 - 1 000 000 Kč 

území č. 12 a 13 sběrné průlehy 1300 m2 43 kč/m2 

  svodný průleh 300 m2 200 kč/m2 

  zatravnění 1 ha 80 000 Kč/ha 

území č. 14 tůň 150 m2 do 0,3 ha 400 Kč/m3, nad 0,3 ha 300 Kč/m3 

  zatravnění 200 m2 80 000 Kč/ha 

území č. 15 mokřad 5 500 m2 10 000 - 1 000 000 Kč 

území č. 18 mokřad 2 800 m2 10 000 - 1 000 000 Kč 

  zatravnění 1 ha 80 000 Kč/ha 

území č. 19. 
propustek DN 

800   20 000 -50 000 Kč 

území č. 20 přehrázky   dle konkrétního návrhu opatření 

 

cesty     

délka navržených polních 
cest: 3 965 m   

hlavní polní cesta 2 500 Kč/m   

vedlejší polní cesta 1 870 Kč/m   

doprovodné zatravnění 80 000 Kč/ha   

doprovodná vegetace 1 500 kč/m 
cena 
sazenice 

doprovodný příkop 150 kč/ m2   
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4. Katalog protierozních opatření 

 

Tato kapitola popisuje základní informace o každém ze zmíněných typů opatření-o 

principu jeho fungování, o jeho specifikách a smyslu.  

 

Polní cesta s protierozní funkcí 

Popis opatření: 

Hlavním a historicky daným účelem cest je propojení sídelních oblastí a zpřístupnění 

obhospodařovaných pozemků, ale polní cesty mohou plnit mnoho dalších funkcí. Polní cesta 

s protierozní funkcí je kombinovaným typem opatření, kdy běžná místní komunikace je cíleně 

vedena v přibližně vrstevnicovém směru a je umístěna do míst, kde je třeba přerušit příliš 

dlouhý a erozně ohrožený svah. Cesta by měla být na straně proti svahu doplněna cestním 

příkopem, případně průlehem, jehož funkcí v tomto případě je nejen odvodnění komunikace, 

ale i zachycení povrchového odtoku z výše ležícího pozemku. Příkop se dimenzuje stejně jako 

protierozní, ale navíc musí splňovat i parametry cestního příkopu. Z hlediska omezení 

využívání pozemku se jedná o opatření s minimálními dopady. Cesta zajišťuje pohodlný 

přístup na přilehlé pozemky. Je však nutné vybudovat na vhodných místech sjezdy z cesty na 

pozemky. Polní cesty s protierozní funkcí jsou typem opatření, které s největší 

pravděpodobností bude realizováno jen v případě zpracování komplexních pozemkových 

úprav pro daný katastr. 

Kombinace s dalšími typy opatření:  

Polní cesty jsou většinou doprovázeny liniovými odváděcími prvky (odvodňovací příkop, 

záchytný – odváděcí průleh) a zatravněný pás.  

Polní cesty jakožto liniový prvek v krajině je vhodné využít pro zvýšení estetické hodnoty 

krajiny výsadbou vegetace, případně i jako součást územních systémů ekologické stability. 

Efekty opatření: 

Vliv na vodní režim:  

Protierozní polní cesty v kombinaci s dalšími liniovými prvky protierozní ochrany 

ovlivňuje odtokové poměry při přívalových deštích spíše negativně (do jisté míry urychluje 

odtok), případná kompenzační opatření mohou být řešena na svodných příkopech. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky:  

Vhodný návrh cestní sítě doplněné o záchytné příkopy, průlehy, a zatravněné pásy 

rozděluje nevhodně velké půdní bloky a omezuje povrchovou erozi tím, že dochází 

k zachycení transportovaných částic krátce po začátku transportní cesty. V případě řádného 

využívání navrženého opatření dochází k zachycení půdních částic a tím ke zjednodušení 

procesu navrácení půdy na místa původního odnosu. 

Ekologické přínosy: 
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Protierozní polní cesta může být doprovázena vhodnou vegetací, případně s doplněním 

dalšími krajinotvornými prvky a tvořit tak součást ekologické kostry krajiny. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení polní cesty bez odvodňovacích prvků (příkop/průleh včetně 

propustků) a doprovodné vegetace lze orientačně odhadnout podle kategorie takto: 

hlavní polní cesta 2500 Kč/m 

vedlejší polní cesta 1870 Kč/m 

Nároky na údržbu: 

Údržba polních cest spočívá v případných opravách jejich krytu v závislosti na jeho typu. 

Dále je nutná pravidelná údržba objektů (propustků, příkopů a sjezdů) a kontrola stavu jejich 

opevnění po průtoku větších vod. 

Podklady pro návrh opatření: 

analýza dostupnosti pozemků z hlediska majetkoprávních vztahů; geologické a 

pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; způsob využití řešeného pozemku i 

pozemků sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt 

melioračních staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku.  

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

délka polní cesty [m]; šířka vozovky a krajnic [m]; typ vozovky; max. podélný sklon (%); 

údaje o doprovodných objektech. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku; hospodařící subjekt; navrhovatel opatření; investiční náklady [Kč bez 

DPH]. 

 

Liniová zeleň 

Popis opatření: 

Liniová zeleň doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. 

Jedná se o významný prostorotvorný prvek, ovlivňující celkový charakter a obraz krajiny. 

Nezanedbatelná je tedy její funkce estetická.  Duhová skladba výsadeb musí odpovídat 

vegetačnímu stupni a regionální tradici. Stromky by měly být sázeny ve vzdálenosti 
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odpovídající průměru koruny dospělého stromu – za předpokladu stromů se středně širokou a 

malou korunou je uvažována vzdálenost 10 m.  

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Zeleň je především navrhována podél liniových protierozních opatření – příkopů, 

průlehů, polních cest a hrázek.  

Efekty opatření:  

Vliv na množství odtoku povrchové vody:  

Zelené stromy do jisté míry zpožďují odtok srážkové vody, celkově je ale vliv liniové 

zeleně na odtok povrchové vody zanedbatelný. 

Vliv na povrchovou erozi půdy a její důsledky: 

Liniová zeleň povrchovou erozi půdy neovlivňuje. 

Ekologické přínosy: 

Liniovou zeleň může být zapojena do územního systému ekologické stability a součástí 

biokoridorů. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na vysazení jednoho stromku lze odhadnout na 1500 Kč. Do této ceny je 

započtena cena sazenice, výsadba a mechanická ochrana proti škůdcům. Cena za 1 m liniové 

zeleně je tedy uvažována ve výši 150 Kč/m. 

Nároky na údržbu: 

Okolo každého nově vysazeného stromu je třeba v prvních třech až čtyřech letech 

udržovat půdu bez konkurenčních rostlin plevele nebo trávníku. Plochu kruhu o průměru 1 – 

1,5 m je třeba přihnojovat a okopávat.  

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: 

charakter chráněného pozemku; základní hydrologická data; geologické a pedologické 

poměry; geodetické a mapové podklady; způsob využití řešeného pozemku i pozemků 

sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt melioračních 

staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

ČSN 83 7005 Ochrana přírody – Krajiny – Termíny a definice 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 
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druh a počet sazenic; spon výsadby (m); celková délka linie [m]. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření 

 Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: obec, hospodařící subjekt, vlastník 

pozemku 

 

Vegetační doprovod 

Popis opatření: 

Vegetační doprovod je dřevinný porost, jehož hlavní funkce je krajinotvorná, 

bioklimatická a estetická. Duhová skladba výsadeb musí odpovídat vegetačnímu stupni a 

regionální tradici. Vzdálenost výsadby se obvykle volí pro stromky 2 – 4 m, pro keře 0,5 – 1 m. 

Porosty vytváří nepravidelně se střídající skupiny stromů a keřů, mezi skupinami lze větší 

mezery vyplnit solitérními stromy nebo skupinami keřů. Podél polních cest je vzhledem 

k historickým tradicím zařadit do vegetačního doprovodu i ovocné stromy. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Vegetační doprovod je především navrhován podél liniových protierozních opatření – 

příkopů, průlehů, polních cest a hrázek.  

Efekty opatření:  

Vliv na množství odtoku povrchové vody: 

Zelené stromy do jisté míry zpožďují odtok srážkové vody, celkově je ale vliv liniové 

zeleně na odtok povrchové vody zanedbatelný. 

Vliv na povrchovou erozi půdy a její důsledky: 

Vegetační doprovod do jisté míry chrání liniové prvky protierozní ochrany (příkopy, 

průlehy, polní cesty) před zanášením splaveninami. Významnou roli mají v ochraně vodních 

toků a nádrží před zanášením. 

Ekologické přínosy: 

Vegetační doprovod může být zapojen do územního systému ekologické stability a 

součástí biokoridorů, případně může tvořit lokální biotop. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na vysazení jednoho stromku lze odhadnout na 1500 Kč, keře 200 – 250 Kč. 

Do této ceny je započtena cena sazenice, výsadba a mechanická ochrana proti škůdcům.  

Nároky na údržbu: 

Okolo každého nově vysazeného stromu je třeba v prvních třech až čtyřech letech 

udržovat půdu bez konkurenčních rostlin plevele nebo trávníku. Plochu kruhu o průměru 1 – 

1,5 m je třeba přihnojovat a okopávat. V prvních dvou letech je třeba sežínat vysokou buřeň, 

která utlačuje nižší sazenice, které přerůstá. Založené kultury se musí chránit proti okusu zvěří, 

případně doplňovat prázdná místa po uhynulých sazenicích. 
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Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: 

charakter chráněného pozemku; základní hydrologická data; geologické a pedologické 

poměry; geodetické a mapové podklady; způsob využití řešeného pozemku i pozemků 

sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt melioračních 

staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

ČSN 83 7005 Ochrana přírody – Krajiny – Termíny a definice 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; 

kód a název katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

druh a počet sazenic; spon výsadby (m); celková délka linie [m]. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku; hospodařící subjekt; navrhovatel opatření. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Odvodňovací příkop 

Popis opatření: 

Odvodňovací příkop je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a odvést 

ho mimo chráněnou plochu do recipientu (často do svodného příkopu).  

Příčný profil příkopu je nejčastěji lichoběžníkový, se šířkou ve dně 0,3 – 0,6 m, hloubkou 

0,6 – 1,2 m a sklonem svahů 1:1,5 až 1 : 2. Pokud je to možné vzhledem ke sklonovým 

poměrům, dimenzi příkopu a místním materiálům, je preferováno, aby příkopy byly opevněné 

pouze zatravněním. 

Z hlediska lokalizace jsou odvodňovací příkopy děleny na: 

záchytné – které jsou situovány nad chráněným pozemkem a zabraňují přítoku vnějších 

vod, 

sběrné – které jsou navrhovány přímo v ploše řešeného pozemku s cílem zkrátit volnou 

délku povrchového odtoku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy. 

Vzdálenost příkopu od horní hranice pozemku či mezi jednotlivými příkopy je navržena na 

základě zjištěné erozní ohroženosti, například podle přípustné délky svahu vypočtené pomocí 

USLE nebo podle kritické délky ze simulačního modelu SMODERP.  
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Příkopy jsou dimenzovány na dobu opakování nejméně 5 let, pokud je cílem jen ochrana 

zemědělského pozemku. Pro ochranu intravilánu nebo jiné infrastruktury je míra ochrany vyšší 

dle konkrétních podmínek, zpravidla na srážku s opakováním 10 – 50, výjimečně 100 let. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Nad příkopem je vhodné založit zatravněný pás k zachycení erozních splavenin v šířce 

min. 6 m, kde bude docházet k prvotnímu zachycování splavenin nesených odtokem. Pod 

příkopem se zpravidla buduje ochranná protierozní mez za účelem zvýšení retenčního objemu 

příkopu a využití materiálu z výkopu. Příkopy jsou velmi často nezbytným objektem při návrhu 

polních cest s protierozní funkcí. Příkop jakožto liniový prvek v krajině je vhodné využít pro 

zvýšení estetické hodnoty krajiny výsadbou vegetace, případně i jako součást územních 

systémů ekologické stability. Před zaústěním příkopu do recipientu je vhodné na něm 

vybudovat sedimentační jímku, která zachytí nesené splaveniny. V opačném případě příkop 

může působit kontraproduktivně z hlediska ochrany jakosti vody a tuto bude zhoršovat. 

Efekty opatření:  

Vliv na vodní režim: 

Odvodňovací příkop ovlivňuje odtokové poměry při přívalových deštích spíše negativně 

(do jisté míry urychluje odtok), případná kompenzační opatření mohou být řešena na svodných 

příkopech např. protierozní sedimentační nádrží nebo suchou nádrží před zaústěním do 

recipientu. 

Vliv na povrchovou erozi půdy a její důsledky: 

Odvodňovací příkop ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě příkopu 

záchytného) nebo zkracuje délku dráhy povrchového odtoku (v případě příkopu sběrného) na 

zemědělském pozemku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy.  

Ekologické přínosy: 

Samotný odváděcí příkop příznivě snižuje erozi půdy, ale nejedná se o prvotně 

ekologické opatření. Ekologický přínos mají jeho doprovodná opatření, například vegetační 

pásy, liniovou výsadbu – lokální biokoridory. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení příkopu se odvíjejí od jeho dimenzí a jsou znázorněny v grafu 

závislosti na ploše příčného profilu příkopu pro 1 m délky. 
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Nároky na údržbu: 

Podmínkou trvalé funkčnosti odvodňovacích příkopů je jejich pravidelné čištění od 

nánosů a porostů, a to zejména po erozně odtokových epizodách, kdy je třeba v rámci 

kontrolních prohlídek ověřit míru zanesení sedimenty a zajistit jejich případné odtěžení. 

Současně je třeba věnovat pozornost souvisejícím objektům, především propustkům a 

mostkům, a udržovat jejich průtočnost. 

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: 

charakter chráněného pozemku; základní hydrologická data; geologické a pedologické 

poměry; geodetické a mapové podklady; způsob využití řešeného pozemku i pozemků 

sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt melioračních 

staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály; 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním. 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

návrhový průtok [m3/s; QN]; délka příkopu [m]; šířka příkopu ve dně [m]; sklony svahů 

příkopu [1 : m]; podélný sklon (%); typ opevnění. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření. 
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Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Průleh sběrný 

Popis opatření: 

Sběrný (odváděcí) průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a 

odvést ho mimo chráněnou plochu do recipientu (často do svodného průlehu nebo příkopu). 

Průlehy se navrhují na pozemcích do sklonu max. 10% zpravidla jako zatravněné (mohou být 

i obdělávatelné) tak, aby byly přejezdné běžnou zemědělskou mechanizací. Součástí průlehu 

by měl být zatravněný sedimentační pás nad průlehem v šířce min. 6 m. Návrh podélného 

sklonu a příčného profilu průlehu se provádí pomocí hydrologických metod. Podélný sklon a 

příčný profil určují průtočnou kapacitu průlehu a rychlost proudění, na kterou je třeba posoudit 

stabilitu dna a svahů. Pokud je to možné vzhledem k charakteru místního materiálu, sklonovým 

poměrům a dimenzi příkopu, je preferováno, aby sběrné průlehy byly nezpevněné – z důvodu 

snadnější údržby a nižší ceny realizace. Sklony svahů by neměly překročit 1 : 5, zpravidla jsou 

navrhovány mírnější (např. 1 : 10) tak, aby byl průleh přejezdný, případně obdělávatelný. 

Vzhledem k požadavku na sklon svahů je průleh aplikovatelný na mírnějších pozemcích o 

sklonu pod 10 %. 

Z hlediska lokalizace jsou průlehy děleny na: 

záchytné – které jsou situovány nad chráněným pozemkem a zabraňují přítoku vnějších 

vod, 

sběrné – linie, které jsou navrhovány přímo v ploše řešeného pozemku s cílem přerušit 

volnou délku povrchového odtoku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy.  

Kombinace s dalšími typy opatření:  

Nad průlehem je vhodné založit zatravněný pás v šířce min. 6 m, kde bude docházet 

k prvotnímu zachycování splavenin nesených odtokem. Pod průlehem se zpravidla buduje 

ochranná hrázka nebo protierozní mez za účelem zvýšení retenčního objemu příkopu a využití 

materiálu z výkopu. Sklony svahů hrázky musí být rovněž mírné (max. 1 : 5), aby byla zajištěna 

jejich přejezdnost. Průleh jakožto liniový prvek v krajině je vhodné využít pro zvýšení estetické 

hodnoty krajiny výsadbou vegetace, případně i jako součást územních systémů ekologické 

stability.  

Efekty opatření: 

Vliv na vodní režim: 

Odváděcí průleh ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě průlehu 

záchytného) nebo zkracuje délku dráhy povrchového odtoku (v případě průlehu sběrného) na 

zemědělském pozemku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy.  

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Odváděcí průleh ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě průlehu 

záchytného) nebo zkracuje vodnou délku povrchového odtoku na zemědělském pozemku tak, 

aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy. Současně ale zabraňuje posunu 
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usazených splavenin dále do recipientu.  Opatření tedy minimalizuje i následné zanášení 

vodních toků a nádrží. 

Ekologické přínosy:  

Samotný odváděcí průleh příznivě snižuje erozi půdy, ale nejedná se o prvotně 

ekologické opatření. Ekologický přínos mají jeho doprovodná opatření, například vegetační 

pásy, liniová výsadba – lokální biokoridory. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení průlehu se odvíjejí od jeho dimenzí a jsou znázorněny v grafu 

závislosti na půdorysné ploše průlehu pro 1 m délky. 

 

Nároky na údržbu: 

Nároky na údržbu průlehů jsou obdobné jako u jiných vodohospodářských děl. Nezbytné 

je provádět pravidelnou vizuální kontrolu technického stavu průlehů a to hlavně po erozně 

odtokových epizodách, kdy je třeba v rámci kontrolních prohlídek ověřit zejména stav svahů, 

dna a množství sedimentů. Pravidelně by měla být prováděna údržba travních porostů a 

dřevinného doprovodu, včetně odstraňování přebytečné biomasy. 

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: charakter chráněného pozemku; základní 

hydrologická data; geologické a pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; způsob 

využití řešeného pozemku i pozemků sousedících; územně technické podklady (technická 

infrastruktura, výskyt melioračních staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály; 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním. 
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Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; 

kód a název katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

návrhový průtok [m3/s; QN]; délka průlehu [m]; půdorysná plocha [m2]; sklony svahů 

příkopu [1 : m]; podélný sklon (%); typ opevnění. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku; hospodařící subjekt; navrhovatel opatření. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Průleh svodný 

Popis opatření: 

Svodný průleh je obdobně jako svodný příkop recipientem příkopů či průlehů 

odváděcích. Jeho úkolem je bezpečné svedení zachycené vody do vodní nádrže nebo toku. 

Trasa průlehu je vedena po hranici pozemku, případně údolnicí. Příčný profil průlehu je 

lichoběžníkový, případně parabolický, hloubka 0,3 až 1,0 m Sklony svahů by neměly překročit 

1 : 5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1 : 10) tak, aby byl průleh přejezdný. Max. 

střední profilová rychlost pro zatravněné průlehy je 1,5 m/s, při vyšších rychlostech musí být 

průleh opevněn, např. dlažbou nebo polovegetačními várnicemi. Z hlediska dimenze je třeba 

při navrhování svodných průlehů respektovat návrhové parametry všech zaúsťovaných 

sběrných nebo záchytných příkopů / průlehů po trase. Pro snížení podélného sklonu nivelety 

dna a zpomalení průtoku mohou sloužit zvláštní objekty – například kamenité skluzy nebo 

kaskáda žlabovek, umístěných stupňovitě nad sebou. Z hlediska dimenze je třeba při 

navrhování svodných průlehů respektovat návrhové parametry všech zaúsťovaných sběrných 

nebo záchytných průlehů či příkopů po trase. Z důvodu ochrany kvality vody před vnosem 

jemnozrnného erozního sedimentu je velmi žádoucí na svodném průlehu před jeho zaústěním 

do recipientu vybudovat záchytnou sedimentační jímku. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Svodné průlehy mohou být navrhovány pro odvodnění polních cest s protierozní funkcí, 

případně kombinovány s travními pásy nebo výsadbou liniové vegetace. 

Efekty opatření: 

Vliv na vodní režim: 

Svodný průleh ovlivňuje odtokové poměry při přívalových deštích spíše negativně (do 

jisté míry urychluje odtok), jako kompenzační opatření lze navrhnout speciální objekty pro 

zpomalení odtoku, např. kaskády, přehrážky apod., případně před zaústěním do recipientu 

situovat suchou nádrž (opatření P08). 

 



 

55 

 

 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Svodný průleh je pouze nezbytným prvkem soustavy protierozních příkopů, případně 

průlehů, samostatně povrchovou erozi neovlivňuje. 

Ekologické přínosy: 

Samotný svodný průleh nemá vliv na přírodní prostředí, ekologický přínos mají jeho 

doprovodná opatření, u kterých je možno realizovat vegetační pásy – lokální biokoridory. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení svodného průlehu se odvíjejí od jeho dimenzí a způsobu opevnění a 

jsou znázorněny v grafu závislosti na půdorysné ploše průlehu pro 1 m délky.  

 

Nároky na údržbu: 

Nároky na údržbu svodných příkopů jsou obdobné jako u jiných vodohospodářských děl. 

Nezbytné je provádět pravidelnou vizuální kontrolu technického stavu průlehů a to hlavně po 

povodňových událostech - zejména stavu opevnění a případných objektů – propustků, skluzů 

apod. 

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: charkter chráněného pozemku; 

základní hydrologická data; geologické a pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; 

způsob využití řešeného pozemku i pozemků sousedících; územně technické podklady 

(technická infrastruktura, výskyt melioračních staveb, územně plánovací podklady a 

dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 
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ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály; 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním. 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

návrhový průtok [m3/s; QN]; délka průlehu [m]; šířka průlehu ve dně [m]; půdorysná 

plocha [m2]; sklony svahů průlehu [1 : m]; podélný sklon. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku; hospodařící subjekt; navrhovatel opatření; investiční náklady [Kč bez 

DPH]. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Průleh retenční 

Popis opatření: 

Retenční průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a převést ho 

na infiltraci, což může mít potenciálně výrazný vliv na snížení odtoku z krajiny a doplňování 

zásoby podzemní vody. Tyto prvky se dimenzují na celkový objem odtoku ze srážky ze 

zdrojové plochy. Obvykle proto mají větší příčný profil než prvky odváděcí. Retenční průleh se 

rovněž zásadně neopevňuje ve dně a svazích – byla by tím popřena jeho základní funkce. 

Sklony svahů by neměly překročit 1 : 5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1 : 10) tak, 

aby byl průleh přejezdný, případně obdělávatelný. Retenční průlehy jsou vhodné na 

pozemcích se sklonem do 4 %. Retenční průlehy se navrhují tak, aby ve svém akumulačním 

prostoru dokázaly zachytit celý objem odtoku z výše ležících pozemků při návrhové srážce pro 

N=5, 20, 100 let, přičemž hloubka průlehu je v rozmezí 0,3 – 1,0 m. Retenční průleh musí být 

na vhodném místě vybaven vypouštěcím zařízením s opevněným korunovým přelivem, 

zaústěným do zatravněné údolnice nebo do vhodného svodného prvku či do vodoteče. 

Retenční průleh se neumísťuje nad zástavbu či infrastrukturu. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Pod průlehem se zpravidla buduje protierozní mez za účelem zvýšení retenčního objemu 

příkopu a využití materiálu z výkopu. Sklony svahů meze musí být rovněž mírné (max. 1 : 5), 

aby byla zajištěna jejich přejezdnost. Nad průlehem se zakládá zatravněný pás. Na hrázce 

nebo pod ní je možno založit doprovodnou vegetaci. 
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Efekty opatření: 

Vliv na vodní režim: 

Retenční průleh zachycuje celé množství povrchového odtoku při návrhové srážce a 

převádí ho na infiltraci. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Retenční průleh ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě průlehu 

záchytného) nebo zkracuje vodnou délku povrchového odtoku na zemědělském pozemku tak, 

aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy. Současně ale zabraňuje posunu 

usazených splavenin do recipientu.  Opatření tedy minimalizuje i následné zanášení vodních 

toků a nádrží. 

Ekologické přínosy: 

Samotný retenční průleh nemá vliv na přírodní prostředí, ekologický přínos mají jeho 

doprovodná opatření, u kterých je možno realizovat vegetační pásy – lokální biokoridory. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení průlehu se odvíjejí od jeho dimenzí a jsou znázorněny v grafu 

závislosti na půdorysné ploše průlehu pro 1 m délky. 

 

Nároky na údržbu: 

Nároky na údržbu průlehů jsou obdobné jako u jiných vodohospodářských děl. Po 

povodňových událostech je třeba kontrolovat stavu svahů a dna a zejména množství 

sedimentů. Pravidelně by měla být prováděna údržba travních porostů a dřevinného 

doprovodu, včetně odstraňování sedimentů a přebytečné biomasy. V případě opakovaného 

ukládání jemnozrnného erozního sedimentu dojde po čase k zakolmatování dna a výraznému 

snížení rychlosti infiltrace. Proto je vhodné jemnozrnný sediment ze dna průlehu periodicky 

odstraňovat a to až na rostlý terén. Současně je třeba věnovat pozornost stavu vypouštěcího 

zařízení, po povodňových epizodách zkontrolovat zda nedošlo k ucpání výpusti nebo nebylo 

poškozeno opevnění korunového přelivu. 

Podklady pro návrh opatření: 
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Základní vstupní podklady pro návrh opatření: charakter chráněného pozemku; 

základní hydrologická data; geologické a pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; 

územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt melioračních staveb, územně 

plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály; 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním. 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

návrhový průtok [m3/s; QN]; návrhová srážka; délka a hloubka průlehu [m]; půdorysná 

plocha [m2]; sklony svahů příkopu [1 : m]; návrhový záchytný objem průlehu [m3]. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Protierozní mez 

Popis opatření: 

Historické meze vznikaly na hranicích pozemků a měly formu nízkých kamenných 

hrázek, převážně vrstevnicově orientovaných a tvořily díky staletí trvajícím procesům (zejména 

vrstevnicové orbě, při níž byla půda překlápěna směrem po svahu) nízké terasy. Současné 

meze jsou budovány jako nízké hrázky doplněné mělkým příkopem či průlehem v podélném 

sklonu do3 %. Hrázky mají zpravidla výšku 1 – 1,5 m a sklon svahů 1 : 1,5 – 1 : 2 a většinou 

jsou doplněny výsadbou křovinné a stromové vegetace.  Protierozní mez by mimo zachycení 

a odvedení povrchového odtoku současně měla plnit funkci krajinotvornou. Hrázka bývá 

osázená vhodnou vegetací, případně doplněna dalšími prvky s krajinotvornou funkcí. Pokud 

může dojít k zatopení návodního líce hrázky, je nutno ji budovat tak, aby byla zachována její 

stabilita, tj. dodržet požadovaný stupeň zhutnění a podélný profil koruny hrázky vést bez 

lokálních depresí, ve kterých by mohlo dojít k soustředěnému přelití. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Protierozní meze jsou vždy tvořeny kombinací hrázky s liniovými prvky odváděcími 

případně zasakovacími (odvodňovací příkop, záchytný – odváděcí průleh, vsakovací průleh a 

zatravněný pás). Pokud je zatravněný pás situován nad mezí, transportované půdní částice 
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sedimentují a postupně dochází k vyplnění prostoru nad mezí a vytvoření obdoby nízkých 

teras, jejichž protierozní působení spočívá ve snížení podélného sklonu svahu (princip 

terasování a funkce historických mezí).  Mez jakožto liniový prvek v krajině je vhodné využít 

pro zvýšení estetické hodnoty krajiny výsadbou vegetace, případně i jako součást územních 

systémů ekologické stability. 

Efekty opatření: 

Vliv na vodní režim: 

Protierozní meze v kombinaci s dalšími vsakovacími prvky protierozní ochrany umožňují 

infiltraci odtoku z malých povodí do půdy. Pokud se jedná o prvky odváděcí, prvek mohou mít 

na retenci vody v krajině negativní vliv. Ten může být potlačen vhodným geometrickým 

uspořádáním a vytvořením retenčních prostor. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Vliv mezí na povrchovou vodní erozi se odvíjí od způsobu kombinace s výše uvedenými 

opatřeními. 

Ekologické přínosy: 

Protierozní mez by měla být osázena vhodnou vegetací, případně s doplněním dalšími 

krajinotvornými prvky a tvořit tak součást ekologické kostry krajiny. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení tělesa meze se odvíjejí od jejích dimenzí a jsou znázorněny v grafu 

závislosti na ploše příčného profilu hrázky pro 1 m délky.  

 

Nároky na údržbu: 

V případě zatravnění navrženého prvku je nutné zahrnout do provozních nákladů sečení 

(2x ročně). Dále je nutná pravidelná údržba objektů a kontrola stavu opevnění po průtoku 

větších vod. 
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Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: charakter chráněného pozemku; 

základní hydrologická data; geologické a pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; 

způsob využití řešeného pozemku i pozemků sousedících; územně technické podklady 

(technická infrastruktura, výskyt melioračních staveb, územně plánovací podklady a 

dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd 

odvodněním. 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

délka meze [m]; šířka hrázky v koruně [m]; sklony svahů [1 : m]; typ opevnění; návrhové 

hodnoty hydrologické (průtok, objem odtoku). 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření; investiční náklady [Kč bez 

DPH]. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Mokřad 

Popis opatření: 

Umělé mokřady jsou účinnými opatřeními k omezení vyplavování zejména dusičnanů ze 

zemědělsky intenzivně obhospodařovaných nebo odvodněných půd. Retence či odbourávání 

dusíkatých látek ve vodním či půdním prostředí je přirozený proces, který probíhá s různou 

intenzitou za různých klimatických, půdních a hydrologických podmínek. Protože celkový N ve 

vodách zemědělsky využívaných povodí je průměrně tvořen z cca 95–98 % nitrátovým 

dusíkem, probíhá odbourávání převážně formou denitrifikace, zejména v anaerobních, 

ojediněle potom v aerobních podmínkách. Místy, kde dochází k denitrifikaci, jsou zejména 

epifytní biofilmy na ponořených částech mokřadní vegetace. Dusičnany jsou z vody odnímány 

také asimilací (příjmem rostlinami); dusík je takto vyřazován z odtokového procesu a převáděn 

do hromadící se organické hmoty mokřadu, která se jen pomalu rozkládá. Dále mokřadní 

prostředí částečně a různou mírou efektivity odbourává látky fosforu a pesticidy (viz níže). 

Mokřad musí mít dostatečnou plochu a musí zaručovat dostatečnou dobu zdržení vody, a to i 

v době zvýšených průtoků; je doporučováno minimálně cca 20 – 30 hodin. Za tímto účelem je 

vhodné před samotný mokřad navrhovat objekt pro dočasnou (v řádu dnů) akumulaci drenážní 
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a/nebo povrchové vody ze zemědělské půdy a její postupné odtékání do mokřadu. Účinná 

plocha mokřadu vzhledem k ploše sběrného povodí je doporučována mezi 0,01 – 1,5% této 

plochy, optimum je přibližně kolem 0,05%.  

Dimenzování předřazeného objektu je třeba věnovat pozornost v souvislosti s kapacitou 

níže situovaných mokřadů a souvisejícího okolí, s použitím souvisejících norem a metodik. 

Akumulační objekt je doporučeno dimenzovat na odtoky s pravděpodobností výskytu do 20 

let, vyšší odtoky je doporučeno bezpečně převádět. 

Mokřad ve vazbě na stavby odvodnění je možné situovat podle možností a podmínek 

okolí, buď přímo na stavbě odvodnění (přerušením, otevřením svodného drénu, resp. jeho 

nahrazením) či v bezprostřední návaznosti na drenážní výúsť, tj. přímo na zemědělské půdě. 

Další možnost je mokřad (resp. sdružený objekt retenčního mokřadu) umístit mimo 

zemědělskou půdu, hydrologicky pod předmětnou stavbu odvodnění, pokud to lokální přírodní 

a uživatelské podmínky umožňují. Nejčastěji se bude jednat o druh pozemku ostatní plocha. 

Tato druhá varianta řešení prakticky nezasahuje do zemědělského využití předmětné 

odvodněné zemědělské půdy a stavby odvodnění. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Kombinace s dalšími opatřeními souvisí s přírodními a zemědělskými podmínkami výše 

situovaného hydrologicky souvisejícího území. Je vhodné umisťovat mokřady, pokud se zde 

už nevytvořily přirozeně, do plochých údolních poloh a údolnic přiléhajících z vnější strany (ze 

strany přítoku svahových a drenážních vod) k vegetačním pobřežním pásům, pod zatravněné 

údolnice, a/nebo v návaznosti na HOZ. Takto situované mokřady mohou dále navazovat a 

(úplně či z části) čistit vodu ze sběrných liniových objektů (příkopy, průlehy); tj. opatření pro 

řešení povrchového odtoku. 

Efekty opatření: 

Průměrná účinnost průměrného mokřadu pro odstranění dusičnanového dusíku 

z drenážních vod se pohybuje kolem 65-75%; resp. 426 kg N / ha / rok, (Vymazal, 2017). Další 

studie uvádějí, že průměrné zadržení fosforu v mokřadech, které byly navrženy speciálně pro 

odstranění živin z drenážních vod, činilo 48 kg P·ha-1·rok-1. Zároveň uvádějí, že potenciál 

těchto mokřadů je podstatně vyšší, až 100 kg P·ha-1·rok-1. Zadržení fosforu je ovlivněno celou 

řadou faktorů, jako je forma fosforu v drenážní vodě, složení půdního substrátu v umělém 

mokřadu, vysázená vegetace a způsob jejího obhospodařování, sklízení nadzemní biomasy, 

aj. 

Uměle vybudované mokřady v návaznosti na systémy odvodnění mohou sloužit jako 

účinný prvek v odstraňování také pesticidů z těchto vod, pokud jsou vhodně navrženy a 

vybudovány, m.j. vč. řešení vyšších drenážních odtoků, během kterých je řada těchto látek 

drenážemi vyplavována ve zvýšených koncentracích, což platí i pro fosfor. Intenzita 

odbourávání pesticidů v mokřadech je velmi proměnlivá; nejvyšší účinnost umělých mokřadů 

je zjišťována pro pesticidy skupin organochlorové, strobiluriny, organofosfátové a pyrethroidy; 

nižší potom pro pesticidy skupin triazinů, kyseliny aryloxyalkanoické a kyseliny močové. 

Odbourání pesticidů obecně pozitivně souvisí s hodnotou Koc té které látky (Koc - půdní 

adsorpční koeficient, který informuje o schopnosti dané látky vázat se k organické složce 

půdy), poločasem rozpadu látky ve vodní fázi a dobou zdržení vody v mokřadu. 
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Účinnost mokřadů z hlediska odbourání látek souvisí jednak s dobou zdržení vody, dále 

s typem vtoku a pohybu vody v mokřadu (vertikální, horizontální, volná hladina), substrátem a 

vegetací. Dlouhé a úzké mokřady jsou hodnoceny jako obecně účinnější než krátké a široké. 

Vliv na vodní režim: 

Vliv na vodní režim odvodněné půdy souvisí s umístěním a charakterem mokřadu. 

Obecně dochází ke zpomalení odtoku drenážní vody (díky zdržení v mokřadu); nicméně pokud 

je umístěn na odvodněné zemědělské půdě (v souladu s majetkoprávními a uživatelskými 

vztahy), jedná se o zásah do stavby odvodnění a přicházejí v úvahu negativní důsledky ve 

smyslu zvýšení pravděpodobnosti povrchového odtoku drenážní vody z mokřadu, zejména při 

vyšších drenážních odtocích a v případě situování mokřadu do dolní části pozemku s možností 

výskytu povrchového odtoku z výše ležících částí pozemku.  Varianta retenčního mokřadu 

mimo zemědělskou půdu ovlivňuje vodní režim nepřímo (druhotně); dochází ke zpomalení 

nižších až středních odtoků. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Mohou být nezanedbatelné, pokud je objekt umístěn na odvodněné zemědělské půdě, 

přicházejí v úvahu negativní důsledky ve smyslu zvýšení pravděpodobnosti povrchového 

odtoku drenážní vody z mokřadu, zejména při vyšších drenážních odtocích a v případě 

situování mokřadu do dolní části pozemku s možností výskytu povrchového odtoku z výše 

ležících částí pozemku. 

Ekologické přínosy: 

Ekologické přínosy různých typů mokřadů jsou převážně pozitivní; obecně zvyšují 

biodiverzitu, zlepšují mikroklima, napomáhají odbourávání živin a organických látek. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Realizační náklady retenčního mokřadu se v souvislosti s plochou celého objektu, 

dimenzováním a použitými materiály pohybují v rozmezí od 100 tis. Kč – 1 mil. Kč 

Nároky na údržbu: 

Kontrola retenčního objektu i mokřadů z hlediska funkčnosti, zanášení a případných 

poruch, cca 1-2 x ročně. Ve vazbě na režim a vegetační obsádku mokřadu sklizeň biomasy 

(1x za 1-4 roky). 

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: Geologické, hydrogeologické a 

pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; způsob využití řešeného pozemku i 

pozemků sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt 

melioračních staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní normové a metodické předpisy využitelné pro návrh opatření: 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy 
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Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Hospodařící subjekt, vlastník pozemku, obec 

 

Tůň 

Popis opatření: 

Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. 

Tůně jsou zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení. 

Maximální hladina vody v tůni může být dána pouze okolním terénem či zemním valem z jejího 

výkopku.  Tůně mohou být průtočné nebo neprůtočné – napájené drenážní vodou, případně v 

kombinaci s přítokem povrchových vod. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Podél břehové linie tůně je vhodné založení zatravněného pásu jako ochrany před 

zanášením splaveninami. 

Efekty opatření: 

Vliv na množství odtoku povrchové vody: 

Odtok povrchové vody je tůněmi zadržen. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Tůněmi je možno stabilizovat poměry v místech, kde by mohlo docházet k lokální 

povrchové erozi. 

Ekologické přínosy: 

Tůň je významným prvkem ke zvýšení druhové biodiverzity organizmů a přírodních 

procesů. Vedlejším účelem je potom funkce estetická a krajinotvorná. 

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na tvorbu tůní v ploše do 0,3 ha je možno odhadnout na 400 Kč/m3 vytěžené 

zeminy, v ploše nad 0,3 ha na 300 Kč/m3 vytěžené zeminy. Položka zahrnuje odtěžení zeminy 

suchou nebo mokrou cestou včetně přesunu, uložení a rozprostření zeminy v rámci lokality.  

Nároky na údržbu: 

Údržba tůní spočívá v odstraňování náletu, vytrhávání zárůstu, částečném odstranění 

sedimentu a pomístné úpravě zemních valů. Vždy je nutno brát ohled na vyskytující se biotop, 

který nesmí být poškozen.  

Podklady pro návrh opatření: 
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Základní vstupní podklady pro návrh opatření: 

geologické, hydrogeologické a pedologické poměry; geodetické a mapové podklady; 

biologické hodnocení; způsob využití řešeného pozemku i pozemků sousedících; územně 

technické podklady (technická infrastruktura, výskyt melioračních staveb, územně plánovací 

podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

TNV 75 4221 Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných 

trubkovou drenáží 

Metodická příručka pro žadatele OPŽP, 2013: Pracovní postupy eliminace negativních 

funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. 

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

plocha tůně; max. hloubka vody (m); sklony břehú a dna; typ tůně (průtočná / neprůtočná. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření; investiční náklady [Kč bez 

DPH]. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

Zatravnění 

Popis opatření: 

Zatravnění patří mezi nejjednodušší technická protierozní opatření. Prioritním cílem 

opatření je zajistit stabilitu dráhy soustředěného povrchového odtoku a zabránit vzniku rýhové 

eroze a následnému odnosu zeminy do vodních toků. Dobře utvářený travní drn je schopen 

odolávat vysokým rychlostem proudící vody a redukovat odnos půdních částic z pozemku. 

Zároveň částečně zachytává částečky splaveniny, které voda unáší z výše ležících 

zemědělských pozemků a zpomaluje proud vody. Všemi těmito procesy napomáhá travní 

porost k zadržení plošného znečištění ze zemědělských pozemků – dusíku a fosforu. 

K identifikaci drah soustředěného odtoku lze využít analýzy mapových podkladů, nebo 

digitální model terénu v prostředí GIS, respektive v nadstavbách pro software ESRI ARC-GIS. 

Výsledky analýz je dále vhodné ověřit přímo v terénu. Stabilitu těchto drah je nezbytné 

posuzovat hydraulickými výpočty především na kritickou rychlost a tečné napětí. 

V rámci návrhu je nezbytné definovat potřebnou šířku zatravnění a to na základě 

hydrotechnických výpočtů (srážkoodtokového modelu povodí), zjištěných kulminačních 

průtoků, podélného sklonu údolnice. V některých odůvodněných případech je nutné tvar 
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údolnice upravit nebo dokonce provést opevnění dna údolnice např. kamenným záhozem. 

Významný vliv na odolnost zatravnění proti vodní erozi mají i zvolené druhy trav pro 

zatravnění. Nejčastěji jsou využívány směsi obsahující kostřavu luční, kostřavu červenou, 

lipnici luční, jílek vytrvalý. 

Kombinace s dalšími typy opatření: 

Podél travního pásu je vhodné vysázet vegetaci, ale pouze solitérní stromy bez pásu 

křovin pro umožnění údržby zatravnění a hranice mezi ornou půdou a drnem. Pro snížení 

rychlostí v údolnicích s větším podélným sklonem je možno navrhnout protierozní 

sedimentační nádrže, které v tomto případě mají funkci retenčních přehrážek.  

Efekty opatření: 

         Vliv na vodní režim: 

Zatravnění s dobře zapojeným drnem snižuje rychlost vody. Pokud je doplněno 

retenčními přehrážkami, je alespoň část odtoku přeměňována na však a potom je vliv na odtok 

povrchové vody poměrně významný. 

Vliv na povrchovou erozi a její důsledky: 

Zatravnění je schopno bezpečně, bez projevů eroze odvést povrchový odtok. Ochranný 

účinek trav spočívá především v útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství 

povrchově stékající vody projevující se snížením její vymílací a transportní schopnosti a 

zejména v mechanickém zpevnění půdy kořenovým systémem.  

Ekologické přínosy: 

Zatravnění je možno využít pro diverzifikaci krajiny výsadbou vegetace podél travního 

pásu.  

Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zatravnění lze určit na základě nákladů obvyklých opatření OPŽP, které činí 

80 000 Kč/ha. 

Nároky na údržbu: 

Pro správnou funkci zatravnění je nutná pravidelná a pečlivá údržba hranice mezi ornou 

půdou a drnem.  Za běžnou údržbu se považuje obhospodařování podobné jako v případě 

jiných zatravněných pozemků (pravidelná seč, odstraňování biomasy, hnojení). 

Podklady pro návrh opatření: 

Základní vstupní podklady pro návrh opatření: 

charakter chráněného pozemku; geologické, hydrogeologické a pedologické poměry; 

geodetické a mapové podklady; biologické hodnocení; způsob využití řešeného 

pozemku i pozemků sousedících; územně technické podklady (technická infrastruktura, výskyt 

melioračních staveb, územně plánovací podklady a dokumentace). 

Základní technické normy využitelné pro návrh opatření: 

EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí; 

ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy; 
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ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy; 

Základní údaje o opatření vzhledem k vazbám na územní jednotky: 

název opatření; ID a název vodního útvaru; název kraje; kód a název obce; kód a název 

katastrálního území; ID půdního bloku. 

Základní technické parametry charakterizující navrhované opatření: 

šířka zatravnění [m]; délka zatravnění [m]; typ opevnění; plocha terasovaného pozemku. 

Další potřebné parametry a údaje: 

vlastník pozemku hospodařící subjekt; navrhovatel opatření; investiční náklady [Kč bez 

DPH]. 

Doporučený (předpokládaný) nositel opatření: 

Obec, hospodařící subjekt, vlastník pozemku 

 

 

Organizační protierozní opatření 

 

Základem organizačních protierozních opatření je situování pozemků tak, aby delší 

strana pozemku procházela rovnoběžně ve směru vrstevnic. Dále je žádoucí zvolit vhodnou 

velikost a tvar pozemku a vymezit parcely vhodné ke změně druhu pozemku. 

Tvar a velikost pozemku 

Příhodná velikost pozemku je závislá hned na několika faktorech. V rámci protierozní 

ochrany je žádoucí, aby rozměry zemědělsky využívané půdy ve směru sklonu nepřevyšovaly 

přípustnou délku stanovenou na základě vypočtené přípustné ztráty půdní erozí. Velikost a 

tvar pozemku do značné míry určují místní geografické poměry spolu s požadavky na 

zpřístupnění pozemků a způsob jejich obhospodařování. Obecně je doporučování vytváření 

půdních bloků o velikosti do 50 ha v rovinatých oblastech a 20 ha ve sklonitém území 

s převažujícími délkami ve směru vrstevnic. 

 

Delimitace druhu pozemků a ochranné zatravnění či zalesnění 

Delimitace druhu pozemků je chápána jako funkční a prostorová optimalizace způsobu 

využití pozemků, které slouží k pěstování jednotlivých kultur. Zastupuje členění půdy 

z hlediska organizace zemědělského půdního fondu na ornou půdu, louky, zahrady, pastviny, 

sady, vinice a chmelnice. 

Ochranné zatravnění je využíváno na pozemcích, které nelze využívat jako ornou půdu 

z důvodu ztrát půdy erozí. Optimálně zapojený travní porost je nejúčinnější protierozní 

ochranou. Ke snížení erozního účinku dochází na travním porostu až stonásobně více než na 

pozemcích osetých kukuřicí, bramborami apod. 



 

67 

 

 

Ochranné zalesnění je nejčastěji uplatňováno jako plošné zalesnění či ochranné lesní 

pásy. Správně zapojený, optimálně smíšený, lesní porost s bohatým bylinným a keřovým 

patrem zajišťuje vysokou protierozní ochranu půdy. 

 

Protierozní rozmístění plodin 

Základním principem zajišťujícím ochranu půdy proti vodní erozi je pěstování plodin, 

které disponují nedostatečnou ochranou před erozní činností (kukuřice, okopaniny, ostatní 

širokořádkové plodiny) na rovinatých či mírně sklonitých pozemcích s dobře propustnou 

strukturou půd. Dle ochranné účinnosti plodin a jejich posklizňových zbytků jsou plodiny řazeny 

dle náchylnosti plodiny sestupně do pěti tříd: 1. jeteloviny, 2. trávy, 3. obilniny, 4. olejniny, 5. 

širokořádkové plodiny. Erozně nejvíce ohrožená je půda bez vegetace. Platí zde pravidlo, že 

čím je vegetační pokryv hustější a čím déle na povrchu půdy působí, tím z hlediska ochrany 

půdy lépe. 

Svahy se sklonem větším než 36 % při výrazném postižení vodní erozí větší než 20 % 

by měly být zalesněny. Svahy se sklonem větším než 21 %, které jsou ohroženy erozí více 

než 31 % mají být trvale zatravněny. 

 

Protierozní osevní postupy 
 
 

Rozmístění zemědělských kultur by mělo být po určitém počtu let vystřídáno. Okopaniny, 

obiloviny, pícniny a technické plodiny se střídají tak, aby byla zachována úrodnost půdy a 

zajištěn vysoký výnos s ohledem na předplodinu. Vhodná základní struktura polního osevního 

postupu v lokálních podmínkách je dána 45 až 50 % zastoupením obilovin, 23 až 30 % 

zastoupením okopanin a 25 až 30 % zastoupením luštěnin a pícnin. 

 

Agrotechnická opatření 

Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují 

erodovatelnost půd a chrání povrch půd před rozrušováním v období přívalových srážek, kdy 

zejména širokořádkové plodiny svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdní povrch. 

Mezi agrotechnická opatření patří ochranné obdělávání půdy (redukce obdělávání, 

minimalizování počtu operací během obdělávání, vnášení organické hmoty do půdy, ochrana 

povrchu půdy posklizňovými rostlinnými zbytky), obdělávání půdy po vrstevnicích, hrázkování, 

terasování, důlkování nebo pásové střídání plodin. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Obr. : Návrhový výkres pro KU obce Drásov 



 

 

 

  

Obr. : Návrhový výkres pro KU obce Suchodol 


