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1. O erozi obecně

Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Eroze je přírodní proces, při kterém působením vody, větru,ledu, příp. jiných činitelů dochází
k rozrušování povrchu půdy a jejich následnému usazování. Je to reliéfotvorný proces, starší než
pohoří tvořená sedimentárními horninami.
Zrychlená eroze se začíná projevovat od doby, kdy člověk začal porušovat přirozený kryt půdy,
tvořený na většině území lesními společenstvy.
Vznik zrychlené eroze u nás: V našich podmínkách se objevuje v období mladší doby kamenné
(neolit) 5000 let př.n.l. Půda byla získávána žďářením lesů, pěstovala se pšenice špalda, ječmen,
proso, hrách.
Historie eroze ve světě:
1. Mezopotámie (Sýrie, Irák) zanášení závlahových kanálů
2. odlesnění pobřeží Středozemního moře
3. první zmínky o nebezpečí odlesňování v Řecku
4. Řím: Vergilius a ochranné obdělávání
5. Egypt, Čína: využívání záplav, regulace toků, usazovací nádrže, terasy budované tisíce let
6. Francie. Terasy staré 2500 let (féničané)
7. Rusko – letopisy, zmínky o erozi vodní, větrné
8. Asie. Turkestánská poušť (spásání stepí- stěhování národů)
9. Peru, Etiopie
10. USA – SCS (služba na ochranu půdy) 20. léta 20. stol Výzkum erozních procesů, prevence
11. větrná eroze – hlavně v USA, po r. 1954 i v SSSR
12. Nový Zéland, Indie, Turecko – 20. století

Vývoj eroze u nás:
12. století změna krajinných struktur – intenzivní mýcení, odvodňování. Čtvercový tvar pozemku
(rádlo)
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13. století kolonizace (Němci, Holanďani) protáhlý tvar pozemku (pluh)
Rozšiřování zemědělství do vrchovin (lokátoři)- první cílené rozmisťování druhů pozemků a jejich
tvaru (i PE funkce)
15. století – zákaz volné pastvy
15.-17. stol – stabilizace hranic pozemků (i PE funkce)
1884 zákony o zřízení státního melioračního fondu a o neškodném svádění horských vod – Služby
hrazení bystřin (zrušeny v 60. letech)

Ve světě ročně ubývá 7,5 mil ha zemědělské půdy a 17-20 mil. ha lesa, na 1 obyvatele připadá 0,17
ha , limit je 0,07 (při současném trendu bude dosaženo v r. 2050)
V ČR připadá na 1 obyvatele 0,41 ha ZP a 0,25 ha lesní půdy
Transformace zemědělství, probíhající od počátku 90 let nepřinesla v oblasti protierozní ochrany
výrazné zlepšení, stále se hospodaří na velkých půdních celcích. Možnosti jsou v pozemkových
úpravách, které řeší ochranu půdy před erozí prostřednictvím plánu společných zařízení, a
v programech MŽP a Mze
Věda zabývající se erozí – erodologie. Pojednává o erozi půdy, příčinách a následcích a způsobech
ochrany proti ní. Zakladatel erodologie: H.H. Bennet (Soil conservation, 1939).
Bennet rozlišuje erozi normální (přirozenou) a zrychlenou. Působením erozních činitelů se zemský
povrch snižuje – degraduje, na druhé straně zvyšuje(agraduje). Eroze ochuzuje půdu o nejúrodnější
část – ornici, snižuje obsah živin a humusu, zvyšuje štěrkovitost, působí hmotné ztráty na osivu a
sdadbě. Sedimenty znečišťují vodní zdroje, snižují průtočnost, poškozují majetek a zdraví obyvatel.
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2.Druhy eroze
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Podle erozních činitelů
-

vodní

-

větrná

-

ledovcová

-

sněhová

Vodní eroze- rozrušování povrchu vodními kapkami a povrchovým odtokem. Působením vody se
profil půdy postupně snižuje až na skalní podloží. Dochází k selekci půdních částic, nejprve se
vymývají nejjemnější částice, organický materiál. Postupně dochází k jeho sedimentaci v úpatí svahů,
vodních tocích a nádržích.
přirozená eroze – odnos půdy = tvorba zvětráváním
1 cm půdy se vytvoří za 10-857let, tj. 0,57-13,44 t/ha/rok v závislosti na substrátu.
Vyrovnaná eroze – ztráta půdy do 1 t/ha/rok. (Na spraších vlivem eroze nedochází k podstatnému
úbytku úrodnosti)
Větrná eroze
V územích s teplým a suchým klimatem, velké bloky orné půdy, otevřené výsušným větrům. V ČR
zejména po kolektivizaci vlivem scelení (jižní a JV Morava, Polabí, Litoměřicko). Rozrušování půdního
povrchu mechanickou silou větru, odnášením částic větrem, jejich ukládání na jiném místě
Sněhová eroze
Chybějící vegetační pokryv, půda zmrzlá, prudké změny teplot, vydatné dešťové srážky.
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3.Příčiny eroze
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Kombinace přírodních a antropogenních faktorů
Klimatické a hydrologické
-

zeměpisná poloha

-

nadmořská výška

-

množství, rozdělení a intenzita srážek

-

teplota, oslunění, výpar, odtok

Morfologické
-

Sklon území

-

Délka a tvar svahu

-

Expozice, návětrnost

Geologické a půdní
-

povaha horninového substrátu

-

půdní druh a půdní typ

-

textura a struktura půdy, její vlhkost a zvrstvení, obsah humusu

Vegetační
-

hustota a délka trvání pokryvu

Způsob využívání a obhospodařování půdy
-

poloha a tvar pozemků

-

směr obdělávání

-

střídání plodin
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4. Následky eroze
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

V našich podmínkách je protierozní ochrana zvláště nutná na svazích s mělce uloženým skalním
podložím a s vysokým obsahem štěrku. Na území naší republiky je téměř polovina ploch orné půdy
různým stupněm ohrožena erozí a vyžaduje důslednou protierozní ochranu. Větrnou erozí je
ohroženo 7,5 % orných půd.
Podmínky pro výskyt erozních procesů jsou specifické, neboť při přechodu na velkovýrobní způsob
obhospodařování a při další intenzifikaci zemědělské výroby byl problém eroze u nás značně
podceněn a následky zrychlené eroze zemědělských půd vážně ohrožují jejich úrodnost, včetně
mnohamilionových škod v intravilánech měst a obcí, způsobovaných povrchovým odtokem a
smyvem půdy ze zemědělských pozemků. Oblastech náchylných k větrné erozi jsou to škody na
zemědělské produkci, zhoršení životního prostředí, zanášení komunikací, ohrožení zdraví obyvatel.
K částečné nebo úplné ztrátě úrodnosti půdy a to jak kvality, tak kvantity, dochází v důsledku mnoha
různých procesů (zasolení, zamokření, odčerpání živin, zhutnění a rozpadu půdní struktury,
dezertifikace, znečištění a ukládání odpadů, laterizace, těžby nerostných surovin, urbanizace aj.)
Degradace půdy vlivem eroze vede ke snížení produkční schopnosti půd. Výzkumy bylo prokázáno,
že po odstranění humusové vrstvy z půdy se výnosy snížily až o 77%.. Efekt snížení byl různý podle
podle různých typů půd a plodin, ale všechny výnosy se snížily. Doplňkovým hnojením se výnosy sice
zvýšily, ale nedosáhly úrovně výnosů na neporušeném půdním profilu. Výjimkou mohou být hluboké
hnojené sprašové půdy, na kterých se vliv odstranění humusového horizontu neprojevil nebo jen
minimálně.
Důsledkem snižování přirozené úrodnosti půdy jsou zvýšené náklady na udržení produkce (hnojiva,
závlahy, speciální přípravky k udržení půdní struktury a optimální půdní reakce aj.)
Změna fyzikálních vlastností půdy je dalším důsledkem eroze. Zhoršování struktury má vliv na vodní
režim půd, snižování obsahu vody dostupné pro rostliny. Na jílovitých půdách se snižuje infiltrační
schopnost a vzrůstá povrchový odtok. Půda je náchylnější ke zhutňování a tvrdnutí, výsledkem je
zvýšení potřeby energie pro agrotechnické operace. Na písčitých půdách naopak dochází ke
zvětšování pórů,, zvýšenému výparu a průsaku do spodiny.
Eroze má vliv i na chemické vlastnosti:
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-

snižuje obsah organické hmoty a humusu v půdě

-

snižuje obsah minerálních živin v půdě

-

obnažuje podorničí s nízkou přirozenou úrodností a vyšší kyselostí

Vzhledem ke snižování mocnosti povrchové vrstvy vlivem eroze dochází při zpracování půdy k mísení
podorničí a ornice, tím dochází k ředění obsahu organických látek
Ztráta organické hmoty je provázena ztrátami hlavních živin, zejména N,P.. Smyvem 1 cm půdy se
ztratí 300 kg N.
Ztráty humusu mají vliv i na využitelnost herbicidů. Erodované půdy s nižším množstvím org. látek
snižují efektivitu herbicidů.
Biologická degradace půd je způsobena nadměrnou chemizací používanou kvůli snížené produkční
schopnosti erodovaných půd. Dochází k úbytku celého edafonu. Z mikroorganismů mají největší
význam půdní bakterie a aktinomycety. Jejich množství v erodované půdě klesá, kvantitativně i
kvalitativně je omezen mikrobiální život v půdě.
Eroze, snižující produkční schopnost půd a urychlující jejich degradaci, má nejen ekonomický dopad
na uživatele půdy, ale působí mimo hranice pozemků, které často převyšují škody na samotných
pozemcích.

5. Analýza erozních rizik v území
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Vodní eroze je mechanický pohyb, vyžadující energii. V případě větrné eroze se jedná o energii
dešťových kapek, dopadajících na půdní povrch. Dopadající dešťové kapky rozbíjejí půdní agregáty.
Povrchový odtok nejprve začíná jako plošný, posléze se jednotlivé stružky sdružují za vzniku rýžek,
rýh až strží.
Hlavní faktory podílející se na vzniku eroze jsou:
-

náchylnost půdy k erozi

-

potenciální erozní účinnost deště a povrchového odtoku
8
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-

vliv sklonu a délky svahu

-

vliv ochranného účinku vegetačního krytu

Prvé dva faktory jsou lidskou činností neovlivnitelné. Druhé dva faktory lze ovlivnit lidskou činností
(hospodaření s půdou, pěstované plodiny, protierozní opatření. Odhad ztráty půdy je nejefektivnější
na lokální úrovni, protože charakter faktorů se liší i mezi jednotlivými pozemky v rámci jednoho
podniku (farmy).
Zatím nejdokonaleji vyjadřuje kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňujících vodní erozi,
způsobenou přívalovými dešti, tzv. univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé průměrné ztráty
půdy erozí z pozemků (Wischmeier – Smith 1978

[t.ha-1.rok-1],

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

kde R je faktor erozního účinku deště,
K – půdní faktor stanovený podle BPEJ,
L – faktor délky svahu,
S – faktor sklonu svahu
C – faktor protierozního účinku vegetačního krytu
P – faktor protierozních opatření.

Vypočtená hodnota udává množství půdy, které může být v dlouhodobém měřítku a za daných
podmínek pozemku uvolněno plošnou vodní erozí. Nezahrnuje její ukládání na pozemku či pod ním.
Rovnici nelze používat pro kratší než roční období a pro zjišťování ztráty půdy z jednotlivé srážky
nebo z tání sněhu.

USLE je určena především pro stanovení průměrného ročního množství ztráty půdy na pozemcích
v daných klimatických, půdních, morfologických a hospodářsko-technických podmínkách, výběr
vhodných půdoochranných opatření na vyšetřovaném pozemku. Pro tento účel je používána ve
spojitosti s hodnotou tzv. přípustné ztráty půdy, na základě které lze stanovit potřebné hodnoty
faktorů C, P a L, s jejichž použitím se provádí výběr a návrh systému PEO a jeho prvků, určení
maximální délky svahu (tzv. přípustné délky) pro daný systém hospodaření na pozemku. Tyto
hodnoty jsou porovnávány s limitními délkami pro účinnost jednotlivých prvků systému hospodaření.
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Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřených pozemků daného území do univerzální rovnice
pro jednotlivé odtokové linie se určuje dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí z těchto
pozemků při uvažovaném způsobu jejich využívání a porovnává se s přípustnou ztrátou půdy podle
Janečka a kol. (2005):

–

pro mělké půdy (do 30 cm) – 1 t.ha-1.rok-1,

–

středně hluboké (30 – 60 cm) – 4 t.ha-1.rok-1,

–

hluboké (nad 60 cm) – 10 t.ha-1.rok-1.

K určení stupně reálné ohroženosti pozemků erozí je možno využít následujících kritérií (Dýrová,
1984):

Mělké půdy

Středně hluboké půdy

Hluboké půdy

ohrožení

limit 1 t.ha-1.rok-1

limit 4 t.ha-1.rok-1

limit 10 t.ha-1.rok-1

1 – mírné

<1

<4

<10

2 – zvýšené

1,1 – 2

4,1 – 8

10,1 – 20

3 – vysoké

2,1 – 3

8,1 – 12

20,1 – 30

4 – velmi vysoké

>3

>12

>30

Stupně
erozního

6.Zásady návrhu protierozních opatření
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Návrh opatření na snížení eroze musí vycházet z rozborových materiálů území, v nichž byla
analyzována erozní rizika území. Potřebu lokalizace jednotlivých opatření je nutno konfrontovat
s dalšími požadavky na zpracování území (ÚSES, cestní síť, protipovodňová ochrana, územní plán
obce) tak, aby postupně navrhovaná opatření byla kompatibilní a pokud možno polyfunkční (potřebu
přerušení délky svahu je možno spojit s návrhem cesty s protierozní funkcí, rovněž tak je možno
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použít prvky ÚSES pro plnění funkce PEO). Zlepšení půdních a vodohospodářských poměrů je možno
docílit jednak záborem zemědělské půdy na biotechnická opatření, jednak půdoochranným
hospodařením na zemědělské půdě.
Podíváme-li se na účinnost protierozních opatření vzhledem k ochraně půdy, má zajisté nejvyšší
účinnost ochranné zatravnění nebo zalesnění. Na takových plochách dále nedochází k nežádoucímu
eroznímu smyvu. Protože však tento systém není možné uplatnit na veškeré orné půdě, jsou volena
opatření agrotechnická – mulčování, setí do strniště, bezorebný způsob hospodaření apod., kdy je
podpořeno zasakování vody do půdy a omezení erozních projevů. Z hlediska čisté ochrany půdy před
erozí na pozemku je tedy nejméně účinné budování protierozních průlehů, příkopů a mezí, které
pouze rozdělí pozemek na menší díly, tím zabrání rozvinutí erozních jevů ve spodních částech
pozemku a odvedou srážkovou vodu mimo kritické profily. Půda nad a pod prvkem však není
chráněna proti erozi, pokud není uplatněno další protierozní opatření.
Jiný je ovšem pohled z hlediska protipovodňové ochrany a eliminace škodlivého působení srážkových
vod. Zatravněné nebo šetrným způsobem obdělávané pozemky nemohou významně ovlivnit
povrchový odtok při extrémních přívalových srážkách. V těchto případech se naopak uplatní více
technické protierozní prvky, které (jsou-li vhodně situované a dostatečně nadimenzované) jsou
schopny odvést extrémní odtoková množství mimo kritické profily, zabránit významným škodám
nejen na zemědělské půdě, ale i v intravilánech obcí. Liniové prvky je vhodné zaústit do ochranných
nádrží, kde postupně dochází k usazování sedimentů a spodní části povodí již nejsou zatěžovány
nežádoucími splaveninami. Při navrhování a projektování technických liniových prvků a nádrží je
zapotřebí stanovit správné parametry těchto opatření, protože nevhodné založení např.
protierozních mezí nebo nádrží může ve svém důsledku způsobit ještě větší kalamitní situace, nežli
před jejich realizací.

Organizační opatření umožňují následující postupy:
Ovlivnění tvaru pozemku je vhodné zejména přerušením jeho délky vhodným protierozním
opatřením.
Změnou druhu pozemku do TTP nebo zalesněním lze vyřešit erozi zejména na mělkých a svažitých
půdách, zamokřených půdách a v lokalitách vodohospodářsky významných.
Kritéria, podle kterých byly stanoveny půdy určené k zatravnění, jsou tato:
-

půdy na svazích nad 12°, mělké (30 – 10 cm),
11
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-

středně skeletovité půdy na pevných substrátech a svazích 7°– 12°,

-

zamokřené glejové, glejové rašelinové a zasolené půdy a jíly,

-

nemeliorované oglejené půdy v klimatických regionech mírně chladných a chladných (MCH, CH),

-

severní expozice svahů 7°– 12° v chladném klimatickém regionu (CH),

-

katény půd s nepříznivými vlastnostmi, půdy v nadmořské výšce nad 800 – 850 m.

Účinnost opatření se projeví snížením faktoru C na hodnotu 0,005.
Do lesního půdního fondu je třeba převést půdně–ekologické jednotky na svazích větších jak 17°.
Dále půdy glejové zrašeliněné, různé hydromorfní a semihydromorfní půdy. Tyto půdy jsou z hlediska
porušení vodního režimu, z hlediska obhospodařování nevhodné pro zemědělské využití. Jedná se o
mělké strže, půdy znehodnocené dřevinným náletem, pozemky, které nelze připojit k pozemkům
okolním, ale s dostatečnou výměrou a tvarem umožňujícím obhospodařování a ochranu nově
vzniklých porostů, půdy s nevyvinutým půdním profilem.
Protierozní rozmísťování plodin na orné půdě se řídí jejich protierozním účinkem. Hlavní skupiny
plodin lze rozdělit do těchto kategorií:
-

plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy,
jeteloviny),

-

plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny, luskoviny),

-

plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, slunečnice,
brambory, cukrovka).

Uvedené skutečnosti se využívají při protierozním rozmístění na svazích, kdy se doporučuje
následující postup:
-

na pozemcích mírně ohrožených erozí, tj. do 3°: širokořádkové plodiny, především okopaniny a
kukuřici, k nimž u svahů delších než 300 m se používá protierozní agrotechnika příp. zasakovací
travní pásy. Ostatní plodiny se pěstují klasickým způsobem;

-

na pozemcích středně ohrožených erozí, tj. do 7°: úzkořádkové plodiny, k nimž se volí s ohledem
na délku svahu a výskyt drah soustředěného odtoku vhodná agrotechnická protierozní opatření,
příp. technická v podobě průlehů;

-

na pozemcích výrazně ohrožených erozí, tj. do 12°: pouze úzkořádkové plodiny za použití
minimálního zpracování půdy ve speciálních osevních postupech s vysokým podílem víceletých
pícnin; využívá se bezorebné setí meziplodin;

-

svahy nad 12° se zatravňují;
12
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-

svahy nad 17° se zalesňují.

Účinek těchto opatření se projeví ve snížení hodnoty faktoru C v USLE.
Pásové střídání plodin sleduje snížení erozního účinku vložením různě širokých pásů s plodinami
erozně méně ohroženými (travní porost, vojtěška, jetel, příp. obilovina) na pozemek s pěstovanou
erozně ohroženou plodinou.
Pásy jednotlivých plodin mohou být stejně široké při shodném osevním postupu nebo lze navrhnout
různě široké pásy plodin dobře chránících půdu před erozí. Přitom se zohledňuje erozní ohroženost
chráněné plodiny, velikost sklonu a tvaru svahu pozemku.
Pásové střídání plodin ovlivňuje velikost hodnoty faktoru P a C v USLE.
Agrotechnická opatření
Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, je podmíněna speciálními
nebo vhodně upravenými mechanizačními prostředky. V prvé řadě jde o směr orby, setí a o všechny
ostatní kultivační i sklizňové operace. Pokud to sklon a systém mechanizačních prostředků dovolují,
měla by být uplatněna zásada provádění agrotechnických operací ve směru vrstevnic, nejvýše s
malým odklonem od tohoto směru.
Hlavní zásadou je minimalizování období, kdy je půda bez vegetačního krytu. V PEO se velmi účinně
uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají po sklizni hlavní plodiny. K tomu se hodí např.
hořčice, svazenka apod., jejichž porosty přes zimu vymrznou. Je možno rovněž použít ozimý ječmen a
žito, ječmen nebo jílek mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před výsevem hlavní plodiny na jaře
umrtvit herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků.
Při pěstování brambor na erozí ohrožených pozemcích je výhodné jejich zařazení po víceletých
pícninách. Účinným protierozním opatřením v bramborách je příčné hrázkování v brázdách brambor,
které omezuje povrchový odtok v brázdách a zvyšuje akumulaci vody na pozemku. Hrázkování se
doporučuje zařazovat na svahy maximálně 300 m dlouhé, na svazích do 7 %, kde se projevilo 85%
ochranou půdy (Janeček, 2002).
Účinek protierozní agrotechniky se projeví ve snížení hodnoty faktoru P a C v USLE.
Technická opatření
Při řešení protierozní ochrany v určitém povodí nejsou samostatně použitá agrotechnická
a organizační opatření schopna ve většině případů podstatně omezit povrchový odtok. Proto je
nezbytné rozdělit svažité, plošně značně rozsáhlé pozemky s neúměrnou délkou svahu, protierozními
13
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opatřeními (zejména liniového charakteru) a spolu s realizací nových svodných prvků (upravené a
zatravněné dráhy soustředěného povrchového odtoku) vytvořit v povodí odpovídající síť nových
hydrolinií.
Technické prvky však není možno navrhnout izolovaně, čistě technokraticky podle výpočtu limitní
šířky pásu (znemožňovalo by to vůbec zemědělskou činnost v často sklonitém, vertikálně a
horizontálně členitém území ČR) a předpokládat, že jen ony vyřeší PEO daného území. Celý systém
těchto technických opatření je nutno chápat pouze jako tzv. „kostru protierozních opatření“ v
řešeném území, kterou je nutno doplnit systémem organizačních agrotechnických, popřípadě
stavebně technických opatření.
Technické liniové prvky PEO je možno chápat jako trvalou překážku napomáhající zejména rozptýlení
povrchového odtoku a jsou navrhovány tak, aby svou lokalizací determinovaly způsob hospodaření
jakéhokoli zemědělského subjektu. Vedle základní funkce protierozní mají spolu s doprovodnou
dřevinnou zelení na nich rostoucí velký význam i z hlediska krajinně estetického a ekologického.
Systém liniových protierozních prvků v kombinaci se zelení může fungovat v krajině i jako nezbytná
součást lokálních biokoridorů a tvořit tak základ územních systémů ekologické stability krajiny.
I z těchto důvodů se pro liniová technická opatření v krajině stále častěji užívá termín „biotechnická
opatření“. Většina těchto protierozních opatření patří svým charakterem do systému společných
zařízení KPÚ.
Předpokládanou funkčnost prvku projektant ověří na základě výpočtu návrhového průtoku
a následného nadimenzování profilu.
Protierozní meze, často navrhované s průlehy ve spodní nebo horní části či bez průlehů jako
bezodtokové, jsou trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku. Jsou v podstatě složeny
ze tří základních částí:
-

zasakovacího pásu nad mezí,

-

vlastního tělesa meze,

-

odváděcích prvků.

Vedle základní protierozní funkce (trvalá překážka povrchovému odtoku) mají meze a dřevinná zeleň
na nich rostoucí velký význam také z hlediska krajinně estetického i jako hnízdiště a migrační zóny
drobné zvěře, hmyzu, rostlin a všech živých organizmů, zvyšují zároveň průchodnost krajiny (neboť v
důsledku neúměrně velkých celků vzniklých dříve se zemědělská krajina stala pro člověka
neprůchodná). Navržený systém protierozních mezí včetně navržené zeleně s protierozní funkcí
může fungovat v krajině i jako nezbytná součást lokálních biokoridorů – ÚSES.
14
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Doporučuje se, aby většina dosud stávajících mezí byla ponechána a vhodným způsobem doplněna
nebo znovu vybudována tam, kde v důsledku zcela iracionálního zvětšování celků orné půdy byly
meze zrušeny.
Návrh způsobu realizace protierozní meze bez zemních prací
Vlastní realizace protierozních mezí by měla spočívat hlavně ve vytyčení směru meze buď
vrstevnicově, nebo s mírným odklonem od vrstevnic tak, aby bylo zajištěno nejen zadržení
povrchového odtoku, ale i jeho neškodné odvedení do vhodného recipientu (potok, cestní příkop,
svodný příkop). Po vytyčení bude následovat naorání průlehu víceradličnými pluhy a fixace směru
pomocí výsadby stromové a keřové zeleně, určující budoucí směr obdělávání pozemku. Vytvořením
30 – 50 cm hlubokého a 3 – 4 m širokého průlehu a neustálým odoráváním ze svahu bude vytvořena
postupně mez se záchytným a odváděcím prvkem. Tímto způsobem, odpovídajícím tradičnímu
procesu vznikání mezí, bude ušetřena nákladná práce těžkých svahových mechanizmů a zabrání se
utužení ornice.
Návrh způsobu realizace protierozní meze s aplikací zemních prací
Zasakovací pás se buduje ve sklonu 1 – 3 %. Zatravní se nejprve v šířce cca 4 m, později může být
šířka zmenšena na 2 m od hrany meze, a to podle praktických zkušeností. Mez bude vysoká cca 1,5
m. Svah meze se provede ve sklonu 1 : 1,5, zatravní se a zároveň osází i keři. Keře musí co nejrychleji
vytvořit dobrý zápoj, aby zamezily růstu plevelů.
Nejlépe je budovat meze v podélném sklonu 2 – 5 % až do svodného prvku, např. příkopu u cesty,
průlehu, strže apod. Přetíná-li však protierozní mez podružná údolnice, je možné zajistit odvádění
vody místní terénní urovnávkou. Nebude-li toto řešení stačit, je třeba v údolnici vytvořit zatravněný
průleh a do něj oboustranně svést zachycenou vodu. Je-li pozemek odvodněn, je třeba budovat
mělčí průleh a nižší mez. Ke svedení vody je možné využít i svodný drén.
Průleh pod mezí bude proveden ve sklonu 20 % k mezi. V ose průlehu je třeba vytvářet brázdu
orbou. Úlohou průlehu je odvést konečný zbytek vody do svodného prvku. Průleh bude dimenzován
podle potřeby až na 50letou vodu.
Pro zlepšení protierozní, ekologické, krajinotvorné stability i jiné funkce mezí je nutno realizovat
jejich ozelenění a výsadbu liniové vegetace.
V průběhu erozně účinných dešťů stéká voda se splaveninami po pozemku, na zasakovacím pásu
intenzivně zasakuje a dochází k usazování splavenin. Intenzivní zasakování a usazování splavenin je
způsobeno snížením sklonu pozemku těsně nad mezí a drsnostním účinkem travního porostu. Voda
15
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je částečně filtrována a zasakuje i na svahu meze porostlém keři, nevsáknutý zbytek vody odtéká
průlehem pod mezí až do svodného prvku.
Protierozní mez vyžaduje, ve srovnání s jinými druhy protierozních opatření, jen minimální údržbu.
Zasakovací pás bude obhospodařován jako druh louky. Odváděcí průleh pod mezí bude udržován
orbou pozemku a není třeba jej čistit.
Řádným obhospodařováním zasakovacího pásu a odváděcího průlehu bude zamezeno rozšiřování
keřového pruhu. Keře a stromy budou vyžadovat řez jen výjimečně.
Zasakovací pásy, spolu se zatravněnými údolnicemi, jsou účinné liniové prvky protierozní ochrany,
které jsou investičně málo náročné.
Zasakovací pásy travní, křovinné, popř. lesní, se navrhují buď na svažitých pozemcích podél vrstevnic,
kde se střídají s plodinami nedostatečně chránícími půdu před erozí, nebo se budují podél nádrží
nebo vodotečí k zabránění vnikání erozních smyvů.
Záchytná účinnost pásu je závislá na charakteru vegetačního krytu, půdě, vlhkosti půdy, sklonu
svahu, šířce pásu a intenzitě přívalového deště. Účinnost těchto pásů je možné zvýšit spojením s
dalšími technickými protierozními opatřeními, jako jsou zejména průlehy a záchytné příkopy. Pás by
neměl být užší než 20 m a šířka chráněného pásu po spádnici nesmí překračovat přípustnou šířku.
Účinnost zasakovacích pásů spočívá v převedení povrchově odtékající vody, zejména vody přitékající
z výše ležících pozemků, v odtok podpovrchový.
Příčné dělení pozemků protierozními průlehy je považováno za jedno z nejdůležitějších podpůrných
ochranných opatření na orné půdě, zejména v kombinaci s ostatními protierozními opatřeními
(agrotechnickými, organizačními) a spočívá v rozdělení dlouhého svahu příčnými průlehy na několik
menších. Vzdálenosti mezi průlehy jsou závislé na sklonu pozemku, hydrologické charakteristice půd,
úhrnu a intenzitě přívalových srážek, a také na používané mechanizaci a způsobu obdělávání
vzniklých menších pozemků.
Záchytné průlehy se budují jako široké mělké příkopy s mírným sklonem svahů (1 : 5) na svažitých
zemědělských pozemcích také tam, kde v zásadě jejich délka po spádnici překračuje přípustnou
délku zjištěnou pomocí univerzální rovnice z faktoru délky svahu.

Průlehy jsou použitelné na svazích s hlubšími půdami do sklonu nejvýše 15 %, výjimečně 18 %. Je-li
nutno na pozemku navrhnout více průlehů, vedou se z důvodů mechanizačních pokud možno v
16
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rovnoběžných řadách podél vrstevnic. Průlehy s nulovým nebo malým podélným sklonem slouží k
zasakování veškeré po povrchu stékající vody. Vsak je možné podpořit drenáží vedenou v ose
průlehu. Příčný profil musí zajišťovat potřebnou kapacitu průlehu a být schopný podélného
obhospodařování. Průlehy s větším podélným sklonem musí být trvale zatravněny a slouží k
odvádění po povrchu tekoucí vody. Jsou zaúsťovány zpravidla do zatravněných údolnic nebo
zpevněných příkopů.
a) záchytné průlehy
Budují se na pozemcích o sklonu do 15%, maximálně do 18% na základě překročené vypočtené
limitní délky svahu. Je možné uplatnit:
-

vsakovací průlehy – vhodné pro lehké půdy v sušších oblastech a na pravidelné svahy
v terénu,

-

kombinované průlehy (vsakovací a odváděcí funkce) – vhodné pro středně těžké půdy, při
větším výskytu přívalových dešťů, v terénu s velmi dlouhými svahy nebo při zvláštní ochraně
(např. zástavba),

- odváděcí průlehy – pro těžké půdy s minimálním vsakem, ve vlhčích oblastech ve zvlněném
terénu.
Orientační parametry:
-

podélný sklon – 0 – 3 %,

-

sklony svahů – 10 – 20 % (tj. 1 : 10 až 1 : 5),

-

max. délka – 600 m,

-

max. hloubka – 100 cm,

- min. hloubka – 20 cm.
b) svodné průlehy
Navrhují se pro neškodné odvedení vody i erozního smyvu ze záchytných průlehů, zejména pro
odvedení odtoků z krátkodobě trvajících přívalových dešťů nebo náhlého tání sněhu.
Orientační parametry:
-

střední průtočná rychlost – pro zatravněné 1,5 m.s-1, pro ostatní podle druhu zpevnění,

-

příčný profil – parabolický příp. lichoběžníkový, sklon 1 : 10 až 1 : 5,

-

max. hloubka – 100 cm,

-

min. hloubka – 30 cm,
17
© Místní akční skupina Moravský kras, 2008-2009

Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách
-

min. šířka – 300 cm,

- podélný sklon – 1 až 20 %.
Zejména záchytné průlehy mohou být nezpevněné (obdělávatelné), budují a udržují se převážně
orbou. Jejich použití je vhodné zejména na orné půdě, ale nelze je příčně přejíždět. U svodných
průlehů je třeba se přesvědčit výpočtem, zda dojde k neškodnému odvedení návrhového průtoku
bez potřeby zpevnění.
Pro svodné průlehy, ale např. i pro údolnice, jako potenciální dráhy soustředěného povrchového
odtoku ve všech kulturách při menších podélných sklonech lze použít zatravnění. Pro odvádění
větších průtoků při větším podélném sklonu a při větších rychlostech vody, kde nestačí již prosté
zatravnění nebo drnování je nutno použít polovegetační (kombinované) zpevnění. Spodní část profilu
je chráněna tvrdým zpevněním, horní část je oseta.
U svodných průlehů při velkých průtočných rychlostech a pro víceúčelové využití (komunikace,
skluzy, obratiště atd.) je nutno použít tvrdé zpevnění, např. kamenná dlažba, betonové desky apod.
Účinnost se projeví ve snížení hodnoty faktoru L.
Asanace drah soustředěného povrchového odtoku
V důsledku morfologické rozmanitosti zemědělské krajiny dochází, zejména na příčně zvlněných
pozemcích, během přívalových dešťů a jarního tání k soustřeďování po povrchu odtékající vody v
úžlabinách a údolnicích. V těchto místech způsobuje voda zpravidla hluboké erozní rýhy. Je proto
nezbytné chránit tyto potenciální dráhy soustředěného povrchového odtoku co nejdokonaleji
vegetačním pokryvem, nejlépe zatravněním. Zatravněné vodní cesty jsou přirozené nebo upravené
dráhy soustředěného povrchového odtoku zpevněné vegetačním krytem. Jsou schopny bezpečně
bez projevů eroze odvést povrchový odtok, ke kterému dochází v důsledku morfologické
rozmanitosti krajiny, zejména na příčně zvlněných pozemcích, v úžlabinách a údolnicích v době
přívalových dešťů nebo jarního tání, kdy soustředěně po povrchu odtékající voda v těchto místech
zpravidla způsobuje erozní rýhy. Je proto nezbytné tyto potenciální dráhy soustředěného odtoku
upravit tak, aby jejich příčný profil umožnil neškodné odvedení veškeré po povrchu odtékající vody.
Nejvhodnější ochranou těchto exponovaných míst je vegetační kryt – nejlépe zatravnění doplněné
podle potřeby odvodněním drenáží.
Protierozní příkopy
Základním cílem návrhu a realizace níže uvedených opatření je vyřešit neškodné odvedení vody při
ochraně intravilánů, PHO či jiných významných území a objektů a zamezit přítoku cizí vody na
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pozemek. K zachycení přítoku vnější cizí vody na pozemek, k zachycení povrchové vody uvnitř
pozemku a k neškodnému odvedení přebytečné vody ze zájmového území se užívají především
záchytné a svodné protierozní příkopy. Jsou nákladnější protierozní opatření než průlehy, a proto pro
úspornější řešení je vhodné využívat sítě cestních příkopů s protierozní funkcí nebo je budovat
zejména v návaznosti na přirozenou a umělou hydrografickou síť.
Příkop z pohledu protierozního opatření je menší umělé otevřené koryto, sloužící dočasně k zadržení
i odvádění povrchové vody i smyté půdy.
a) příkopy záchytné
Budují se nad chráněným územím v místech, kde je nebezpečí přítoku cizích vod z výše ležících ploch
(jak zemědělských, tak nezemědělských). Tyto příkopy slouží i pro ochranu intravilánu nebo
důležitých staveb. Jejich vybudováním se rovněž zmenší hodnota faktoru délky svahu L, a tím
přípustná délka svahu. Nevýhodou těchto příkopů je, že není možno je příčně přejíždět.
b) příkopy svodné
Slouží k odvádění vody i s erozním smyvem. Musí být důkladně opevněny, protože mají velký
podélný sklon, kde probíhá zpravidla bystřinné proudění. Objekty u příkopů protierozní ochrany jsou
obdobné jako u melioračních příkopů.
Příkopy je třeba dimenzovat na základě základních hydraulických rovnic pro průtok. Při navrhování
profilu a sklonu příkopu je nutno dbát na to, aby byly schopné odvést návrhový kulminační průtok s
pravděpodobností výskytu alespoň jedenkrát za 10 let, nebo individuálně podle stupně ochrany
zájmového území (až Q100). Výpočet potřebného sedimentačního prostoru v příkopech vyplývá z
velikosti sběrného území, půdního smyvu a charakteristik koryta. Realizací tohoto prvku dojde ke
snížení hodnoty faktoru L.
Pro navrhování propustků pod železničními, dálničními a silničními tělesy musí být hydrologické
údaje ve smyslu ustanovení ČSN 75 1300 zpracovány nebo ověřeny hydrologickou službou ČHMÚ.
Blíže viz TS 06-887 Dimenzování příkopů, průlehů a kanálů v protierozní ochraně.
Asanace strží
V protierozní praxi se rozeznává asanace strží zachovaných a nezachovaných. U strží nezachovaných
znamená asanace jejich úplnou likvidaci, úpravu prostoru a plochy do stavu zemědělského pozemku
a jeho následné zemědělské využívání.
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Asanace strží zachovaných vychází z hydrologického posouzení a využití stabilizovaných strží jako
svodných hydrotechnických zařízení pro odvod soustředěných přívalových vod. Rozsah a způsob
úpravy strží vychází z hydrologického posouzení a provádí se obdobně jako u hrazení bystřin. Úprava
musí zabezpečovat i funkci sedimentační. Stabilizace se provádí prvky stavebními, biotechnickými a
biologickými. Postup prací při sanaci strží stanoví ON 482506 Hrazení bystřin a strží.
Protierozní nádrže
V důsledku změn ve využívání půdy se zpravidla zvýšily kulminační průtoky, které ohrožují intravilány
obcí. Jednou z možností, jak přispět k jejich snížení, jsou nádrže. Nádrže jsou jedním z velmi účinných
opatření regulujících odtok vody a zachycujících transportované splaveniny. Jsou zpravidla průtočné
a rozdělují se na vodní a suché (ochranné nádrže). Tyto nádrže by měly být navrhovány všude tam,
kde i přes opatření provedená v povodí dochází ke zvýšenému transportu látek. Zejména v PHO jsou
nádrže posledním článkem ochranných protierozních opatření proti zanášení vodárenských děl
nerozpuštěnými látkami a proti obohacování akumulovaných vod rozpuštěnými látkami.
Při projektování je nutné, aby jejich záchytný prostor byl tak velký, aby byl schopen zadržet objem
vody odtékající z přívalového deště nebo jarního tání s průměrnou dobou opakování 100 let. Pro
výstavbu těchto nádrží, aby bylo možno zajistit maximální účinnost, jsou vhodná pouze malá povodí.
Z hlediska vlivu na kvalitu vody jsou výhodnější tzv. suché nádrže, jejichž dno je možno
obhospodařovat jako louku. Plní se jen při zvýšených průtocích, po odtoku vody z nádrže sediment
po vyschnutí prorůstá trvalými travními porosty a není nutné časté odstraňování nánosů. Ani
negativní vliv nánosů, spočívající v uvolňování látek v nich obsažených do vodního prostředí, se
neprojevuje tak jako u nádrží zatopených, u kterých je nutno již v návrhu pamatovat na to, jakým
způsobem bude sediment odstraňován a kde bude využit.
Z hlediska snížení transportu nerozpuštěných látek do vodárenských zdrojů a zlepšení kvality vody je
výhodné kaskádovité uspořádání malých nádrží na vodoteči. Jako první je vhodné zařadit suchou
nádrž, po níž následují zatopené nádrže, které je, vzhledem k velké nákladnosti výstavby těchto
nádrží, možné využít i k dalším účelům, které však nesmí být v protikladu s jejich hlavní funkcí (např.
funkce rybochovná).
Pro navrhování, výstavbu, rekonstrukci a provoz nádrží s celkovým objemem větším než 5 000 m3 je
závazná ČSN 736824 a 752410 (1997) Malé vodní nádrže. Hydrologické podklady musí být
zpracovány nebo ověřeny Hydrometeorologickým ústavem.
Obecný návod na výběr a návrh komplexních protierozních opatření je poněkud obtížně
uskutečnitelný, protože návrh a realizace konkrétních opatření je vždy závislá na mnoha faktorech a
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opatření většinou nejsou navrhována odděleně, ale v komplexu více prvků. Roli hrají reliéfní a
klimatické poměry, způsob hospodaření na zemědělské půdě, výměra „volné“ půdy pro realizaci
(obecní nebo státní půda) i ochota vlastníků podílet se výměrou na vybudování těchto opatření a
dodržovat ochranný režim na orné půdě.
Účinným nástrojem při obnově produkčních a ekologických funkcí krajiny jsou pozemkové úpravy,
protože jejich prostřednictvím je možné realizovat opatření, která by byla jinak obtížně
uskutečnitelná. Tato opatření se navrhují v rámci plánu společných zařízení. Plány společných
zařízení musí zohledňovat i širší územní vazby, možnosti a limity území a podmínky hospodaření.
Součástí plánu společných zařízení je řešení erozní ohroženosti území, řešení vodohospodářských
poměrů, zpřístupnění pozemků, územní systém ekologické stability. Jednotlivé navrhované prvky se
mohou vzájemně kombinovat, mohou plnit více funkcí a působit tak v krajině integrujícím způsobem.
Celá koncepce návrhu však musí vést k tomu, aby byli vlastníci a uživatelé půdy usměrňováni ve
svém hospodaření k podpoře účinnosti ochranných opatření.

7. Povodně na Sloupsku a následná opatření v oblasti protierozní a
protipovodňové ochrany
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Dne 26. května zasáhla obce na Blanensku v odpoledních hodinách přívalová srážka, která zničila
komunikace, mosty a ploty. Přívalem vody byl nejvíce poškozen Sloup, který podobnou situaci, i když
v menším měřítku, zažil již před dvěma týdny dne 13. května 2003. Voda a bahno se valila na obec ze
západu, z polí od Petrovic, Žďáru a Němčic. Přívalové deště zatopily jen ve Sloupu osmdesát domů,
garáže, obecní úřad, restauraci, poštu, hřiště i provozní budovy Sloupsko-šosůvských jeskyní. Na
druhou stranu rozvodnice do údolí Svitavy způsobily tyto deště škody i v obcích Doubravice, Kuníčky.
Z jiného bouřkového centra se přehnala menší přívalová voda obcí Lažánky a okolí.
První povodeň zasáhla obec 13. května 2003. Při bouřce mezi 16. - 18. hodinou spadla ve Sloupu
většina z celodenního úhrnu srážek 58,7 mm. V obci došlo k menším rozlivům toků, které však vznikly
spíše ucpáním propustků či kanalizace než celkovou velikostí průtoku. Kulminační průtok ve
vodoměrné stanici Sloup na Sloupském potoku krátce po 18té hodině měl velikost 4,91 m3.s-1, což se
blíží hodnotě 1letého průtoku vody. Srážkové jádro bylo kolem obcí Suchdol a Vavřinec, odkud
přívalové vody vtékaly do Pustého žlebu, který zanášely spoustou erodovaného materiálu a zbytků
dřeva. Po průchodu Pustým žlebem v oblasti Punkevních jeskyní zaplavily přívalové vody strojovnu
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lanovky na Macochu, areál před Punkevními jeskyněmi a ze silnice vtekly do Punkvy, kde za přispění
vody vypouštěné z jeskyní kulminovaly o neškodném průtoku 7,23 m3.s-1.
Druhá povodňová událost 26. 5. 2003 byla způsobena bouřkovou činností a přívalovými dešti
spojenými i s kroupami mezi 14. - 15. hodinou. Jádro srážek bylo na rozvodnici mezi obcemi
Petrovice, Ždár a Němčice. Větší část z těchto srážek odtékala ve směru na Sloup, menší část na
druhou stranu rozvodnice od Ráječka až po Újezd u Boskovic. Další jádro srážek v této oblasti bylo
nad Lažánkami
Plošné rozložení srážek bylo velmi nerovnoměrné, jak vyplývá z naměřených úhrnů v Němčicích, kde
jsou srážkoměry vzdáleny asi 1,5 km od sebe. Je tedy pravděpodobné, že maximální srážka byla ještě
větší. Na rychlé a výrazné odezvě v tocích se hlavně podílela velká intenzita srážek, kdy v Petrovicích
za 45 min. spadlo 60 mm srážek z celkového denního úhrnu srážek 64 mm.

Velká intenzita přívalového deště způsobila rychlý odtok vody. Voda po zaplnění stálých i občasných
toků tekla i všemi úžlabinami. Po vybřežení, ucpání propustků a velké části mostků protékala plošně i
rozsáhlou částí Sloupu a zanechávala za sebou spoustu bahnitých nánosů a různého splaveného
materiálu, který z povodí brala s sebou. Místy byly i silné vrstvy spadlých a naplavených krup, které
vydržely nerozpuštěné až celý týden.. Maximální vodní stav Sloupského potoka byl kolem 15.20
hodiny ve výši 277 cm a kulminační průtok byl 32,5 m3.s-1, což je více jak 100letý průtok. Povodňový
průtok byl způsoben intenzivní srážkou krátkého trvání. Objem povodňové vlny byl malý a navzdory
oběma po sobě jdoucím povodním v jednom měsíci Sloupský potok při ploše povodí téměř 50 km2
krátce po povodni vyschl.

V zaplavené dolní části obce došlo opět k zaplavení objektů Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ponory u
Hřebenáče nestačily pohlcovat přívalovou vodu, takže vytvořené jezero se přelilo do Pustého žlebu
průtokem cca 4 m3.s-1. Pustým žlebem při druhé povodni procházela voda spíše plná bahnitých
částí, protože vše, co se dalo odplavit, odnesla již první povodeň dne 13. 5. Došlo k opětovnému
zalití strojovny lanovky a objektů u Punkevních jeskyní. Voda se ze silnice vracela do toku ve
vzdálenosti až za vodoměrnou stanicí ČHMÚ ve Skalním Mlýně. Zde kulminovala Punkva za přispění
vody ze souběžného úplného vyhrazení Punkevních jeskyní v 17.30 hodin při vodním stavu 110 cm
průtokem 20,1 m3.s-1, což je o něco vyšší než 2letý průtok.

Povodeň, která postihla několik obcí na Blanensku, způsobila škody za více než 26 milionů korun.
Přívalové deště s krupobitím zatopily jen v obci Sloup 80 domů, garáže, obecní úřad, restauraci,
poštu, hřiště i provozní budovu Sloupsko-šosůvských jeskyní. Ničivé přívalové deště zasáhly dále
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obce Žďár, Doubravici nad Svitavou, Kuničky, Lažánky, Ráječko, Boskovice, Újezd u Boskovic,
Petrovice, jeskyně Moravského krasu a další (deník Rovnost, středa 28. května 2003, Zpráva ČHMÚ).

Studie protierozní a protipovodňové ochrany

Na žádost pozemkového úřadu v Blansku byla po povodni vypracována Studie protierozní a
protipovodňové ochrany. Předmětem řešení je území katastrů patřících do povodí Žďárského a
Němčického potoka (Sloup, Němčice, Žďár, Petrovice, Vavřinec) a přilehlých katastrů (Suchdol,
Veselice, Šošůvka, Kuničky). Studie protipovodňové a protierozní ochrany řešené oblasti byla řešena
jako návrh komplexních prostorových a funkčních opatření, pro zlepšení podmínek využití území, pro
zvýšení protierozní a retenční schopnosti území. Účelem a cílem protierozní ochrany bylo snížit
rozsáhlou a nepřípustnou vodní erozi v území a v součinnosti s protipovodňovou ochranou zvýšit
ochranu vlastní zástavby ohrožených obcí před účinky extrémních povrchových odtoků a
transportovaných splavenin.Studie byla posléze využita jako podkladový materiál pro vypracování
pozemkových úprav v dotčených katastrech. Pozemkové úpravy prioritně řešily ochranná protierozní
a protipovodńová opatření v rámci společných zařízení .

8. Experimentální měření
Ing. Jana Uhlířová

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy , který zpracovával Studii, následně vybral povodí
Němčického potoka jako experimentální plochu pro projekt „Hodnocení účinnosti ochrany povodí
před škodlivými účinky povrchového odtoku opatřeními pozemkových úprav“ který je řešen v rámci
výzkumného záměru ústavu MZE00027049 a jeho cílem je posoudit možnosti a metody hodnocení
účinnosti opatření ochrany půdy a vody aplikovaných v pozemkových úpravách.
V experimentálním povodí se na základě zpracovaného projektu pozemkových úprav připravuje
realizace protierozních a protipovodňových opatření. na pravostranném přítoku Němčického potoka
(ochranná nádrž). Využili jsme příležitost založit měření odtoků a transportu plavenin před realizací
poldru a protierozních opatření a potom kontinuálně pokračovat v době, kdy budou plnit svoji
funkci.
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Materiál a metody
Na pravostranném přítoku Němčického potoka byly v roce 2004 postaveny 2 Thomsonovy přelivy
vybavené ultrazvukovými přístroji pro měření průtoků a automatickými vzorkovači plavenin. První
N2 je umístěn nad hladinou zátopy budoucího poldru, druhý N1 je pod hrází poldru. Sledované
povodí vztažené k dolnímu profilu N1 má výměru 352 ha.

Přírodní podmínky
Němčický potok se vlévá do říčky Luhy, která v Moravském krasu pokračuje jako Punkva a v Blansku
vtéká do Svitavy. Reliéf zakládaného experimentálního povodí tvoří mírně členité, dlouhé pozvolné
svahy Drahanské vrchoviny. Rozvodnice v nejvyšším bodě prochází nadmořskou výškou 656 m,
uzávěr povodí má výšku 556 m, průměrná nadmořská výška povodí je 606 m.
Klimaticky patří zájmové území do oblasti mírně teplé, okrsku mírně vlhkého. Průměrná roční teplota
se pohybuje kolem 6°C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 652 mm.
Územní celek leží v oblasti starých zvrásněných sedimentů. Východní část území je součástí kulmu.
V západní polovině tvoří podloží horniny krystalinika. V jihozápadní části katastru Němčice se
nacházejí čtvrtohorní pleistocénní sedimenty.
Půdní pokryv tvoří převážně kambizemě modální eubazické až mezobazické na horninách kulmu,
místy slabě oglejené, převážně středně těžké a středně skeletovité. V horních partiích svahů jsou
půdní horizonty oderodované. Nachází se zde mělké kambizemě litické, středně těžké nebo lehčí.
V západní části povodí se vytvořily hnědozemě luvické oglejené na svahových hlínách, středně těžké,
ve spodině těžší. Údolí potoka vyplňují gleje modální na svahovinách, středně těžké až těžké. Na
svazích na méně propustných svahovinách se vyvinuly pseudogleje modální středně těžké, ve
spodině těžší.
Půdy v zájmovém povodí jsou negativně ovlivněny plošnou vodní erozí. Intenzivně se zemědělsky
hospodaří na velkých honech rozkládajících se na dlouhých svazích se sklonem 3 až 4°. V důsledku
dlouhodobého odnosu svrchních vrstev půdy kambizemě modální v zájmovém území degradovaly na
kambizemě litické s hloubkou do 30 cm, lokálně jen 18 cm hluboké.
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V osevním postupu převládají obilniny a řepka olejná, dále se zde pěstuje kukuřice a víceleté pícniny.
Z celkové plochy povodí 352 ha je 183 ha orné půdy, 10 ha trvalých travních porostů, les zaujímá 124
ha, zahrady, sady a křoviny 9 ha, ostatní je především zástavba a komunikace na 26 ha.

Měření a analýzy
Ultrazvukové sondy na obou profilech (N1 a N2) měří v intervalu 10 min výšku hladiny, která se
automaticky přepočítává na průtok. Řídící jednotka podává zprávy o nadlimitním stavu průtoku a
poskytuje informace o současném stavu na mobilní telefon. Data uložená v datalogeru se stahují
několikrát do roka. Vzorky vody ze stoupající přívalové vlny shromážděné automatickým
vzorkovačem se analyzují na obsah nerozpustných látek, dusičnanů, dusitanů, amonných iontů a
fosforečnanů. Údaje o srážkách a teplotě poskytuje MZLU Brno z meteorologické věže, která se
nachází na rozvodnici experimentálního povodí.

Metody vyhodnocení
Na území experimentálního povodí Němčický potok byla zpracována studie protierozní a
protipovodňové ochrany, ze které vyplynuly návrhy ochranných opatření. Erozní ohroženost byla
vyhodnocena na základě metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., 2005). Byl
vypočten průměrný roční smyv půdy a porovnán s limity pro jednotlivé kategorie hloubky půdy.
Můžeme říci, že v povodí je zhruba 50% orné půdy erozně ohroženo. V souladu s výše citovanou
metodikou a s přihlédnutím k místním podmínkám hospodaření a charakteru krajiny bylo navrženo
35 ha orné půdy zatravnit a na 35 ha vyloučit pěstování erozně nebezpečných plodin. Protierozní
opatření jsou zaměřena na ochranu soustředěných drah odtoku, mělkých půd a výrazných erozních
svahů a to zejména v dolní části povodí, v blízkosti plánovaného poldru.
Odtokové poměry povodí byly hodnoceny na základě hydrogramu ČHMÚ a modelovány pomocí
software ERCN. Maximální průtoky byly počítány modelem založeným na metodě CN křivek, odnos
plavenin se modeloval podle Modifikované univerzální rovnice (Janeček a kol., 2005). Metodika
umožňuje výpočet návrhových průtoků QN, vyvolaných přívalovými dešti kritické doby trvání a
příslušné intenzity, i výpočet maximálních průtoků Qmax, vyvolaných přívalovými dešti zvolené doby
trvání a intenzity. Při zvolených scénářích výpočtu byl zohledněn vliv změny charakteristik povodí
(zatravnění) na hodnoty maximálních průtoků a byla sledována účinnost protierozních opatření na
snížení maximálního průtoku a objem transportovaných plavenin.

25
© Místní akční skupina Moravský kras, 2008-2009

Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách
Výsledky rozborů vzorků vody jsou systematicky tabulkově zpracovávány a po dosažení delší časové
řady se předpokládá jejich detailnější statistické vyhodnocení. Ke každému vzorku je přiřazován
průměrný průtok s cílem stanovení celkového objemu transportované látky (látek) a přepočtu
odnosu na plochu povodí. Pozornost je věnována zejména extrémním srážko-odtokovým událostem.

Výsledky
Maximální povodňové průtoky a transport plavenin byl vypočítán pomocí programu ERCN.
Dosazovány byly údaje o současném stavu povodí a následně údaje vystihující stav po teoretické
realizaci ochranných opatření. Návrhové srážky byly brány podle údajů stanice ve Sloupu.
Tabulka 1. Maximální průtoky a transport plavenin (Němčický potok)

Charakteristika

Současný stav

Návrh opatření

Q100 (m3/s)

11,95

10,19

G (t)

15900

11700

Ve srovnání s výpočty modelem DesQ a údaji ČHMÚ program ERCN průtoky poněkud nadhodnocuje.
Pro návrh poldru byly použity maximální 100leté průtoky tak, jak je poskytl ČHMÚ. Z výsledků
modelového výpočtu přesto je zřetelný pozitivní vliv protierozních opatření na snížení kulminačního
průtoku a odnosu plavenin. Zatravnění a vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin na
vybraných svazích povodí Němčického potoka by podle modelového výpočtu ERCN mohlo snížit
maximální 100letý průtok o 15% a objem transportu plavenin o 26%.
Na základě posouzení kapacity Sloupského potoka byl na Němčickém potoce navržen poldr
s takovými parametry, aby při 100leté povodni z profilu odtékaly maximálně 4 m3/s. Projekt poldru
(Podhrázská - Bilík, 2004) byl zpracován v souladu se Studií protierozní a protipovodňové ochrany
v částí povodí Luhy a přilehlých katastrech a opírá se o platné státní normy. Území bylo podrobeno
terénnímu šetření zaměřenému zejména na pedologické a geologické podmínky. Maximální retenční
prostor poldru je navržen 62 000 m3, stálé zdržení 4 000 m3. Stálý vodní prostor přispěje k zvýšení
biodiverzity a s doprovodnou zelení také estetiky krajiny. Zemní homogenní hráz by měla mít výšku 5
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m a délku v koruně 206 m. Pro manipulaci s vodou v nádrži je navržen sdružený objekt se žlabovým
přelivem, který se mimořádně osvědčil na jiných objektech při povodních v minulých letech.
Výsledky měření (r. 2005-2008) maximálních průtoků a transportu sledovaných látek během
stoupající vodní vlny shrnuje tabulka 2. Naměřené údaje byly vyhodnoceny vzhledem k aktuálnímu
stavu zemědělských porostů a v souvislosti s probíhajícími agrotechnickými operacemi. Nejvyšší
průtok a koncentraci plavenin v toku způsobilo za celé období sledování extrémní tání sněhu
29.3.2006. Všeobecně lze konstatovat, že tání sněhu se podílí významnou měrou na vstupu
nerozpustných látek do povrchových vod. Na profilu N1 v povodí Němčického potoka tento podíl
činil minimálně 3% (v roce 2005) a maximálně 45 % (v roce 2007).
Transport plavenin koresponduje s kvalitou zapojení a tedy krycím účinkem zemědělských plodin.
V letních měsících je při srovnatelných srážko-odtokových událostech koncentrace nerozpustných
látek a zřejmě tedy i smyv půdy nižší než brzy na jaře nebo na podzim. Jedním z dokumentujících
příkladů je srovnání událostí 1.5. a 7.8.2006 na profilech N1 a N2. Srpnová srážko-odtoková událost
byla intenzivnější než květnová a přesto výrazně vyšší (cca 2x) objem nerozpustných látek byl
naměřen v květnu, kdy ještě porosty obilnin v zájmovém území nebyly dostatečně zapojené. Sezónní
kolísání hodnot transportu plavenin souvisí s vegetačními fázemi plodin a agrotechnickými zásahy.
Bezprostředně před srážko-odtokovou událostí 12.9.2005 bylo zoráno pole na svahu u profilu N1.
Objem nerozpustných látek ve stoupající vlně byl proto téměř 4x vyšší než na profilu N2. Porovnáním
dalších hodnot můžeme odhadnout, že účinnost úzkořádkových plodin je v takovém případě 50 80% v porovnání se zoraným povrchem bez krytu, tzn. že obilniny mohou snížit transport půdních
částic do vody na více než polovinu. V letním období je krycí účinek obilnin téměř stejný jako u
travních porostů.
Díky dohodě s hospodařícím subjektem v povodí (Agrospol Sloup) byl v roce 2006 oset erozní svah
nad profilem N2 jetelotravní směskou jako dočasná simulace ochranného zatravnění. Porost nabyl
zapojení od roku 2007. Zaregistrovali jsme pokles maximálních průtoků (na N1 o 72%) i transportu
plavenin (na N1 o 96%) v období 2007-2008 po realizaci ochranného zatravnění. Avšak tyto dva roky
se vyznačují i nižším úhrnem a intenzitou srážek než roky 2005-2006. Podle hodnot evidovaných
v tabulce 2 je úhrn srážek v letech 2005-2006 422,1 mm a v letech 2007-2008 239,2 mm. Je obtížné
proto říci, nakolik se na rozdílu podílí vliv zatravnění a nižších srážek. Pokud se zaměříme na
srovnatelné srážko-odtokové události v roce 2008, můžeme s přihlédnutím k ostatním relevantním
datům účinnost plošného zatravnění svahu u profilu N2 odhadnout. Srovnáním transportu plavenin
v období s plně zapojeným (7.7.2008) a zpodmítaným (16.8.2008) jetelotravním porostem a
s přihlédnutím k dalším obdobným stavům porostů a odtoků v povodí vychází účinnost zatravnění
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oproti nekryté půdě 90 – 99 %. Tato hodnota koresponduje s teoretickou účinností trvalých travních
porostů podle univerzální rovnice výpočtu dlouhodobého smyvu půdy.

Závěr
Postup návrhu ochranných opatření a půdy a vody rozbor jejich modelové účinnosti byl zpracován
formou výstupu Možnosti stanovení účinnosti ochrany před povodněmi retencí krajiny (Podhrázská,
Uhlířová, 2005). Měřením odtoků a transportu nerozpustných látek při extrémních srážkoodtokových situacích byl potvrzen a částečně kvantifikován vliv úzkořádkových plodin a trvalých
travních porostů na omezení smyvu půdy a znečištění povrchových vod. Ucelenější závěry o
účinnosti protierozních a protipovodňových opatření vyžadují dlouhou řadu měření a jsou limitovány
četností a výskytem srovnatelných srážko – odtokových událostí. Předpokládáme, že v měření se
bude pokračovat i v rámci nového navazujícího výzkumného záměru ústavu.
Tabulka 2. Maximální průtoky a transport látek během stoupající vlny extrémních srážko-odtokových
situací
Průtok

Srážky

Objem
Max.

Rok

Datum Profil
N1

-

Úhrn

intenzita

NO3

NO2

PO4

[l/s]

[mm]

[mm/min] [kg]

[kg]

1,98
5,50

0,80

161,10

3-

+

látky

NH4

[kg]

[kg]

[kg]

0,09

1,28

921,96

1,17

N2

163,00

2,09

0,03

0,51

771,95

1,75

N1

96,30

2,13

0,07

0,60

12,38

0,51

N2

94,60

1,64

0,12

0,66

28,41

0,64

N1

1121,80

12,22

1,26

2,78

27350,62

2,59

15.8

19,12

12.9

76,68

0,21

1,75

N2

760,00

8,16

1,38

3,20

7262,05

3,03

N1

119,50

3,66

0,02

0,15

20,67

0,01

N2

113,10

3,32

0,10

0,20

4,19

0,14

N1

1153,00

4981,71

13,78

67,65

145369,71 20,98

29.9
2006 2005

-

Qmax

23.5

29.3

Nerozp.

32,80

26,1

0,29

0,15
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N2

tání
1110,30

1.5

377,50

N2

34,56

64,16

131616,51 27,70

5159,20

23,56

68,32

209323,42 22,01

1697,49

4,19

5,85

17797,29

5,60

1140,88

4,28

8,56

14974,11

4,07

631,56

6,72

23,02

2037,29

29,13

2,69

0,00

0,18

3,17

0,21

3,13

0,22

0,30

8,76

0,29

6,31

0,16

0,38

3,83

0,18

231,47

2,35

9,51

8894,39

2,27

109,96

3,83

14,68

5292,46

6,40

118,86

6,04

9,21

3575,31

6,41

sněhu

N3
N1

5194,93

69,30

0,05

281,50
N3
N1
22.6

113,10

N2

19,90

0,66

107,30
N3
N1
7.8

959,90

N2

198,80

0,85

743,70
N3
Průtok

Srážky

Objem
Max.

Rok

Datum Profil
N1
24.3

Nerozp.
NO3

NO2

PO4

[kg]

699,73

Qmax

Úhrn

intenzita

[l/s]

[mm]

[mm/min] [kg]

369,70

N2

11,30

0,10

3-

+

látky

NH4

[kg]

[kg]

[kg]

1,98

6,76

5706,97

6,38

415,76

1,90

9,27

1069,09

24,95

403,88

1,78

9,38

415,76

15,44

1,22

0,18

0,23

108,18

0,33

1,95

0,31

0,30

33,06

0,19

2,44

0,18

0,39

49,57

0,19

0,60

0,13

0,37

38,62

0,19

1,50

0,15

0,42

30,06

0,32

2,00

0,18

0,30

42,40

0,30

239,60
N3
N1
6.6

161,20

N2

34,60

1,30

152,50
N3
N1
22.6

129,20

N2

33,30

0,60

2007

119,40
N3
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N1
21.7

312,40

N2

8,00

0,80

17,17

0,04

0,91

82,33

0,06

14,56

0,06

0,81

94,61

0,03

14,90

0,04

0,81

105,92

0,28

2,56

0,35

0,53

13,32

0,34

13,77

0,59

1,84

15,72

0,80

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

362,06

9,69

10,90

3626,43

26,02

138,79

11,66

20,48

1240,59

40,78

159,52

16,12

14,18

2035,83

25,88

2,94

0,02

0,20

23,09

0,21

3,06

0,16

0,11

5,01

0,42

3,45

0,07

0,38

5,48

0,41

509,39

5,81

7,80

3204,70

4,08

133,12

8,77

3,95

911,06

6,22

521,52

3,54

4,43

531,36

3,15

73,40

0,75

0,52

426,47

0,09

37,19

0,89

0,30

261,72

1,17

40,19

1,16

0,90

389,32

0,84

19,17

0,39

1,17

526,01

11,41

5,79

0,22

0,27

62,14

0,50

0,00

0,00

0,21

0,00

0,00

0,57

0,03

0,14

5,77

0,01

0,23

0,00

0,38

6,24

0,12

0,42

0,00

0,54

19,74

0,12

266,70
N3
N1
20.8

68,50

N2

31,65

1,20

227,10
N3
N1
6.9

214,00

N2

10,50

0,20

168,90
N3
N1
23.10

62,60

N2

2,00

0,10

55,30
N3
N1
23.11

177,00

N2

8,34

0,10

129,20
N3
N1
1.3

108,50

N2

1,92

0,10

81,10
N3
N1
22.4

130,80

N2

12,64

0,21

99,00
N3
N1
7.7

73,10

N2

25,46

0,66

2008

66,00
N3
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N1
12.7

90,80

N2

28,59

0,37

2,86

0,29

0,63

79,54

0,64

5,12

0,57

1,19

96,77

1,10

4,88

0,53

1,24

135,35

1,34

1,08

0,06

0,40

669,15

0,70

1,16

0,00

0,20

251,29

0,79

0,64

0,00

0,16

227,52

0,68

6,89

1,01

0,93

72,95

3,44

11,18

0,67

1,37

64,86

7,90

9,57

0,27

3,52

23,84

8,01

111,50
N3
N1
16.8

69,70

N2

7,60

0,12

66,50
N3
N1
15.9

49,50

N2

26,00

0,06

90,20
N3

9. Krajinný plán mikroregionu v návaznosti na řešení krajinných opatření
významného vodního toku

Ing. Dagmar Stejskalová

Průběh řešení projektu
Řešení projektu bylo zahájeno 1.2.2004 a projekt byl dokončen 31.12.2007. Obsahem projektu je
nastolení možností řešení krajiny v souvislosti s krajinným plánováním a krajinné plánování jako
takové. Projekt je postaven na řešení krajiny konkrétního území – na pilotním projektu. Jako pilotní
projekt bylo vybráno území mikroregionu Spolek pro rozvoj venkova – Moravský kras. Projekt
obsahuje tři dílčí cíle V001, V002 a V003.
Obsahem dílčího cíle V001 je analýza a formulce problémů mikroregionu a analýza a formulace
problémů vybraného povodí významného vodního toku.
Obsahem dílčího cíle V002 je analýza skutečností týkajících se řešení problémů vodních toků a lesů
mikroregionu a analýza erozně ohrožených ploch povodí významného vodního toku.
Obsahem dílčího cíle V003 je návrh revitalizačních opatření v povodí významného vodního toku
řešeného mikroregionu.
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Mikroregion Spolek pro rozvoj venkova – Moravský kras byl vybrán ze tří důvodů:
1) Řešení projektu je postaveno na nově vznikajících mikroregionech, které vznikly jako doplněk
či protiváha navazující na reformu samosprávy státu.
2) Tento mikroregion byl vybrán z důvodu možnosti praktické aplikace a využitelnosti výsledků
v konkrétním území, které svými pestrými přírodními podmínkami evokuje množství
skutečností, které je možno zohlednit.
3) Důvodem výběru tohoto mikroregionu je jeho blízkost pracoviště VÚMOP, v.v.i, oddělení
pozemkových úprav Brno.
Vzhledem k rozsahu řešeného území, rozsahu a hloubce řešených skutečností, byla v prvních dvou
letech řešení projetu zpracována analytická část, ve druhých dvou letech byla vypracována
syntetická část projektu. Analytická část řešení projektu byla provedena v letech 2004-2005 a
syntetická byla zpracovávána v letech 2006 a 2007.
Celé řešení projektu je postaveno na grafickém zpracování, tj. na digitálním zpracování map
průzkumů i návrhů s doplněním textových a tabulkových částí.
Metodika a časový postup řešení
Krajina mikroregionu je řešena ve třech ucelených pojetích:
A) v krajinně-ekologickém,
B) ve funkčně-estetickém,
C) v emocionálním.
ad A) v krajinně-ekologickém pojetí jsou řešeny hydrografické (vodohospodářské) danosti území a
lesní porosty. Lesy jsou jak v analytické fázi tak ve fázi návrhu řešeny z hlediska:
−

reprezentativnosti stavu a rozvoje lesů v jejich prostorových parametrech, které jsou na
úrovni individuální diferenciace přírodních podmínek a jsou vyjádřeny biogeografickou
regionalizací lesů ČR ve formě přírodních lesních oblastí,

−

ekosystémového pojetí lesních porostů, které umožňuje uplatnění hospodářských opatření
na základě promítnutí typologických jednotek do rámcového a dlouhodobého plánování
prostřednictvím nadstavbových jednotek – hospodářských souborů, respektive typů vývoje
lesa ve vazbě na současné porostní typy a funkční požadavky.
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ad B) ve funkčně-estetickém pojetí krajiny je navržena metoda funkčně-estetického hodnocení krajiny
a provedeno estetické hodnocení krajiny řešeného mikroregionu, jsou stanoveny limity využití
zemědělské půdy.
ad C) v emocionálním pojetí krajiny je teoreticky pojednáno o taky možném pohledu na krajinu a je
zpracována studie emocionálního pojetí krajiny v rámci jednoho katastrálního území.

První dva roky řešení projektu byly provedeny analýzy řešeného území v uvedený pojetích krajiny:
V roce 2004:
1) byla zpracována podrobná literární rešerše a metodika zpracování projektu,
2) byly provedeny terénní průzkumy mikroregionu, vyhodnoceny přírodní podmínky,
3) byly pořízeny všechny potřebné mapové podklady pro řešení projektu,
4) byla navázána spolupráce s výše uvedenými subdodavateli speciálních částí řešení projektu,
5) byla navázán spolupráce s CHKO Moravský kras a s obcí Jedovnice,
6) byla pořízena fotodokumentace krajiny mikroregionu.
V roce 2005:
V krajinně-ekologickém pojetí krajiny:
1) Je zpracována Analýza vodních toků z hlediska hydrotechnického a revitalizace
v mikroregionu Spolek pro rozvoj venkova – Moravský kras.
a) V této studii je vypracována analýza stavu vodních toků a stanoveny
požadavky na vodní toky, požadavky na stabilitu a kapacitu koryt, na
ekologickou hodnotu koryt a migrační propustnost koryt vodních toků.
b) Jsou stanoveny cíle revitalizace vodních toků a to v ploše povodí,
v korytech vodních toků, v souvisejících oblastech.
Pro vyhodnocení požadavků na vodní toky byla vypracována vlastní metoda zpracování databáze
požadavků na vodní toky.
2) Je zpracována analýza funkcí lesních porostů mikroregionu, vyhodnoceny jsou tyto funkce:
a) hydrická, hydrický vliv lesa na krajinu, retenční a protierozní schopnost
lesních půd,
b) odolnost lesních půd k erozi.
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Ve funkčně-estetickém pojetí krajiny:
3) Jsou provedeny rozbory potřebné k návrhu Limitů využití zemědělské půdy:
a) rozbory sklonitosti zemědělských pozemků,
b) zpracování podkladů KPP.

Ve druhých dvou letech řešení projektu byla provedena syntéza řešení krajiny mikroregionu
v uvedených pojetích krajiny:
V roce 2006:
V krajinně-ekologickém pojetí krajiny:
1) Je navržena vlastní metodika vyjádření hydrických vlastností a charakteristik vodních toků.
Byly stanoveny návrhové úseky vodních toků, na které se vztahují doporučná opatření.
2) Jsou stanoveny revitalizační cíle vodních toků a jejich povodí a to:
−

prioritní požadavky na ekologickou stabilitu toku (organizační, agrotechnická, technická
opatření, břehové porosty toků),

−

prioritní požadavky na migrační propustnost toku, (revitalizace technického stavu koryt,
návrh nového koryta, úpravy dělení toků, opravy objektů na tocích, migrační bariéry na
tocích),

−

prioritní požadavky na stabilitu a kapacitu toku (revitalizační opatření v zástavbě).

Je zpracována studie návrhu úprav toků. Studie je zpracován graficky a tabelárně.
Ve funkčně-estetickém pojetí krajiny:
1) Jsou stanoveny limity využití zemědělské půdy na podkladě rozboru sklonitosti terénu a
agropůdních vlastností půd vyjádřených v KPP.
2) Je navržena metoda funkčně–estetického hodnocení krajiny. Prakticky byla tato metoda
použita při estetickém hodnocení krajiny mikroregionu.
V roce 2007:
V krajinně-ekologickém pojetí krajiny:
1) Je zpracován návrh Koncepce revitalizace koryt toků údolních niv v povodí Jedovnického
potoka. Bylo vybráno povodí Jedovnického potoka, který má osm hlavních a sedm dalších
bezejmenných drobných přítoků.
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Výsledkem navržených revitalizačních opatření je „katalog prací“ zpracovaný v tabulkové podobě
a ve výkresu. Návrh obsahuje i rámcové náklady na realizaci navržených opatření.
2) Je vypracován návrh Rámcových směrnic hospodaření (RSH) v lesích.
Zásada trvale udržitelného hospodaření v lesích tvoří hlavní státní rámec lesnické politiky. Jde o
správu a využívání lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovají
biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti
a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a ostatní (ekologické, ekonomické a sociální)
funkce na místní, národní i globální úrovni a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy. Z tohoto
pojetí také vychází návrh rámcových směrnic hospodaření.
Stěžejní prvky RSH v lesích tak spočívají na:
−

hospodaření s lesem jako ekosystémem,

−

přestavbě poškozených a chřadnoucích lesů,

−

vytvoření optimální struktury lesních ekosystémů (diferencovaně podle stanovištních
poměrů a cílů hospodaření),

−

přechodu od plošného ke skupinovému až individuálnímu způsobu hospodaření,

−

využívání a podpoře spontánních procesů (přirozené obnovy a dalších principů
autoregulace),

−

podpoře a tvorbě pružných víceúčelových způsobů obhospodařování (diferencovaná podle
funkčního poslání a možností jejich funkční vyrovnanosti),

−

volbě ekologicky odůvodněných obnovních a těžebně-dopravních technologií,

−

zpřístupnění lesů ekologicky a ekonomicky odůvodněnou dopravní sítí (v návaznosti na
terénní klasifikaci a technologickou typizaci lesních pozemků).

Návrh Rámcových směrnic hospodaření byl zpracován pro hospodářské lesy a lesy ochranné.

Ve funkčně-estetickém pojetí krajiny:
3) Je zpracována metoda funkčně–estetického hodnocení krajiny mikroregionu.
Funkčně–estetické hodnocení krajiny není tradiční hodnocení krajiny. V rámci zpracování
projektu byla navržena metoda funkčně–estetického hodnocení krajiny. Metoda spočívá ve
vytvoření „pomocné sítě“ – rozdělení hodnoceného území do sítě čtverců o určité rozloze. V rámci
metody jsou pak stanovena kritéria hodnocení krajiny. Kritéria však nejsou neměnná, ale jsou
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vždy poplatná typu krajiny, která je hodnocena. Výsledkem přiřazování bodů podle stanovených
kriterií jednotlivým polím krajinné sítě lze pak jednoduše tato pole srovnávat a tím vlastně
srovnávat jednotlivá pole aktuálního stavu krajiny. Výsledkem hodnocení jsou určité kategorie
estetické kvality krajiny, které pak vymezují určité funkčně–estetické krajinné prostory.
V důsledku tohoto hodnocení a v porovnání s jinými poznatky o krajině pak získáme „nadhled“ při
hodnocení krajiny jako celku.
Funkčně–estetické hodnocení krajiny přispívá ke komplexnějšímu pochopení konkrétního území,
ve kterém mají být v následné projektové dokumentaci navrhována krajinářská opatření. Metoda
je jednoduchá a velmi snadno prakticky proveditelná.
Metoda je popsána v Metodice krajinného plánu a aplikována ve výkrese Estetické hodnocení krajiny
mikroregionu.

V emocionálním pojetí krajiny:
Emocionální pojetí krajiny je vnímáno jako určitá nadstavba řešení krajiny (venkovského prostoru).
Jde o vyjádření terciální sféry krajinných struktur, tj. vztahu člověka ke krajině, ve které žije.
Emocionální (duchovní rozměr krajiny) je determinován vztahem člověka ke krajině. Krajinné
struktury, které demonstrují vztah člověka a krajiny jsou místa, která vypovídají o duchovním vztahu
člověka a krajiny (např. sakrální stavby všeho druhu, hřbitovy, pomníky, památníky událostí, přírodní
scenérie spojené s příběhy obyvatel, skalní stěny, propasti, jeskyně, rozhledny, významné stromy,
aleje, významné cesty, chodníky, milníky a stezky, studánky, prameny).
Dosažené výsledky
Výsledkem projektu je grafické zpracování všech výše uvedených skutečností a vypracování
Metodiky krajinného plánu (KP). Metodika KP je zpracována právě na podkladě zkušeností řešení
tohoto pilotního projektu.
Novost postupu spočívá jednak v pojednání o krajině v ucelených okruzích (pojetích krajiny), jednak
v postavení celého řešení krajiny na určitých nových pohledech (řešení hydrografické sítě, řešení
problematiky lesních porostů, řešení restrukturalizace zemědělského půdního fondu a celkový
pohled na krajinu z hlediska její estetické působivosti).
Metodika KP je strukturována do úvodního oddílu, do oddílu analýzy a do oddílu syntézy. V úvodní
části Metodiky KP jsou formulovány cíle krajinného plánování, nastíněna historie krajinného
plánování u nás a způsoby hodnocení krajiny.
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Analytická část KP:
1) Cíle krajinného plánování.
2) Metody hodnocení krajiny (stručný přehled).
3) Historie krajinného plánování u nás.
4) Analýza hydrografických poměrů mikroregionu.
5) Analýza lesních porostů mikroregionu.
6) Návrh metody funkčně–estetického hodnocení krajiny.
7) Vyjádření obsahu emocionálního pojetí krajiny.

Syntetická část KP
8) Návrh začlenění KP do uvedeného legislativního rámce.
9) Názor na rozsah řešeného území v KP.
10) Syntéza hydrografických poměrů mikroregionu.
11) Stanovení limitů využití zemědělské půdy mikroregionu.
12) Syntéza návrhů opatření v lesních porostech.
13) Vyhodnocení estetické kvality krajiny mikroregionu.
14) Studie emocionálního pojetí krajiny.
Krajinné plánování je hraniční obor, ve kterém analyzujeme a syntetizujeme mnoho poznatků o
krajině z různých oborů. Zpracování krajinného plánu je tak velmi náročná činnost, která
předpokládá projektový tým fundovaných odborníků různých profesí (krajinný inženýr, ekolog,
specialista na vodní hospodářství, oborník na ochranu půdy a vody, specialista na typologii lesa a
lesní hospodářství, specialita na problematiku zemědělství, specialista na řešení cestní sítě, sociolog
a odborník na terciální sféru krajinných struktur), které jsou pro řešení krajinného plánu nezbytné.
Řešení projektu je v souladu s rámcem a plánem projektu. Lze pouze podotknout, že oproti
plánovanému rámci řešení projektu se ne zcela podařilo zapracovat do projektu urbanistické řešení
sídelních útvarů (obcí) s analýzou jejich zapojení do okolní krajiny a návrh nové cestní sítě, která by
umožňovala zlepšení průchodnosti krajiny. Modifikace projektu v tomto směru však vyplynula
z nedostatku zájmu urbanistů řešit výzkumný projekt a z nedostatku fundovaných projektantů
zemědělských cest, kteří by zpracovali studii návrhu cestní sítě.
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Závěrečné shrnutí
Česká krajina stojí na počátku významné změny. Ta souvisí především se změnami v zemědělském
využívání krajiny. Propojení zemědělských trhů vede ke změně způsobu provozování zemědělství a
zemědělského využívání krajiny. To má pro krajinu významné důsledky.
Na zemědělství bychom se měli přestat dívat jako na tovární výrobu a na krajinu jako na tovární halu.
Zemědělství se realizuje v krajině, která je otevřeným systémem, tedy přijímá změny a zpětně
zemědělství ovlivňuje. Na tom, jaké je zemědělství, je závislá značná část venkovské populace. Na
krajinu bychom se měli začít dívat jako na domov, ve kterém realizujeme svou existenci, své
sociálně–somaticko–psychologické potřeby. Řešení problémů krajiny by tak mělo opustit sektorální
přístup. Úspěšné řešení problémů zemědělství a krajiny může přinést jedině integrovaný přístup
zahrnující ekonomické, přírodní a sociální aspekty. Navíc, s ohledem na vliv postupující ekonomické
globalizace, není v silách jednotlivých zemí řešit a vyřešit tuto problematiku samy o sobě a pouze pro
sebe. Jediným řešením je integrace postupů a přístupů v rámci EU. Oproti dřívějšímu přístupu se
v současné době stále více prosazují víceúčelové formy zemědělství. Poprvé ve své dlouhé historii je
zemědělství konfrontováno s nadbytkem zemědělské půdy a pod vlivem globalizace je zemědělství
pod velkým ekonomickým a politickým tlakem. V důsledku toho ztrácí schopnost vytvářet a udržovat
příznivé podmínky pro sociální a kulturní rozvoj venkova.

Obecné poznatky získané při řešení projektu ve vztahu ke krajinnému plánování:
Péče o krajinu je tak aktuální téma ve všech industrializovaných zemích. Pro podporu péče o krajinu
byly v různých státech vytvořeny všechny možné organizační formy (politiky) v rámci stávajících
ministerstvech.
V České republice je doposud situace jiná – krajinné plánování nebylo institucionalizováno a z tohoto
důvodu stále nemá potřebnou důležitost a váhu. V rámci EU byla přijata Společná zemědělská
politika Evropské unie (Common Agricultural Policy – CAP), jejímž členem je ČR od roku 2004. Jejími
hlavními atributy jsou:
−

ekonomická výkonnost a tržní konkurenceschopnost zemědělství,

−

zdravé životní prostředí a trvalá udržitelnost krajiny jako přírodního a kulturního prostoru,

−

udržení a posilování vitality venkova jako sociálního zázemí venkovského obyvatelstva.

Souběžně s dokumenty společné zemědělské politiky přijala EU v uplynulých letech řadu dokumentů,
které definují zásady evropské politiky krajiny. Patří mezi ně především:
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a) Panevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti (1995).
b) Směrnice o stanovištích (1997).
c) NATURA 2000.
Situace v České republice:
Pro nakládání s krajinou u nás v podstatě neplatí žádná pevná pravidla, krajina je k volnému použití.
Tato praxe má pro krajinu neblahé důsledky. Je proto potřeba vytvořit ucelený, integrovaný a
funkční systém řízení vývoje a smysluplného využívání a ochrany krajiny. Krajina je věcí soukromého
vlastnictví v detailu (např. pozemky), je ale i věcí veřejného zájmu jako národní kulturní dědictví a
prostor existence obyvatel. Mezi těmito dvěma polohami a přístupy ke krajině je třeba najít soulad.
To se podaří jedině za součinnosti politických orgánů, útvarů státní správy všech resortů, uživatelů
krajiny a občanských složek. Ratifikací Evropské úmluvy o krajině se naše republika zavázala
respektovat krajinu daleko více než tomu bylo doposud, a vytvářet podmínky pro ochranu a
udržitelný rozvoj krajiny. Jedná se o ochranu prostřednictvím vysoké informovanosti veřejnosti,
prostřednictvím výchovy specialistů schopných mezioborového působení a v neposlední řadě
prostřednictvím „zvyšování vnímavosti občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných
úřadů k hodnotám krajiny“. Vzhledem k tomu, že naše „maloplošná“ krajina byla v minulosti
přebudována na „velkoplošnou“, je potřeba nového funkčně-prostorového uspořádání krajiny
v každém typu krajiny (nejen tam, kde jsou plánovány nějaké velké zásahy do budoucnosti nebo
naopak, kde je třeba provádět rekultivace po minulém zdevastování krajiny např. těžbou surovin).
Všude naši krajinu zasáhla unifikace a velkovýroba.
Konkrétními cíli pro ochranu krajiny v oblasti krajinného plánování jsou:
−

zvyšovat počty obcí se zpracovaným krajinným plánem,

−

zvyšovat počty realizovaných krajinných plánů,

−

zvyšovat počty výzkumných úkolů zaměřených na krajinu,

−

zvyšovat angažovanost místních obyvatel v procesu krajinného plánování.

Plánovací dokumentace zabývající se krajinou jsou územní plán (ÚP) a komplexní pozemkové úpravy
(KPÚ). Provázanost těchto platných územně plánovacích dokumentací není zcela efektivní. Jednak je
to dáno legislativou, která nezohledňuje součinnost těchto dokumentací, a jednak rozdílným
uplatněním a rozdílnými cíli těchto dokumentací. Územní plánování (volně citovaný nový stavební
zákon) vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoj území. Dle zákona jsou územní plány zpracovávány pro celé správní
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území obce. Měly by tedy dostatečně komplexně řešit jak zastavěné, tak nezastavěné území.
Klíčovým dokumentem uplatňování veřejného práva a veřejných potřeb v krajině je tak stále územní
plán, jenž vytváří základní rámec právních předpisů, které jsou uplatňovány při využívání krajiny.
Řešeným územím ÚP je vždy administrativní území obce. Vzhledem k tomu, že ÚP je administrativním
dokumentem a řeší pouze administrativní území obce, nemůže svým řešením krajiny jít do větší
hloubky a do širších regionálních souvislostí.
Komplexní pozemkové úpravy vyjadřuje zákon č. 139/2002 Sb., takto: „Pozemkovými úpravami se
uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi
prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a
vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a
zúrodnění půdního fondu, k zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability“. KPÚ jsou tedy
významným prostředkem tvorby krajiny, realizace územního systému ekologické stability,
protierozních opatření, vodohospodářských opatření, polních cest, krajinotvorných opatření apod..
Z definice vyplývá, že KPÚ mají, z hlediska návrhu krajinných opatření a především jejich praktické
realizace, k řešení krajiny blíže než územní plán.
K čemu pak má sloužit krajinné plánování?
Krajinný plán ve srovnání s územním plánem řeší daleko podrobněji následující opatření:
−

protierozní a protipovodňová opatření (tedy vodohospodářské poměry),

−

problematiku revitalizace krajiny,

−

ÚSES,

−

cestní síť,

−

opatření pro zvýšení estetické a rekreační hodnoty území,

−

jiná nápravná a kompenzační opatření.

Pro tvorbu venkovské krajiny je nezbytná spolupráce pořizovatelů i zpracovatelů územně plánovací
dokumentace (ÚPD) a projektů komplexních pozemkových úprav (KPÚ). Krajinné plánování by mělo
být spojovacím článkem, které oběma disciplínám dodá aspekt tvůrčího uplatňování ekologických,
ekonomických, estetických i rekreačních požadavků a posune je tak na kvalitativně vyšší úroveň.
Krajinný plán by měl být spojujícím článkem a nadstavbou územního plánování a komplexních
pozemkových úprav.
Napojení české politiky zemědělství, krajiny a venkova na zásady EU je pro ČR věcí zásadního
významu. Dosavadní praxe ale ukazuje, že přístupy českých politických orgánů nejsou v tomto směru
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zcela jednoznačné. Všeobecně se jako naléhavé pociťuje řešení problematiky zemědělství a venkova,
zatímco problematika krajiny se odsouvá na okraj zájmu.
Základními dokumenty, zpracovanými z popudu EU, o které by se měla strategie ochrany a
vyžití krajiny u nás opírat jsou:
−

Strategie udržitelného rozvoje České republiky (usnesení vlády č. 1242/2004).

−

Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 (MMR, 2006).

−

Národní plán pro rozvoj venkova v České republice na léta 2007–2013 (MZe a
VÚZE, 2006).

V současné době jsou tak formálně k dispozici nezbytné politické dokumenty a výchozí materiály pro
zformulování vlastní politiky a strategie ochrany a využívání krajiny. Skutečností ale je, že naplňování
této politiky v posledních letech více méně stagnuje. Objektivních příčin této situace je celá řada. Ve
srovnání s rozvinutými zeměmi EU u nás stále pokračuje:
−

setrvačnost triviálního pojetí krajiny v politických, uživatelských i občanských
kruzích,

−

nekoncepčnost a nekomplexnost v myšlení o krajině, neschopnost politiků
vytvářet podmínky po koncepční práci s krajinou,

−

absence mezirezortní spolupráce v záležitostech krajiny, přežívají sektorální
přístupy,

−

konfrontační metody jednání, absence konsensuálních přístupů a nevhodné
metody komunikace ve věcech krajiny na všech úrovních,

−

dlouholetá absence vědeckého výzkumu krajiny jako zdroje informací pro
politické a profesní rozhodování a pro cílevědomou ochranu a využití krajiny,

−

nedostatečné struktury systémového řízení vývoje a využívání krajiny, zejména
absence ucelené hierarchické struktury prostorového plánování,

−

absence zodpovědného uživatelského vztahu ke krajině,

−

v dřívější době ve veřejnosti potlačené a dosud neobnovené povědomí krajiny
jako kulturního statku, jako domova, jako prostoru existence a jednoho z pilířů
kvality života obyvatel.
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Není všechno negativní:
−

dobře založená síť zvláště chráněných území, CHKO, národních parků a
nově založená síť NATURA 2000,

−

fungující Agentura ochrany přírody a krajiny,

−

fungující česká pobočka Mezinárodní asociace pro krajinou ekologii (CZ–
IALE) sdružující více než 120 členů, pracujících v různých orgánech státní
správy, na univerzitách a v různých organizacích.

Převážnou část naší kulturní krajiny bude třeba nově prostorově uspořádat. Krajinu nově
strukturovat znamená založit novou uživatelskou infrastrukturu vycházející z modelu integrace
ekologických, ekonomických a sociálně–kulturních zájmů.
Je třeba:
1) návrh opatření v oblasti politiky (parlament, vláda) – podporu pro
zpracování vize ochrany využívání naší krajiny, její formalizaci
v dokumentu krajinné politiky a její respektování v politickém
rozhodování,
2) návrh opatření v oblasti řízení (MŽP, MZe, MMR) – začlenění vize ochrany
a využívání krajiny do činnosti svých resortů,
3) návrh opatření v oblasti normativního managementu (útvary státní správy)
– začlenění vize ochrany a využívání krajiny do strategického
managementu krajiny, tj. stanovení dlouhodobých cílů a vytvoření
organizace systémového řízení, využívání a ochrany krajiny v souladu se
závazky ČR v rámci EU,
4) návrh opatření v oblasti realizačního managementu (uživatelé krajiny,
veřejnost) – zaměřenost na víceúčelové využívání krajiny, její praktickou
ochranu a obnovu.
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10.Dotace na protierozní opatření
Ing. Jozef Jančo
Opatření se zaměřuje na zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze, slouží k neškodnému
odvedení povrchových vod z povodí, k retardaci povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, k
ochraně intravilánu obcí a komunikací před škodlivým povrchovým odtokem a smytou zeminou, ke
snížení rychlosti větru a jeho škodlivých účinků.
Jedná se nejčastěji o protierozní příkopy, přejezdné průlehy, zatravněné údolnice, protierozní hrázky
a ochranné nádrže. Technická opatření proti vodní erozi mohou vhodně doplňovat výsadby dřevin.
Jako hlavní opatření proti větrné erozi se používají přirozené vegetační zábrany - tzv. větrolamy.
Cíle:
•

snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha

•

snížení erozní ohroženosti půdy

•

zvyšování retenční schopnosti krajiny

Opatření podporují následující programy
OP ŽP (6.4) - Protierozní opatření
Popis:
ochrana proti vodní a větrné erozi a omezování negativních důsledků povrchového odtoku (založení
nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.)
Výše podpory: až 90%
Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská
sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP).
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OP ŽP (6.3) - Protierozní opatření
Popis:
realizace opatření navržených v rámci schválených komlexních pozemkových úprav zaměřených na
výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy
Výše podpory: až 90%
Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská
sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP)
PPK (volná krajina) - Protierozní opatření
Popis:
asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků a tvorba biologických
protierozních opatření
Výše podpory: až 100%
Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ
Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním
vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční
prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
Program rozvoje venkova 2007-2013
Zatravňování orné půdy (§ 8 NV AEO)
Předmět dotace půdní blok/díl bloku:
• ke dni podání žádosti o zařazení má v LPIS kulturu orná půda (R)
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• v období od 20. 4. 2004 do dne podání žádosti o zařazení na něm nebyla v LPIS kultura travní
porost (T),
• splňuje alespoň jednu z následujících 3 podmínek:
1. celý blok/díl se nachází v LFA, nebo
2. alespoň na 50 % výměry bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, extrémně těžká nebo
podmáčená, nebo
3. 3. střední svažitost bloku je vyšší než 12°,
• není na něm uplatňována některá z dohod v rámci opatření 2.3 programu SAPARD nebo jiné AEO s
výjimkou EZ.
• Blok/díl nacházející se alespoň z 50 % své výměry na území CHKO Bílé Karpaty může být s vyšší
dotací zatravněn pomocí regionální travní směsi schválené správou CHKO Bílé Karpaty. Zatravňování
orné půdy (§ 8 NV AEO)
Sazba dotace:
• 7 265 Kč/ha travního porostu založeného úředně uznaným osivem.
• 9 210 Kč/ha travního porostu založeného pomocí regionální travní směsi na blocích/dílech, které
mají alespoň 50 % své výměry na území CHKO Bílé Karpaty.
• Sazba se snižuje o 2 800 Kč/ha zatravněné orné půdy na území I. zóny ZCHÚ. Zatravňování orné
půdy (§ 8 NV AEO)

Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách (§ 9 NV AEO)
Předmět dotace:
Předmětem dotace v rámci opatření tvorba travnatých pásů na svažitých půdách může být pouze
blok/díl, který splňuje následující podmínky:
• ke dni podání žádosti o zařazení má v LPIS kulturu orná půda (R),
• nenachází se ani zčásti na území I. zóny ZCHÚ,
• splňuje podmínku střední svažitosti v rozsahu 3°až 12°,
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• není na něm uplatňována některá z dohod v rámci opatření 2.3 z programu SAPARD s výjimkou
dohody Blaník č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3.
Podmínky dotace:
• umístit travnaté pásy o šíři 45 až 55 metrů po vrstevnicích tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými
pásy činila 50 až 200 metrů a délka pásu odpovídala délce vrstevnice příslušného půdního bloku,
popřípadě jeho dílu, pokud nedojde k přerušení pásu krajinným prvkem plnícím půdoochrannou,
vodoochrannou nebo krajinotvornou funkci.
• Výsev do 31.5., změnit kulturu OP na TP
• Sekat pásy 2x ročně, zákaz spásání, herbicidy jen bodově, mx. 40 kg N/ha
• pěstovat v průběhu příslušného 5letého období, v každém kalendářním roce alespoň dvě různé
plodiny, nikoliv však širokořádkové plodinyTvorba travnatých pásů na svažitých půdách (§ 9 NV AEO)
Sazba dotace :
• 9440 Kč/ha vytvořeného travnatého pásu

Pěstování meziplodin (§ 10 NV AEO)
Předmět dotace:
• Předmětem dotace v rámci opatření pěstování meziplodin je blok/díl s kulturou orná půda, na
kterém má být vyseta meziplodina ze seznamu uvedeného níže a zároveň na tomto bloku/dílu nesmí
být uplatňována některá z dohod v rámci opatření 2.3 programu SAPARD s výjimkou dohody Blaník č.
3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3.
Sazba dotace :
• 4 580 Kč/ha orné půdy oseté meziplodinou
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Biopásy (§ 13 NV AEO)
Předmět dotace:
• Předmětem dotace v rámci opatření biopásy může být biopás vytvořený na bloku/dílu s kulturou
orná půda evidovanou v LPIS, na kterém není uplatňována některá z dohod v rámci opatření 2.3
programu SAPARD s výjimkou dohody Moravský kras č. 2, dohody Litovelské Pomoraví č. 7 a dohod
Blaník č. 3 a č. 4. Biopásy (§ 13 NV AEO)
Sazba dotace :
• 10 630 Kč/ha biopásu

Navazuje na NV 242/2004Společné podmínky GAEC:
• Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a
travnaté údolnice.
• Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích,
popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.
• Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou
řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech
s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně,
pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření).
• Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda.
• Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.
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Společné podmínky:
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ HNOJIV
• V případě použití hnojiv a statkových hnojiv žadatel v souladu s § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o
hnojivech, v platném znění a s vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
v platném znění, používá tato hnojiva a vede evidenci hnojení.
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
• V případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel v souladu s § 31 odst. 4, § 46, § 47, § 49, §
51 odst. 3, § 61, § 66, § 67 a § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 329/2004 Sb., o přípravcích a
dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů, používá tyto přípravky a vede
evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin.
CC hnojiva:
Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? (§ 6 odst. 1)
Nebyly pěstovány širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na
pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s povrchovými vodami nebo se od nich nacházejí ve
vzdálenosti menší než 25 m? (§11 odst. 2)
Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry ?
(§ 12 písm. a)
Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? (§ 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.)
Nedošlo ke hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo
promrzlou do hloubky větší než 8 cm? (§ 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb.)
CC POR:
Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo
dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod
nebo vodárenských nádrží? (§ 49 odst. 1 písm. b)
Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin zacházení s nimi zabezpečeno odborně
způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle odstavce 4 § 86 zákona? (§ 86)
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Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách
Plní odborně způsobilá osoba nebo absolvent odborného kurzu povinnosti podle odstavce 3 § 86
zákona? (§ 86 odst. 3) Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován
opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? (§ 66)
Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech, podle jejich druhů nebo odděleně od
jiných výrobků nebo přípravků určených k likvidaci jako odpad nebo mimo dosah látek, které by
mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků? (§ 46 písm. a)
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ÚDRŽBU TRAVNÍCH POROSTŮ
• Žadatel zajistí, aby na půdních blocích/dílech se zemědělskou kulturou travní porost evidovanou v
LPIS byl travní porost alespoň 1x ročně spasen hospodářskými zvířaty nebo alespoň 2x ročně
posečen. Pro provedení sečí jsou závazné termíny provedení první seče s odklizem biomasy do 31. 7.
a provedení druhé seče s odklizem biomasy do 31. 10.
• Provedení dvou sečí a dodržení výše uvedených termínů není závazné, pokud:
• je na půdním bloku/dílu uplatňován některý z titulů v rámci podopatření ošetřování travních
porostů podle NV 79 nebo podle NV 242, který stanovuje možnost provedení pouze jedné seče nebo
jiné termíny provádění sečí,
• žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP s posunem termínu seče nebo s vynecháním seče SZIF
nejpozději v den, kdy měla být podmínka seče splněna.
PODMÍNKY NA OCHRANU VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍM DUSIČNANY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ
• Nepoužívat hnojiva obsahující dusík a statková hnojiva (dále jen „dusíkaté hnojivé látky“) ve
stanoveném období podle tabulky č. 1. Období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 neplatí pro výkaly a
moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělské půdě a
pro hnojení zakrytých ploch (zejména skleníky a fóliovníky).
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