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1.  ÚVOD 
 

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem Správou Národního parku 
Podyjí a zpracovatelem Ing. Helenou Zbořilovou, kancelář pro ekologizaci 
vodohospodářských staveb HYDROEKO Brno, byla vypracována studie  „ Obnova 
ekologické stability zemědělské krajiny na vybraném území kolem Národního parku Podyjí“.  

Řešitelským kolektivem byl posouzen současný stav území, a to na základě 
podrobného terénního průzkumu a disponibilních podkladů.  

Cílem komplexního řešení je vytvoření odborného podkladu, který bude využíván pro 
: 
− uplatnění krajinotvorných programů, směřujících k obnovení základních funkcí krajiny 

a směřujících k posílení její ekologické stability, 
− vytvoření odborného podkladu pro komplexní pozemkové úpravy a územně plánovací 

dokumentace, které jsou základním nástrojem pro následnou realizaci krajinotvorných 
opatření, 

− vytvoření územně-analytických podkladů z oblasti ochrany přírody a krajiny. 

Návrhy opatření jsou směrovány hlavně do těchto oblastí :  
− vymezení ochranných infiltračních pásem a jejich skladby (slouží k omezení smyvů 

z obhospodařovaných pozemků a pro převedení povrchového odtoku na odtok podzemní, 
tím dojde k zadržení vody v krajině a k vytvoření aktivního protierozního opatření), 

− návrh ploch pro změny druhů pozemků, např. zatravnění (vymezením rozsahu travních 
porostů na půdách velmi zranitelných). V zemědělsky obhospodařovaném území je tímto 
chráněna půda nejenom před erozí a vyplavováním živin ale i podzemní i povrchová voda 
před možným znečištěním. Rovněž je zvýšena retenční schopnost krajiny. 

− návrh dalších revitalizačních opatření (např. vymezení úseků vodních toků k revitalizaci), 
− návrh obnovy retenční schopnosti krajiny (výběr lokalit vhodných pro ochranné nádrže, 

popř. mokřady), 
− opatření ke zvýšení ekologické stability území (zakládání alejí, sadů, remízků a další 

trvalé vegetace), 
− hodnocení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES) z hlediska jeho 

stabilizační funkce (návrh na doplnění biocenter, biokoridorů a interakčních prvků), 
− návrh na registraci VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. (popis a charakteristika jejich 

ekostabilizační funkce), 
− vymezení VKP přímo ze zákona dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
− mapování biotopů dle Katalogu biotopů České republiky, 
− návrh na dělení bloků zemědělských půd. 
 
 
1.1 Vymezení řešeného území 
 

Řešené území nezasahuje na území Národního parku Podyjí, ale je vymezeno v jeho 
ochranném pásmu. Řešené území zahrnuje části katastrálních území Havraníky, Popice, 
Konice, Hradiště, Mašovice, Podmolí, Lukov, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Onšov, Vranov 
nad Dyjí, Podmýče, Hnanice, Bezkov. 

Území se nachází na těchto mapových listech základní mapy 1:10 000 :   
33-22-17, 33-22-22, 33-22-18, 33-22-23, 33-22-19, 33-22-24, 33-22-25, 33-24-04, 33-24-05, 
33-24-10, 34-13-01, 34-13-06 a 34-11-21. 
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1.2  Použité podklady 
 

Pro potřeby zpracování této studie byly použity následující podklady: 
a) Základní mapy ČR 1:10 000, 1:50 000, 1:25 000 
b) Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, včetně mapových listů 1:5 000 

s vyznačením BPEJ (1984) 
c) Evidence odvodňovaných území - ZVHS Znojmo 
d) Konzultace se zástupci Správy Národního parku Podyjí a Zemědělské vodohospodářské 

správy Znojmo  
e) Podrobný terénní průzkum 
f) Katalog biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí, 2001) 
g) Územní plány a urbanistické studie obcí na území ochranného pásma NP Podyjí 
h) Plány opatření ke zlepšení ŽP v obcích na území NP a jejich ochranných pásem – obce 

Havraníky, Hnanice, Lukov, Podmolí, Horní Břečkov, Vranov nad Dyjí 
i) Ortofotosnímky 1:10 000 z roku 2001 
j) Typologie niv ČR (Bínová, Culek 2006) 
k) Biogeografické členění České republiky II. (Culek a kol. 2005) 
 
 
2.  OBECNÁ ČÁST 
 

Slouží k objasnění některých základních odborných okruhů, definic a pojmů. Jedná se 
především o seznámení s problematikou vymezování ochranných infiltračních pásem, která 
nebyla publikována v běžně dostupných periodikách. 
 
2.1 Erozní ohroženost a ochrana půdy 

2.1.1 Erozní ohroženost 

Mezi erozní činitele patří srážky, morfologie území (sklon území, délka svahu, tvar 
svahu a jeho expozice), geologické a půdní poměry, vegetační kryt a způsob využití půdy.   

Při terénním průzkumu zaměřeném na erozní ohroženost je věnována pozornost :  
− zemědělskému obdělávání pozemků (členění orné půdy a lučních pozemků, směr orby),  
− sklonitosti terénu (zejména orné půdy) s ohledem na nebezpečí smyvů a erozi, 
− členitosti terénu (koncentrace odtoku do terénních úpadů).  

I když je členitost terénu velká, nebyly v době prováděných terénních průzkumů 
patrné projevy výrazné erozní činnosti na zemědělských pozemcích, protože v období před 
terénními průzkumy se nevyskytly přívalové srážky.  

Orba na pozemcích je však velmi často prováděna až na hranu koryt vodních toků, 
v terénních úpadech a v nejnižších úrovních svahů nad obcemi, což způsobuje nežádoucí 
projevy smyvů. V návrzích na opatření, která jsou předmětem předkládané práce je tento stav 
zohledněn, i když řešení protierozních opatření není jejím hlavním cílem.  
 
2.1.2 Ochrana půdy, zranitelné a citlivé oblasti 

Při rozvaze, jaké půdy zařadit do oblasti zájmu „ochrany půdy“, se vycházelo 
z vlastních úvah a z publikovaných příspěvků k tomuto tématu od zpracovatelů návrhů 
zranitelných a citlivých oblastí ČR. 

V novele vodního zákona jsou zranitelné oblasti definovány jako území, kde se 
vyskytují: 
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− povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout nebo 

− povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází, nebo může dojít, k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Předpokládá se, že do zranitelných oblastí bude zahrnuta minimálně jedna třetina 
zemědělské půdy u nás. Evropská unie má však zájem o rozšíření zranitelných oblastí 
v povodí znečištěných řek odtékajících do moří a spojení nesouvislých zranitelných oblastí do 
kompaktnějších celků. Nedá se vyloučit ani varianta zařazení veškeré zemědělské půdy do 
zranitelných oblastí, jako je tomu např. v Rakousku a Německu. Ve srovnání s nimi je však 
v ČR větší procento zornění pozemků.  

Uvádí se, že zranitelné půdy představují celostátně více než 60 % zemědělského 
půdního fondu a z toho přibližně jedna čtvrtina je zatravněna. Proto bude nutné v příštích 
letech ve zranitelných oblastech část těchto půd zalesnit a zatravnit. Zbývající zranitelné půdy 
je nutné obdělávat půdoochrannými technologiemi. 

Obecně platí, že při zemědělském obhospodařování pozemků dochází k rozrušování 
a odnosu půdní hmoty zemského povrchu a k jejímu ukládání v místech poklesu účinnosti 
erozních faktorů. Zároveň dochází k transportu chemických látek jednak povrchovým 
odtokem a průsakem do podzemní vody, ale i uvolňováním z půdy, což způsobuje v mnoha 
případech výrazné zhoršení jakosti povrchových i podzemních vod a současně ztrátu živin pro 
vegetaci. 

Zranitelné půdy 
Pro ochranu zalesněním a zalučněním je proto třeba navrhnout tyto „zranitelné půdy“:  

• půdy svažité ohrožené erozí – nebezpečí povrchového smyvu znečišťujících látek, 
• půdy mělké – nebezpečí průsaku znečišťujících látek do podzemní vody, 
• půdy propustné – nebezpečí průsaku znečišťujících látek do podzemní vody, 
• půdy kamenité – nebezpečí průsaku znečišťujících látek do podzemní vody, 
• a půdy zamokřené – korespondující s hladinou podzemní nebo i povrchové vody. 

 
2.1.3 Bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) 

Vzhledem k tomu, že samostatně zpracovávaný průzkum pro účely studie by byl 
neúměrně drahý, byla jako základ vzata celostátně zpracovaná „Bonitace čs. zemědělských 
půd a směry jejich využití“. Tento materiál obsahuje výkresy v měřítku 1:5000 s vyznačením 
hranic bonitovaných půdně – ekologických jednotek (dále jen BPEJ), kódů BPEJ a textovou 
část s popisem základních pojmů soustav. Je zpracovaný pro účely takového ocenění 
zemědělské půdy, které by objektivně vyjadřovalo její specifické vlastnosti, a to zejména její 
úrodnost a efektivnost zemědělské výroby ve velmi rozdílných přírodních podmínkách. 
V současné době jsou tyto podklady upřesňovány a doplňovány.  

Bonitace respektuje základní, neovlivnitelné faktory, kterými je klima, půdní typ, 
svažitost, skeletovitost a hloubka ornice. V mapových listech 1:5000 jsou konkrétní vlastnosti 
bonitovaných půdně ekologických jednotek vyjádřeny pětimístným kódem:  
− první místo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu,  
− druhé a třetí místo kódu BPEJ stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce,  
− čtvrté a páté číslo kódu konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti.  

Čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám 
a páté číslo kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti. 
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1. číslo kódu - Klimatické regiony  
Klimatické regiony zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 

pro růst a vývoj rostlin. Území ČR je rozděleno do desíti regionů označených kódem 0 až 9. 
Řešená území leží v regionech 0, 2, 4 a 5. 

Charakteristika vybraných klimatických regionů : 

Kód  
Klimat. 
region 

Charakteristika 
regionů 

Suma teplot 
nad 10oC 

Průměr. 
roční 

teplota   
(oC) 

Průměr. 
roční úhrn 

srážek 
(mm) 

Pravděpodob-
nost suchých 
vegetačních 

období 

Vláhová 
jistota 

0 VT 
velmi teplý, 

suchý 
2800-3100 9-10 500-600 30-50 0-3 

2 T 2 
teplý, mírně 

suchý 
2600-2800 8-9 500-600 20-30 2-4 

4 MT 1 
mírně teplý, 

suchý 
2400-2600 7-8,5 450-550 30-40 0-4 

5 MT 2 
mírně teplý, 
mírně vlhký 

2200-2500 7-8 
550-650 

(700) 
15-30 4-10 

Klimatický region není pro výběr ohrožených půd rozhodující. 
 
2. a 3. číslo kódu - Hlavní půdní jednotka  

Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými 
vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 
hydromorfismu. 
 
4. číslo kódu -  Sklonitost a expozice 

Sklonitost (S) – vyjadřuje sklon svahu terénu v šesti kategoriích : 

Kód Kategorie Charakteristika 
0 0 – 1o úplná rovina – bez projevů plošné vodní eroze 
1 1 – 3o rovina – s možností plošné vodní eroze 
2 3 – 7o mírný svah 
3 7 – 12o střední svah 
4 12 – 17o výrazný svah 
5 17 – 25o příkrý svah 
6 nad 25o sráz 

 
Expozice – vyjadřuje polohu plochy BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích : 

Kód Charakteristika 

0 rovina ( 0 – 1o ) – expozice všesměrná 
1 jih ( JZ – JV ) 
2 východ a západ ( JZ – SZ a JV – SV ) 
3  sever ( SZ – SV ) 

V klimatických regionech 0 až 5 se samostatně uvažuje expozice jižní jako negativní. 
Uvedené zatřídění je důležité zejména k posouzení úrodnosti pozemků. Jižní svahy jsou však 
více náchylné k erozi při tání sněhu. 
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V soustavě BPEJ je na čtvrtém místě kódu vyjádřená kombinace sklonitosti 
a expozice jedním číslem : 

Kód Kategorie sklonitosti Kategorie expozice 
0 0 - 1 0 
1 2 0 
2 2 1 
3 2 3 
4 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
7 4 3 
8 5 - 6 1 
9 5 – 6 3 

 
5. číslo kódu -  Skeletovitost a hloubka půdy 
Skeletovitost 

Pojem skeletovitost vyjadřuje obsah štěrku (Š) a kamení (K) v ornici uvedeno 
v čitateli, a ve spodině do 60 cm uvedeno ve jmenovateli. Skeletovitost je ve čtyřech stupních, 
a to 0 – bezskeletovité, 1 – slabé, 2 – střední, 3 – silné zastoupení. 

Kód Charakteristika 

0 0
1

sk
ŠO

O =
−

                 půdy bezskeletovité                   

1 1
11

1
sk

ŠK

ŠO =
−
−

   půdy slabě skeletovité 

2 2
22

12
sk

KŠ

KŠ =
−
−

 půdy středně skeletovité 

3 3
33

2,12,1
sk

KŠ

KŠ =
−
−

 půdy silně skeletovité 

 
Hloubka půdy 
 Pojem vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezeného buď pevnou horninou, 
nebo silnou skeletovitostí. 

Kód Charakteristika 

0 60 cm                                        půda hluboká                                               
1 30 – 60 cm půda středně hluboká 
2 30 cm půda mělká 

 
Na pátém místě základního kódu BPEJ je uveden kód vyjadřující kombinaci 

skeletovitosti a hloubky půdy. Tučně zvýrazněné kódy přísluší zranitelným půdám. 

Kód Kategorie skeletovitosti Kategorie hloubky půdy 

0 0 0 
1 0 - 1 0 (1) 
2 1 0 
3 2 0 
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4 2 0 – 1 
5 1 2 
6 2 2 
7 0 - 1 0 – 1 
8 2 - 3 0 – 2 
9 0 - 3 0 - 2 

 
Pro účely studie bylo nutné informace získané z tohoto materiálu doplnit při terénním 

průzkumu. 
 
2.2 Retenční schopnost území  

Retenční schopnost území je dána hlavně využitím území, jeho pedologickou 
a geologickou skladbou, stavbami zadržujícími vodu v krajině a rozsahem fungujícího 
odvodnění. 

Ve sledovaném území (mimo lesní celky) lze předpokládat poměrně malou retenční 
schopnost, a to hlavně díky velkému procentu zorněných ploch a velkému rozsahu 
odvodněných pozemků. 

Zadržování vody v krajině však lze docílit řadou opatření. 
� Zachycování a zpomalování odtoku povrchové vody 

− přeměnou části orné půdy na trvalé louky, 
− zvětšením plochy lesů, 
− zvyšováním inundačních prostorů, 
− zřizováním poldrů, 
− zřizováním mokřadů, 
− omezováním výměry odvodňovaných pozemků, 
− zřizováním vodních nádrží. 

� Zvýšení dotace mělkých podzemních vod a zpomalování jejich odtoku 
− zvýšením infiltrace vody inundované a srážkové do vody podzemní, 
− umožněním infiltrace vody z toků a nádrží do vody podzemní,  
− příčnými podzemními "stěnami" (např. z relativně těsné zeminy), které by vytvořily 

podzemní nádrže.  
� Zvýšení dotace hlubinných podzemních vod 

Možná opatření pro zadržování vody v krajině jsou snadno vyjmenovatelná - jejich 
realizace však bezproblémová není.  

� Opatření zvyšující retenční schopnost 

Ve studii byla věnována pozornost zachycování a zpomalování odtoku povrchové 
vody přeměnou části orné půdy na trvalé louky a možnosti zřizování suchých záchytných 
nádrží, a také zvýšení infiltrace vody inundované a srážkové do vody podzemní, a to návrhem 
infiltračních pásem. 

 
2.2.1 Suché nádrže 

Nádrže s dominantní „ochrannou“ funkcí v krajinném prostředí se dělí na 3 skupiny : 
− suché retenční nádrže (poldry) – nádrže s ochranným prostorem, 
− vyrovnávací, akumulační a infiltrační dešťové nádrže, 
− záchytné, sedimentační, asanační a protierozní nádrže.                                  

Na řešených katastrech není nutné snižovat povodňové průtoky v drobných tocích, ale 
je třeba chránit zástavbu před nepříznivými vlivy přívalových dešťů.  
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V průběhu prací na studii byla věnována pozornost jak návrhu ochranných 
infiltračních pásem, tak i výběru lokalit vhodných pro ochranné nádrže, ve kterých dochází i 
k sedimentaci splavenin a tím ke zpomalení odtoku a ochraně koryt před zanášením. Pro 
návrh nádrží je důležitý tvar říční sítě, využití pozemků a hlavně morfologie terénu. Jejich 
realizace by byla možná po zpracování hydrologické studie. 

Vlastnímu návrhu nádrže však musí předcházet podrobné průzkumy, a to hlavně 
hydrologický, geodetický, hydrogeologický, hydropedologický. I jednoduchá a nepříliš 
nákladná stavba vyžaduje důkladně zpracovaný průzkum. 
 
2.2.2 Ochranná infiltrační pásma a jejich význam v krajině 

Ochranná infiltrační pásma převádí povrchový odtok při přívalových deštích do 
půdního profilu. Sloužím ke snížení odtékajícího množství dešťové vody do vodoteče 
a k ochraně níže ležící území před škodlivými účinky plošného povrchového odtoku z výše 
položeného území až do míry dané návrhovým deštěm.  

Působení ochranných infiltračních vegetačních pásem je víceúčelové, neboť nespočívá 
pouze v jejich ochranné funkci. Jejich funkce lze shrnout do následujících bodů : 
− ochrana před smyvy půdy, hnojiv a jiných nečistot do nádrže nebo toku, 
− ochrana stávající kostry ekologické stability a využití jejich některých součástí pro 

biokoridory, biocentra, interakční prvky, 
− vytvoření úkrytů a podmínek pro rozmnožování a odpočinek živočichů, 
− ochrana břehů vůči abrazi u nádrží a erozi u vodních toků, 
− zvýšení samočistící schopnosti, 
− krajinotvorná a estetická funkce. 

Na vypočtené šířce infiltračního pásma dojde ke vsaku přívalového deště, a tím 
i k odstranění jeho mechanického znečištění.  

Obdobně je tomu u terénních úpadů, popřípadě u komunikací, které způsobují 
koncentraci povrchového plošného odtoku a jeho odvedení do vodních toků. I tyto lokality 
jsou vhodné k převedení na trvalé luční porosty vytvořením infiltračního pásma.  

S tím souvisí ochrana pramenných oblastí jednotlivých drobných toků. I zde je 
nezbytné, aby tyto oblasti byly chráněny vegetačním krytem, splňujícím infiltrační funkci. 
Travní společenstva umožní bezpečné převedení povrchového odtoku na odtok podzemní tak, 
jako je tomu u ochranných infiltračních pásem.  

Prostorová skladba na vegetačních infiltračních pásmech musí splňovat kromě 
základního požadavku, kterým je vysoká infiltrační schopnost, i příslušná provozní hlediska.  

Základní složkou vegetačních infiltračních pásmech jsou travní společenstva. Mezi 
jejich významné přednosti patří : 
− snadnost a menší náročnost jejich zakládání, 
− velká rychlost vytváření účinného vegetačního krytu, 
− vytrvalost a odolnost vůči nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám. 

� Možnosti situování infiltračních pásem 
Existují čtyři základní vhodná území pro vymezování infiltračních pásem. 

Podél vodního toku 
Při takto situovaném ochranném pásmu je nutné mít na zřeteli, že při jeho návrhu je 

třeba posoudit střet přívalových dešťů, na jejichž infiltraci je pásmo navrženo, a průběh 
povodňových průtoků ve vodním toku. Mohlo by dojít k situaci, že ochranné infiltrační 
pásmo bude zaplaveno inundující vodou z toku, čímž by byla jeho funkce zmařena. K této 
situaci může dojít v horních částech povodí a u nížinných toků je méně pravděpodobná. Při 
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návrhu infiltračních pásem je proto vhodné využít prognózy předpokládaných střetů, které je 
oprávněn zpracovávat Český hydrometeorologický ústav. 

Na rozhraní pobřežních odvodněných luk a polí 
Takto situované infiltrační pásmo je dosti častým případem. Jeho realizace je možná  

buď na úkor orné půdy nebo částečným vyloučením odvodnění luk z provozu. Při ponechání 
původního stavu sice meliorované louky plní funkci zasakovací s odstraněním mechanického 
znečištění smývané vody, ale díky velmi krátké filtraci již nemají dostatečný čistící účinek 
k eliminaci (nebo alespoň snížení) chemického znečištění. 

V terénních úpadech 
V morfologicky členitém povodí s menšími, nebo i většími úpady a stržemi dochází ke 

koncentrování povrchového odtoku do nejnižších míst (a tím přímo do povrchových vod). 
Infiltrační pásma mohou tuto situaci eliminovat. 

Kdekoliv v povodí 
Zřizování infiltračních pásem je navrhováno nejen podél toků, ale také na dalších 

místech v povodí: 
− délka svahů orné půdy (v závislosti na sklonitosti terénu a na pedologických podmínkách) 

je příliš velká,  
− kde je svah polí přerušen silnicí nebo železnicí a odvodňovací příkopy těchto komunikací 

odvádějí povrchově odtékající vodu přímo do vodních toků. 

� Druhová skladba porostu infiltračních pásem 
Infiltrační pásma jsou nejčastěji navrhována z trvalých travních porostů, mohou však 

mít i pokryv dřevinný nebo kombinovaný.  
Kvalita ochrany proti smyvům je u dřevinných porostů dána jak jejich plošným 

uspořádáním, tak především plošným rozmístěním a patrovitostí, což předpokládá zásadně 
porosty různověké se zastoupením většího počtu druhů, zvláště keřovitých.    

Výsledky výpočtů šířky infiltračních pásem pro různý vegetační kryt jsou uvedeny 
návrhové části. 

Na následujících obrázcích č. 1, 2 a 3 jsou uvedeny příklady skladby a situování 
ochranného infiltračního pásma. 
 
Luční pásmo 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma infiltračního pásma tvořeného z břehových porostů a lučních porostů (luční 
ochranné pásmo) 
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V případě zakládání travních infiltračních pásem podél toků je žádoucí jejich doplnění 
o výsadbu břehových a doprovodných porostů. 

Dřevinné pásmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma infiltračního pásma tvořeného z dřevin (dřevinné ochranné pásmo) 
 
Kombinované pásmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma infiltračního pásma tvořeného z břehových porostů, lučních porostů a dřevin 
(kombinované ochranné pásmo) 

 
Návrh ochranných infiltračních vegetačních pásem vychází z teoretických 

a praktických zkušeností, získaných v průběhu prací na revitalizacích říčních systémů a pro 
ochranu vodních zdrojů. 

� Stanovení šířky infiltra čního pásma dle Kasprzaka 
Pro stanovení šířky infiltračního pásma je zpracováno několik metod, přičemž 

matematicky je propracovaná metoda Kasprzakova. 
Tato metoda stanoví minimální velikost infiltračního pásma na základě parametrů 

daného svahu, jeho polohy, obhospodařování a velikosti i trvání přívalového deště. 
Na základě doporučení autora metody je jako nejkritičtější, z hlediska vzniku a šíření 

ronové vlny smyvů na svahu, brán pro výpočet déšť s počtem opakování jedenkráte za 20 let. 
Dále se do výpočtu zavádí půda na svazích a její stav v době výskytu deště, a to bez 
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vegetačního pokryvu což je  nejnepříznivější stav z hlediska vsakovací - infiltrační rychlosti 
půdy. 

Posouzení velikosti ochranného infiltračního pásma se provádí ve velkém množství 
výpočtových profilů, jejichž rozmístění je zakresleno na výkresech 1A a 1B. Situování profilů 
je provedeno tak, aby byly výpočtově postihnuty části povodí s podmínkami vhodnými pro 
vznik povrchového odtoku dešťových vod.  

Výpočet se provádí pro různé druhy vegetačního krytu infiltračního pásma, a to pro 
louku ručně i mechanicky obhospodařovanou, louku v sadu, les atd. 

Posouzení šířky ochranného infiltračního pásma pro odstranění nebo snížení 
chemického znečištění infiltrované vody se běžně neprovádí, poněvadž podklady nutné pro 
tyto podrobné výpočty jsou příliš rozsáhlé, časově a finančně náročné. Zasahují do 
problematiky hydrologické (střety přívalového deště s korytovým průtokem), hydraulické 
(podpovrchové proudění včetně faktoru času), hydrogeologické (koeficienty filtrace zemního 
lože a jeho složení) apod.  

Vzhledem k tomu, že většina ploch předmětných zemědělských pozemků byla 
v minulosti odvodněna, není možné situovat infiltrační pásma pouze v místech, kde 
odvodnění není a kde jejich účinek nemůže být ani částečně ovlivněn. V místech s funkčním 
odvodněním je zdržení odtoku podzemní vody tímto ovlivněno. Tento vliv je třeba řešit při 
realizaci vždy lokálně a eventuálně přistoupit na variantu zrušení odvodňovacího detailu. 
Ostatní funkce infiltračního pásma nejsou odvodněním ovlivněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4  Příklad realizovaného ochranného lučního infiltračního pásma podél toku 
 

Infiltrační pásma jsou zakreslena na výkresech č. 1A a 1B Ochranná infiltrační pásma, 
zranitelné půdy, odvodnění. Jedná se o minimální rozměry louky mechanicky 
obhospodařované, které je při realizaci možné zvětšit podle vedení hranice parcel. Zakresleny 
jsou pouze na orných půdách, ale vypočítány jsou i v místech s trvalými travními porosty, a to 
z důvodu možné změny kultury v jiném časovém horizontu. Pro tento případ jsou vypočtené 
hodnoty platné a je třeba ponechat travní porosty alespoň ve vypočtené minimální šířce 
pásma. Pro identifikaci míst s trvalými travními porosty nebyly použity ortofotosnímky, 
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protože presentují pouze aktuální stav při snímkování a nemusí být tedy v souladu s katastrem 
nemovitostí. 

Výpočtem stanovené nutné minimální rozměry infiltračních pásů nevylučují mimo ně 
i nadále dnešní využívání krajiny. Toto opatření není finančně náročné a splňuje i požadavky 
na protierozní ochranu pro hospodařící subjekty a ochranu sídel před nebezpečnými důsledky  
přívalových dešťů.  

Infiltrační pásma nejsou žádným převratným objevem, již naši předkové věděli, jak je 
třeba zabránit koncentrovanému a plošnému odtoku při přívalových deštích. Nové jsou pouze 
v tom, že výpočtem, do kterého jsou zadány parametry terénu, obhospodařování a návrhového 
deště, se stanoví nutná šíře infiltračního pásma a v terénu se doporučí jeho nejvhodnější 
umístění. 

Nejprogresivnější myšlenkou tohoto návrhu je spojení funkce snížení povrchového 
odtoku při přívalovém dešti (a tím vytvoření ochranné funkce proti smyvům z přilehlých 
pozemků) s funkcí krajinotvornou, popř. využití pro ÚSES apod.  

Význam infiltračních pásem v krajině je nesporný a může velmi aktivně přispět ke 
snížení povodňových průtoků a zvýšit stupeň ekologické stability území. 

Při převodu infiltračních pásem do katastrálních map v měřítku 1:2 880 je vhodné 
upravit hranice pásem podle hranic parcel a považovat přitom jejich vypočtenou velikost jako 
minimální. 

Doc. Ing. J. Lesák (1990) doporučuje pro ochranné luční infiltrační pásy tyto způsoby 
založení a údržby: 

� Nejvhodnější založení infiltračních pásem 
Z jetelovin je vhodný především jetel plazivý, pro dočasné porosty typ holandicum 

v zastoupení 15 – 20 % a jetel luční – tetraploidní odrůdy pro dočasné porosty v zastoupení 5 
– 10 %. Z výběžnatých trav lze doporučit lipnici luční v zastoupení 15 – 20 % a kostřavu 
červenou 10 % pro oblasti s dobrými srážkami a 15 % pro sušší oblasti. Na půdách velmi 
vlhkých s vysokou hladinou podzemní vody lze zařadit do směsky výběžkatou trávu psárku 
luční v zastoupení 10 až 15 %, a to místo kostřavy červené. Z volně trsnatých trav to budou 
především mezirodoví hybridi trav 20 – 30 %, pro sušší podmínky mezirodový hybrid Felina 
20 – 30 %, event. i kostřava luční 10 %. Z volně trsnatých trav na půdách těžších-vlhčích lze 
použít bojínek luční až 20 % a na půdách lehčích-sušších ovsík vyvýšený a trojštět žlutavý až 
20 %.  

� Udržení ochranné a produkční funkce ochranného pásu, a to využíváním travního 
porostu a eventuální obnovou 

Travní porosty pásu bude nejvhodnější kosit 2 – 3 x za rok, především pro výrobu 
senáží. Tento způsob konzervace umožňuje nechat pokosený porost na pozemku 2 – 3 dny 
a při jeho zavadnutí na sušinu původní hmoty 35 – 40 % jej z ochranných pásů odvézt do 
silážních jam.  

V případě prořídnutí porostů by mělo jít o biologický způsob obnovy spočívající : 
a) u porostů částečně prořídlých (po vypadnutí jetelovin), které nejsou degradované, tj. 

s podílem aspoň 50 % kulturních druhů a bez zastoupení vytrvalých plevelů (šťovíky, pýr 
plazivý, madyněk aj.). Porosty je možno vylepšit přísevem jetelovin a vhodných travních 
druhů. Přísev je nejvhodnější provést po první seči, kdy je snížena obrůstací schopnost 
původních druhů v porostu. Asi při výšce obrostu starého porostu 20 cm jej znovu 
pokosíme z důvodu omezení jeho konkurenčního vlivu (světlo) na vzcházející rostliny. 

b) v případě degradace porostu v ochranném pásu, a tím porušení funkčnosti. Pás obnovíme 
bezorebnou technologií v kombinaci s chemickou likvidací původního zapleveleného 
porostu přípravkem ROUNDUP v dávce  5-7 l/ha-1. Tuto obnovu provedeme po první 
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seči, kdy na částečně obrostlý porost (při výšce cca 10 cm) aplikujeme chemický 
přípravek. Asi za 20 dnů provedeme výsev nové travní směsi do odumřelé drnové části. 

Na porosty v ochranných pásmech není vhodné aplikovat průmyslová hnojiva, která 
by mohla být při nenadálém dešti spláchnuta do vodního toku. Výživu dusíkem budou 
především zabezpečovat zastoupené jeteloviny, které v prvních letech po založení zabezpečí 
výživu až 75 kg/ha-1 N, které se budeme snažit v porostu udržet, a to častějším kosením a také 
přísevem. Porost bude dále vyživován zadržovanými živinami z orné půdy. 

Porostová skladba infiltračního pásma je volena tak, aby porosty vydržely co nejvíce 
let. V případě, že dochází k jejich velkému zazemňování při smyvech z pozemků nad jejich 
stanovištěm, je třeba infiltrační pásma znovu založit, aby byla obnovena jejich zasakovací 
schopnost.  
 
2.2.3 Výběr z teorie výpočtu infiltra čních pásem 

V následném textu je uveden pouze výběr z velmi podrobné práce Doc. Kasprzaka 
„Racionální využití a ochrana vodních nádrží“ k problematice definování vstupů, podmínek 
a závislostí pro jejich výpočet. Určení šířky infiltračních pásů předcházela též řada měření 
a sledování, které byly prováděny jak v terénu, tak i v laboratořích.  

Teoretické řešení návrhové šířky infiltračního pásu představuje z hydraulického 
hlediska problém definování pohybu ronové vlny v širokém suchém korytě s propustným 
dnem, kdy zdrojem přítoku je plošný povrchový odtok vyvolaný deštěm na propustném 
svahu.  

� Povrchový odtok a jeho kvantifikace 
Některé předpoklady: 

− průtoková vlna je vyvolána intenzivním deštěm s konstantní intenzitou is, jehož doba 
trvání tD je≥  než je doba koncentrace odtoku tk k závěrovému profilu svahu; 

− po dosažení doby koncentrace tk trvá na svahu až do uplynutí doby trvání deště tD 
stacionární stav odtoku, tzn., že průtok závěrovým profilem se s časem nemění a nemění 
se také rychlost na svahu. 

 

 

 

 

 

 

 
      Obr.5  Schéma jednotkového svahu a povrchového odtoku 

Vysvětlivky k obrázkům č. 5 a 6: 
is – intenzita deště, vi – infiltrační rychlost, Lsv – délka jednotkového svahu, tD – doba trvání 
deště, tp – doba trvání povodňové vlny, ts – doba od začátku deště do začátku odtoku, tk – 
doba koncentrace povrchového odtoku, tv – doba trvání stacionárního odtoku, tz – doba 
zanikání povrchového odtoku, q – odtok vody z jednotkového svahu, qmax – maximální 
ustálený odtok vody z jednotkového svahu, wp – objem průtokové vlny z jednotkového svahu 
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Schematický hydrogram průtokové vlny umožní určit výpočtem parametry průtokové 
vlny, tj. její objem, dobu trvání, maximum průtoku a dobu jeho trvání, dobu vzestupu a 
sestupu vlny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 6  Schematizace hydrogramu 
 
� Podklady pro výpočet návrhové šířky pásu 

Návrhová šířka infiltračního pásu je šířka v příčném řezu, která je schopna vsáknout 
celý měrný objem přítokové vlny wp vzniklé na sběrném území pásu při návrhovém dešti. 
Nutná šířka infiltračního pásu lp závisí jednak na množství přítoku (qo) a době jeho trvání (td), 
jednak na hydraulických vlastnostech pásu, především jeho propustnosti (vi(p)) 
a hydraulických parametrech ovlivňujících rychlost pohybu čela ronové vlny (Jp, Ap, mp, np). 

Příklady číselných hodnot vybraných fyzikálních charakteristik hlinitých až 
hlinitopísčitých půd v lesních, lučních a polních kulturách jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Druh pozemku 
Objem.hmotnost 

ρd 

(kg.m-3) 

Pórovitost 
P 

(m3m-3) 

Rychlost infiltrace 
vi(1) 

(m.s-1) 

Exponen
t 
α 

les, lesní pás, větrolam 949 0,642 0,0017240 0,200 
v sadě 983 0,629 0,0009460 0,170 

ručně obhospodařovaná 1193 0,550 0,0015000 0,330 
 

louka 
mechanicky 

obhospodařovaná 
1282 0,516 0,0002610 0,333 

obilniny 1082 0,592 0,0016030 0,265 
násyp 1025 0,605 řádek 

podloží 1397 0,457 
0,0034150 0,300 

 
brambory 

brázda 1417 0,446 0,0002280 0,300 
řepa 1293 0,507 0,0002770 0,330 

kukuřice 1322 0,496 0,0001170 0,322 
bez pojezdu 1537 0,414 0,0002870 0,528 vojtěška 
stopa kola 1661 0,366 0,0001000 0,606 

holá půda s půdní kůrou 1550 0,395 0,0000002 -0,217 
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