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ÚVOD
Lokalita Haltýře je zemědělsky využívaným sedlem mezi lesnatými vrchy severně nad obcí
Vohančice. Sedlo má význam ve zpřístupnění obce ze severního směru, kudy prochází místní
komunikace na Tišnov (ORP). Reliéf sedla je nad obcí vyvýšen a dráhy soustředěného odtoku
směřují gravitačně na severní okraj zastavěného území, kde zástupci obce uvádí problémy při
extrémních srážkových situacích. V severní části obce je dále rozpracováno rozšíření zástavby,
které je situováno v trase soustředěného odtoku z lokality Haltýře. Tuto situaci prozatím řeší
rozpracovaný projekt valu s protierozní funkcí, který zmíněné dráhy soustředěného odtoku
přerušuje. Dále je zde zájem na realizaci rozsáhlých krajinných úprav, především ve formě
upravení struktury krajinného pokryvu. Cílem těchto úprav bude upravení erozních poměrů
v území a posílení vlastností území k zadržení vody v krajině. Obec má v rámci chystané změny
územního plánu zájem vymezit v poloze Haltýře lokální biokoridor, který propojí rozsáhlá lesní
biocentra NRBK 01/LBC1 Nad zámkem a NRBK 01/LBC2 Bačkovec-Jahodník.
Spolu s problémy týkající se povrchového odtoku jsou zmiňovány problémy s půdní erozí.
Z terénního šetření je patrné, že vodní erozí jsou ohroženy především svažitější partie území.
V území také vlivem suššího vegetačního období a kůrovcové kalamity dochází k významnému
prořeďování porostů ve výše položených lesních pozemcích. Podrobná analýza stavu erozního
ohrožení zemědělsky využívaných pozemků je předmětem předkládaného posouzení. Posouzení
pracuje především s excerpcí dostupných materiálů a metod Výzkumného ústavu meliorací a
ochrany půd a dále se opírá o veřejný registr půdy tak, aby předkládané informace a vyvozované
závěry byly v rámci možností co nějvíce objektivizované.
Autorem posouzení (projektové řešení a jeho posouzení) a technického dozoru při realizačních
pracech (nákup materiálu, technický dozor) je Ing. Michal Kovář, Ph.D. Dle zák. č. 360/1992 Sb. Je
zapsán pod pořadovým číslem ČKA 03 846 (A.3.1) u České komory architektů jako autorizovaný
projektant územních systémů ekologické stability. Absolvent inženýrského studijního oboru
krajinné inženýrství kód M 39 14 (1999 - 2005) se specializací Management krajiny a ochrana
přírodního prostředí na lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Absolvent
doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny kód 3914VO14 (2005 - 2012), tamtéž.
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Míra erozního ohoržení
Prostorovým rámcem posouzení jsou zemědělky využívané pozemky v polní trati Haltýře k.ú.
Vohančice. Reliéf zde má tvar rozvodného sedla s mělkým dnem a relativně výrazně svažitými
partiemy spadajícími do dna sedla. Tvaru reliéfu odpovídá i předpokládané erozní ohrožení, které
je pravděpodbně nevýraznější právě ve vyvýšených sklonitějších partiích, kde má také obec zájem
vykoupit či vysměňovat pozemky a začlenit je do rozsáhlejšího souboru ploch v poloze Haltýře,
kde by měli být následně realizovány krajinná opatření (především zaloučení a realizace prvků se
stromovou vegetací). Posudek tak vyjádřením míry erozního ohrožení pozemků dokládá veřejný
zájem se kterým obec přistupuje k získávání pozemků a náslené projektci a realizaci krajinných
úprav.
Zemědělské pozemky jsou zejména pod kulturami (vegetací) s malým ochranným účinkem jsou
vystaveny působení kinetické energie dešťových kapek a povrchového odtoku, který zvláště při
dlouhých odtokových drahách způsobuje intenzívní erozní procesy.
Plošná vodní eroze je charakterizována rozrušováním a smyvem půdní hmoty na celém území.
Jejím prvním stupněm je eroze selektivní, při níž povrchový odtok odnáší jemné půdní částice a na
ně vázané chemické látky. Dochází ke změně půdní textury a obsahu živin v půdě. Půdy podléhající
selektivní erozi se stávají hrubozrnnějšími a mají snížený obsah živin, půdy obohacené smyvem
jsou jemnozrnnější a bohaté na živiny. Selektivní eroze probíhá zvolna, často nepozorovaně, a
nezanechává viditelné stopy (Nováková , Kotyková 2001).
Míru erozního ohrožení je dána charakterem srážek (klima), geologickými a především půdními
podmínkami a morfologií území (sklon, délka a tvar svahů). V neposlední řadě pak erozi ovlivňují
vegetační poměry a způsob využití pozemků (včetně případných agrotechnologií).
Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným
smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru
ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu
byla provedena metodou USLE.
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Univerzální rovnice USLE: G = R · K · L · S · C · P
kde:
K - faktor erodovanosti půdy
C - faktor ochranného vlivu vegetace
LS - faktor délky a sklonu svahu
R - faktor erozní účinnosti přívalového deště
P - faktor účinnosti protierozních opatření
Jednotlivé faktory univerzální rovnice jsou rozepsány v dalším textu

Faktor erodovatelnosti půdy K
V posuzovaném území převládají v podloží tégly (index 1821) ve východní okrajové čásxtio při
okraji zemědělsky obhospodařovaných ploch pak pásy vápenců (Herolticko lažáneckého krasu) a
arkóz. Ze severu pak zasahuje výběžek migmatizovaných pararul.
Na téglovém podloží se utvořil půdní typ LU luvizem v subtypu LUv luvizem modální. Na vápenci
pak Pzm rendzina modální, na arkózách pararendzina pelická a ve výběžek na podloží pararul pak
předpokládáme půdní podloží kambizemně mezsobazické.
Z hydrogeologického posouzení (Geon 2019) je patrné že svrchní horizont je budován
humózními hlínami o mocnosti maximálně do 0,3 m přecházející v podložní jílovitopísčité zeminy
se štěrky o mocnosti maximálně do 1 m (třídy MS-MG a následně směrem do podloží v eluvium
podložních slepenců charakteru štěrkovitých hlín až zahliněných štěrků – MG-GM. Vzhledem k
charakteru lokality, která se nachází na starém zarovnaném povrchu proterozoických hornin
s výskytem reliktních poloh neogenních sedimentů.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska hydrogeologického se lokalita
budované hydrogeologickým masivem

nachází v oblasti

krystalinických hornin. Tyto křehčí horniny bývají
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rozpukány často otevřenými puklinami a pokryty pláštěm propustných zvětralin písčitohlinitého
charakteru. Puklinová propustnost může být v pásmu podpovrchového rozpukání zvýrazněna
průlinovou propustností eluvií.
Průběh volné hladiny podzemní vody je úzce závislý na morfologii terénu a na klimatických
činitelích, kdy hloubka oběhu je pak dána pozicí místní erozní báze; hladina podzemní vod je volná
a sleduje konformně terén.
Z hlediska propustnosti horninového prostředí, se v případě horizontu písčitých hlín s polohami
štěrků vzhledem ke tvaru úlomků, jejich ulehlosti a proměnlivému obsahu hlinité složky se
z hlediska zrnitostního složení jedná o materiály slabě propustné ( kf = n. 10-5 m.s-1 ), kdy koeficient
vsaku kv svrchního horizontu nesaturované zóny horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10
byl stanoven na hodnotu kv = 5 . 10 -6 m.s-1
Pro detailní posouzení eroze jsou rozhodující půdní podmínky vycházející z komplexního
průzkumu půd. V území jsou zastoupeny bonitačně půdně ekologické jednotky:

Vymezení BPEJ v zájmovém území.
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5.37.16 - Kambizemě, rankery, litozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a
celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy mělké v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém
regionu a produkčně málo významné. Třída propustnosti dle HPJ 3. Hodnota K faktoru 0,16.
5.37.56 - Kambizemě, rankery, litozemě převážně na středních svazích se západní či východní
expozicí (jihoozápadní až severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) nebo se severní
expozicí (severozápadní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy mělké v
mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. Třída propustnosti
dle HPJ 3. Hodnota K faktoru 0,16.
5.29.14 - Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem
skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém
regionu a produkčně málo významné. Třída propustnosti dle HPJ 3. Hodnota K faktoru 0,32.
5.14.10 - Luvizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem
skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a méně
produkční. Třída propustnosti dle HPJ 3. Hodnota K faktoru 0,59.
5.14.50 - Luvizemě převážně na středních svazích se západní či východní expozicí (jihoozápadní
až severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) nebo se severní expozicí (severozápadní až
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, mírně
vlhkém klimatickém regionu a málo produkční. Třída propustnosti dle HPJ 3. Hodnota K faktoru
0,59.
Dle uvedených dat je se hodnota K faktoru pohybuje v rozmezí 0,16 až 0,59 přičemž erozně
nejohroženější půdy při východním okraji zájmového území dosahují hodnoty K faktoru 0,16.
Faktor K vypovídá o erodovatelnosti půdy, obvykle dosahuje rozmězí 0 až 1,0 (t . ha . h . h-1 . MJ1

. cm-1)
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Topografický faktor LS
Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie
terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Pro výpočet LS faktoru byl využit model USLE 2D.
Vstupem do modelu byl digitální model terénu čtvrté generace v rastrové podobě s rozlišením 5 m
a vrstva způsobilých ploch pro výpočet eroze. Plocha způsobilá pro výpočet eroze byla sestavena
z LandUse (s využitím různých zdrojů ploch), který byl následně doplněn o prvky přerušující odtok.
Pro hydrologickou správnost digitálního modelu terénu byly provedeny potřebné korekce a
opravy (prostorové rozlišení vzdálenost 5 m). Míra topografického faktoru je vyjádřena v mapové
příloze „topografický faktor“. Ve vyvýšených sklonitých partiích při východním okraji zájmového
území se v menším rozsahu nachází území hodnocené z pohledu topografie jako erozně
nejohroženější svahy, významné zastoupení má kategorie svahů silně erozně ohrožených
(převládající část východní partie zájmového území), dále jsou zastouny svahy erozí ohrožené a
sklonitostně neméně výrazné území kolem rozvodného hřbetu ve nejnižší části terénního sedla je
hodnoceno jako svay bez ohrožení až náchylné k erozi.

Klimatický faktor R
Faktor erozní účinnosti přívalového deště vypovídá o ztrátě půdy z pozemku, která je přímo
úměrná celkové kinetické energii přívalového deště a jeho maximální 30 minutové intenzity.
Zájmové území je součástí mírně teplé na srážky chudé oblasti. Nejbližší stanicí s relevantními
údají pro určení R faktoru je stanice Velklé Meziříčí. V širší oblasti Vysočiny a Jižní Moravy se
obecně R fakrtor pohybuje v intervalu 30 - 45 Mj . ha-1 . MJ-1 . cm . h -1
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Faktor ochranného vlivu vegetace C
Velikost faktoru C je poměr zjištěného smyvu půdy na pozemku s pěstovanými plodinami
(vegetací) ke smyvu na pozemku s kypřeným černým úhorem (kde C = 1) při stejnýchostatních
podmínkách. Vegetační kryt chrání půdu před přímými účinky dopadajících dešťových kapek,
zachycuje část srážek (intercepce), snižuje rychlost povrchového odtoku a ovlivňuje půdní
vlastnosti (pórovitost, propustnost, mechanické zpevnění půdy kořenovým systémem).
Pokud by v posuzovaných pozemcích byla nadále uskutečňována zemědělská výroba obilovin
případně kukuřice pohybovala by se hodnota C faktoru v rozmezí 0,04 (kukuřice) až 0,5 (obiloviny
v 1. roce po vojtěžkách). Uvažované zatravnění pozemků systémem víceletých trav a lučních
porostů sníží hodnotu C faktoru na 0,005.

Faktor účinnosti protierozních opatření P
Faktor účinnosti protierozních opatření je v USLE definován jako poměr zjištěného smyvu na
pozemku s použitým protierozním opatření ke smyvu na standartním pozemku, který je
obděláván ve směru spádnice.
Hodnoty faktoru P jsou pro jednotlivá protierozní opatření (obdělávání podél vrstevnic, pásové
obdělávání, hrázkování, terasování) uvedena taxativně. Vzhledem k cílovému zastravnění
pozemků a ukončení zornění ploch není faktor protierozních opatření uvažován.

Potenciální ohroženost půdy vodní erozí
Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným
smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE jejíž jednotlivé erozní faktory byly předchozím textem
podrobně rozebrány je vynesena v mapové příloze v mapě „Dlouhodobá průměrná ztráta půdy
erozí“ z mapového výstupu je patrné že eroze dosahuje nejvýraznějších hodnot při východním
okraji zájmového území, kde se pohybuje v intervalu 20,1 až 30 t .ha-1. rok-1. Což je možné
hodnotit jako významné potenciální poškození svrchních vrstev půdního profilu.
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Závěr posouzení
Předmětem posouzení byla lokalita Haltýře v k.ú. Vohančice. Jde o zemědělsky využívané
terénní sedlo mezi lesnatými vrchy severně nad obcí Vohančice. Reliéf sedla je nad obcí vyvýšen a
dráhy soustředěného odtoku směřují gravitačně na severní okraj zastavěného území, kde zástupci
obce uvádí problémy při extrémních srážkových situacích. V severní části obce je dále
rozpracováno rozšíření zástavby, které je situováno v trase soustředěného odtoku z lokality
Haltýře. Spolu s problémy týkající se povrchového odtoku jsou v území problémy s půdní erozí. Její
zhodnocení bylo předmětem předkládaného posouzení. Posouzení se opírá především o excerpci
dostupných materiálů a metod Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd a veřejného registru
půdy tak, aby předkládané informace a vyvozované závěry byly v rámci možností co nějvíce
objektivizované.
Erozní situace byla posouzena per partes na základě jednotlivých faktorů univerzální rovnice
pro výpočet eroze. Z terénního šetření je patrné, že vodní erozí jsou ohroženy především svažitější
partie území což rozbor jednotlivých faktorů univerzální rovnice potvrdil.
Faktor K vypovídající o erodovatelnosti půdy, na základě vlastností příslušných vymezených
BPEJ se pohybuje v rozmezí 0,16 až 0,59 přičemž erozně nejohroženější půdy při východním okraji
zájmového území dosahují hodnoty K faktoru 0,16 t . ha . h . h-1 . MJ-1
Topografický faktor (LS) vyjadřující vliv morfologie terénu na vznik a vývoj erozních procesů
dosahuje nejvyšších hodnot ve vyvýšených sklonitých partiích při východním okraji zájmového
území. V menším rozsahu se zde nachází území hodnocené z pohledu topografie jako erozně
nejohroženější svahy, významné zastoupení má pak kategorie svahů silně erozně ohrožených
(převládající část východní partie zájmového území), dále jsou zastouny svahy erozí ohrožené a
sklonitostně neméně výrazné území kolem rozvodného hřbetu ve nejnižší části terénního sedla je
hodnoceno jako svay bez ohrožení až náchylné k erozi.
Faktor erozní účinnosti přívalového deště R vypovídá o ztrátě půdy z pozemku, která je přímo
úměrná celkové kinetické energii přívalového deště a jeho maximální 30 minutové intenzity.
Zájmové území je součástí mírně teplé na srážky chudé oblasti. Nejbližší stanicí s relevantními
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údají pro určení R faktoru je stanice Velklé Meziříčí kde je faktor uváděn pod republikovým
průměrem na hodnotě 23,9 Mj . ha-1 . MJ-1 . cm . h -1
Na základě výše rozebraných faktorů je potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí
nejvýraznější při východním okraji zájmového území, kde se pohybuje v intervalu 20,1 až 30 t .ha-1.
rok-1. Tuto míru je možné hodnotit jako významné potenciální poškození svrchních vrstev půdního
profilu.
Obcí plánované ztravnění erozně nejohorženějších pozemků zde reaguje na objektivní stav
území, které je hodnocené jako orozně ohrožené na svažitých místech pak velmi výrazně.
Jako veřejný zájem se pak jeví vliv zatravnění na povrchový odtok jehož účinek na povrchový a
erozi půdy v území bude tlumen a přispěje spolu s dalšími opatřeními k ochraně okrajových partií
zastavěného území před uváděnými splachy z polí.
Uvažované odstavení erozně ohrožených ploch orné půdy z intenzivní zemědělské produkce,
realizace zatravnění a nadto krajinné úpravy počítající s realizací dřevinné vegetace (biokoridor,
remízy, sady, solitery) pak přispěje k zadržení srážkových vod v lokalitě. Tento efekt pak bude
nejúčinnější z kraje srážkově chudých period roku.

V Tišnově 5. 11. 2019
Ing. Michal Kovář, Ph.D.
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Geologické podloží

Mapa geologického podloží (detail původního mapového díla v měřítku 1 : 25 000), zájmové
území vymezeno červenou linií. Vpodloží jsou dominatně zastoupeny tégly (index 1821).

Geologická

mapa 1 : 25 000. GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: . In: Geovědní mapy 1 : 25 000. Praha: Česká geologická služba.
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Půdní pokryv

Mapa půdního pokryvu (detail původního mapového díla v měřítku 1 : 50 000), zájmové území
vymezeno červenou linií. Dle TKSP převažuje v zájmovém území půdní typ LU – luvizem v subtypu
LUv – luvizem modální. Půdní mapa 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012. GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: .
In: Geovědní mapy 1 : 50 000. Praha: Česká geologická služba.
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Klimatická specifikace

Poloha zájmového území (vymezeno červenou liní) na mapě klimatických oblastí. Zájmové území
je součástí mírně teplé na srážky chudé oblasti.

Stránka

| 15

Posouzení erozní situace v lokalitě Haltýře k.ú. Vohančice
Ing. Michal Kovář, Ph.D.

Faktor délky svahu

Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie
terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Pro výpočet LS faktoru byl využit model USLE 2D.
Vstupem do modelu byl digitální model terénu čtvrté generace v rastrové podobě s rozlišením 5 m
a vrstva způsobilých ploch pro výpočet eroze. Plocha způsobilá pro výpočet eroze byla sestavena
z LandUse (s využitím různých zdrojů ploch), který byl následně doplněn o prvky přerušující odtok.
Pro hydrologickou správnost digitálního modelu terénu byly provedeny potřebné korekce a
opravy (prostorové rozlišení vzdálenost 5 m).
Wischmeier, W. H., Smith, D. D. (1978): Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to
Conservation Planning, Agr. Handbook, 537, US Dept. of Agriculture, Washington.
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Dlouhodobá průměrná ztráta půdy erozí

Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným
smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru
ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu
byla provedena metodou USLE.
Vstupní data: LPIS (MZe), BPEJ (SPÚ), R faktor regionalizovaný (VÚMOP, ČHMÚ), hydrologicky
korektní DMT odvozené z DMR 4G (ČÚZK).
Literatura: Wischmeier, W. H., Smith, D. D. (1978): Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide
to Conservation Planning. Agr. Handbook, 537, US Dept. of Agriculture, Washington.
Prostorové rozlišení, vzdálenost: 5 m
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Stupeň ohroženosti půd erozí

Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným
smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru
ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.
Výpočet aktuálního erozního smyvu - dlouhodobé ztráty půdy (G). Kvantifikace erozního smyvu
byla provedena metodou USLE: G = R · K · L · S · C · P
kde:
K - faktor erodovanosti půdy
C - faktor ochranného vlivu vegetace
LS - faktor délky a sklonu svahu
R - faktor erozní účinnosti přívalového deště
P - faktor účinnosti protierozních opatření
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