
 

   

 
 

Sborník příspěvků  
 

ze semináře 
 
 
 

Výsadby v krajině v kontextu změn 
klimatu a možnostech zavlažování 

v souvislostech pozemkových úprav 
 
 

konaného dne 3. prosince 2019 
 na Mendelově univerzitě v Brně 

 
 
 
 
 

Pořadatelé semináře 
 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou 
komorou pro pozemkové úpravy, z.s.,MENDELU, SPÚ,  

VÚMOP, v.v.i. 
 
 
 
 



 

   

 
 

Pozvánka na seminář a 
harmonogram  

 
 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou  
komorou pro pozemkové úpravy, z.s., (ČMKPÚ), MENDELU, SPÚ a VÚMOP, v.v.i.   

Vás zvou na seminář 
 

Výsadby v krajině v kontextu změn 
klimatu a možnostech zavlažování 

v souvislostech pozemkových úprav 
 

dne 3. prosince 2019 od 8:00 hod. 
 

Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta. pavilon A, sál A01, 
Zemědělská 1665/1,  613 00  Brno 

GPS: 49.2102089N, 16.6158772E 
    Program: 

 8:00  Prezence účastníků  

 9:00  Zahájení, úvodní slovo a představení Celostátní sítě pro venkov (CSV),  
Mgr. Jaroslava Doubravová (Státní pozemkový úřad), Ing. Alexandra Vlčková 
(ČMKPÚ), Ing. Tereza Antošová (Státní zemědělský intervenční fond) 

 9:15  Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového 
  úřadu 

Mgr. Robert Bílek (Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj) 

 9:30  Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového 
  úřadu 

Ing. Pavel Zajíček (Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Břeclav) 

 9:45  Výsadby ovocných stromů v krajině v kontextu vývoje klimatu 
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (MENDELU) 

 10:15  Zemědělské sucho a vlivy počasí 
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (MENDELU) 



 

   

 10:45  Coffee break 

 11:00  Praktické výstupy TPS Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké   
  dodavatelské řetězce  (KDŘ)  - odborná příručka Stromy pro krajinu 

Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  
(VÚMOP, v.v.i.), ČMKPÚ)  

 11:15  Možnosti řešení výstavby závlahových soustav prostřednictvím   
  pozemkových úprav 

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT v Brně)  

 11:45  Využití kalkulačky vláhové potřeby pro rozvoj závlah 
                     doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (VÚMOP, v.v.i.) 

 12:15  oběd 

 

 12:45  Závlahy na jižní Moravě 
                     doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i., MENDELU) 

 13:00  Problematika závlah z pohledu provozovatele 
                     Jaroslav Trödler (Trödler, s.r.o) 

 13:30  Zkušenosti zemědělce s využíváním závlah 
                     Antonín Osička (ZD Bulhary) 

 14:00  Coffee break 

 14:15  Zkušenosti s navrhováním protierozních opatření plánů společných  
  zařízení v regionálních dokumentačních komisích 
                     Mgr. Petr Karásek (VÚMOP, v.v.i.) 

 14:45  Diskuze, závěr 

 
V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky 

za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe. 
 

Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní osoba pro registraci:  
Barbora Kotulánová, e-mail: kotulanova.bar@seznam.cz. 

Registrace účastníků do 2. 12. 2019, kapacita omezena.    
     

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 
 

 
Ing. Alexandra Vlčková Ing. Michal Pochop Ing. Tereza Antošová 

Českomoravská komora pro 
pozemkové úpravy, z.s. 

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

Českomoravská komora pro 
pozemkové úpravy, z.s. 

Koordinátor CSV pro ČR, 
Státní zemědělský intervenční 

fond 

 
 
 



 

   

 
 

Obsah sborníku  
(přednášky) 

 
 
01. Mgr. Jaroslava Doubravová            str. 6-15 

Pozemkové úpravy, současný stav a výhled 
 

02. Mgr. Robert Bílek            str. 16-71 
Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu SPÚ 
 

03. Ing. Pavel Zajíček          str. 72-134 
Příklady realizací pozemkových úprav z pohledu SPÚ  
 

04. Mgr. Radoslav Vlk        str. 135-175 
Výsadby ovocných stromů v krajině v kontextu vývoje 
klimatu 
 

05. Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.    str. 176-253 
Zemědělské sucho a vlivy počasí 
 

06. Ing. Michal Pochop        str. 254-279 
Praktické výstupy TPS Ovocné stromy v krajině s vazbou 
na krátké dodavatelské řetězce (KDŘ) – odborná příručka 
Stromy pro krajinu 
 

07. prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.    str. 280-300 
Možnosti řešení výstavby závlahových soustav 
prostřednictvím pozemkových úprav 
 

08. doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.      str. 301-324 
Využití kalkulačky vláhové potřeby pro rozvoj závlah 
 

09. doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.     str. 325-357 
Závlahy na jižní Moravě 
 

10. Mgr. Petr Karásek        str. 358-406 
Zkušenosti s navrhováním protierozních opatření plánů 
společných zařízení v regionálních dokumentačních 
komisích 



 

   

 
 

Vydání tohoto sborníku podpořila Celostátní 
síť pro venkov (CSV) 

 
Celostátní síť pro venkov byla v České republice zřízena Ministerstvem 
zemědělství v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace 
Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavní myšlenkou CSV je sdílení 
zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejících se na rozvoji 
venkova a zemědělství. 
Sdružuje mnoho významných subjektů – partnerů, kteří působí na venkově 
a přispívají k jeho rozvoji. Jejím partnerem se můžete stát i Vy a pomoci tak 
rozšířit množství aktivit, které CSV realizuje. Celostátní síť pro venkov 
realizuje se svými partnery celou řadu zajímavých aktivit informačního a 
propagačního charakteru. Nejčastějšími jsou semináře a workshopy, 
exkurze, účast na propagačních akcích, shromažďování příkladů dobré 
praxe, včetně výměny zkušeností a know-how, činnost tematických 
pracovních skupin. Specifická je také příprava informačních materiálů, jako 
je například tento sborník. Doufáme, že Vám pomůže zorientovat se nejen 
v legislativě a hlavně Vás bude příklady dobré praxe inspirovat k využití 
Programu rozvoje venkova. 
 
Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který umožňuje 
získávání zpětné vazby pro orgány státní správy. Budeme rádi, když nám 
na našich akcích tuto zpětnou vazbu předáte. 
 
Mezi základní cíle CSV patří: 
• Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova 
• Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova 
• Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova 
a o možnostech financování 
• Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a ve 
venkovských oblastech 
 
Více informací o CSV na webových stránkách: 
Státní zemědělský intervenční fond 

www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov 
Ministerstvo zemědělství 

www.eagri.cz/venkov 
 
 
 



Mgr. Jaroslava Doubravová 

Pozemkové úpravy, současný stav a 
výhled 

6



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz

Pozemkové úpravy, současný stav a výhled

Mgr. Jaroslava Doubravová

Státní pozemkový úřad
Odbor pozemkových úprav

Brno

3. 12. 2019
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Nástroje pro ochranu a tvorbu krajiny

 MMR
o Územní plánování
•kraje, obce

 MŽP
o Operační program životního prostředí
• kraje, obce

 Mze
o Program rozvoje venkova
• Lesy ČR, Povodí

• SPÚ - Pozemkové úpravy

9
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Pozemkové úpravy

 PÚ představují nástroj pro rozvoj venkova, který řeší komplexně venkovský prostor včetně realizací veřejně
prospěšných staveb.

 Pozemkovými úpravami jsou vytvářeny návrhy nového uspořádání pozemků a následně realizována navržená
společná zařízení sloužící k ochraně a zpřístupnění krajiny (opatření ke zpřístupnění pozemků,
vodohospodářská, protierozní a ekologická opatření).

 Hlavní cíle reagují jak na společenský a ekonomický vývoj, tak také na vývoj klimatu a předpovědi jeho dalšího
vývoje:

 četnější výskyt povodní z přívalových srážek

 období sucha

 projevy degradace půdy

 ekostabilizační opatření

vodohospodářská zařízení
nádrže, poldry, ochranné hráze

retence a akumulace vody v krajině
mokřady, rybníky, revitalizace toků,  
akumulační nádrže 

protierozní opatření
protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy,
záchytné příkopy, terasy, větrolamy,
zatravnění

ÚSES
biokoridory, biocentra, interakční prvky, doprovodná
zeleň 10
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Úlohu pozemkových úprav při ochraně a tvorbě krajiny vnímáme jako neopomenutelnou!

Pozemkové úpravy

 kontinuita provádění pozemkových úprav

1994                                                                                                                         2019

 legislativní rámec

 majetkoprávní vypořádání, realizace navržených opatření

 návrh PÚ - zpracovaný v úrovni dokumentace územního řízení 

 rozhodnutí o PÚ - podklad pro obnovu katastrálního operátu

zákon

•č. 139/2002 Sb.

prováděcí 
vyhláška

•č. 13/2014

metodický 
postup
• Metodický návod pro 
provádění pozemkových 
úprav

souhlas DOSS
odsouhlasení 

zastupitelstvem 
obce

11
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• Státní pozemkový úřad (SPÚ) svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře ztotožnil
se strategií MZe v oblasti prevence dopadů klimatických změn. Koncepce pozemkových úprav se na
základě této strategie ubírá směrem, který si klade za cíl zaměřit se na aktivity napomáhající snižovat v
krajině dopady povodní i sucha s dlouhodobým účinkem.

• Státní pozemkový úřad si proto stanovil následující postupy:

 přednostní řešení pozemkových úprav v územích ohrožených dopady klimatických změn, komplexní
pozemkové úpravy by měly být směrovány především do oblastí ohrožených vodní erozí a nezalesněných
oblastí s vysokým rizikem urychleného odtoku

 uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům tak, aby umožnily realizaci opatření z plánů společných
zařízení, v rámci kterých se realizují i vodohospodářská a protierozní opatření

 pomocí jednoduchých i komplexních pozemkových úprav přispívat ke zvyšování retenční schopnosti krajiny
prostřednictvím vodohospodářsky a protierozně vhodných úprav struktury pozemků

 realizační projekty zaměřovat na posílení zadržování vody v krajině, např. návrhy na obnovu a výstavbu
rybníků a nádrží

koncepce pozemkových úprav
změna zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky a metodiky

Nové principy řešení pozemkových úprav

12
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Opatření k financování z přiděleného rozpočtu:
 zajištění návrhů pozemkových úprav

 realizace opatření ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn (voda/sucho) - protipovodňová
opatření a zadržení vody v krajině včetně realizací protierozních a ekologických opatření, včetně
vyhotovení projektových dokumentací k daným stavbám, IGP, …

 návrhy a realizaci liniových staveb (ŘSD)

 realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, včetně vyhotovení projektových dokumentací k daným
stavbám

 zpracování studií odtokových poměrů

 upřesnění a rekonstrukci přídělů

 řešení pozemkových úprav v rámci Vojenských lesů a statků

Stav pozemkových úprav

?!
?!

?!
?!

2484

12080

Komplexní pozemkové úpravy
(20,6 % z celkového počtu k.ú.)

Počet ukončené Celkový počet k.ú.

1136851

4163961

Komlexní pozemkové úpravy
(27,3 % z celkové výměry ZPF)

Výměra ukončené (ha) Celkem výměra ZPF (ha)

FINANCOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ROCE 2019
Rozpočet na rok 2019-VPS, PRV

ZDROJ Rozpočet (Kč)
VPS 700 000 000
PRV 1 000 000 000
Mze 200 000 000
CELKEM 1 900 000 000

Rozpočtový výhled na rok 2019-VPS, PRV

ZDROJ Rozpočtový výhled (Kč)
VPS 1 283 791 000
PRV 1 346 617 000
CELKEM 2 630 408 000

13
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• od roku 1994 vynaloženo více než 24 mld. Kč na návrhy pozemkových úprav a následné realizace

 z toho od vzniku SPÚ (2013) jde o částku cca 8,7 mld. Kč

Stav pozemkových úprav

Použití fin. prostředků Návrh Cesty
Vodohospod. 

opatření Protierozní opatření Ekologická opatření Ostatní opatření

v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč

Celkem 2 262 5 308 711 177 139 170

Rozvržení finančních prostředků do jednotlivých opatření v letech 2013 - 2018

Potřeby finančních prostředků v mil. Kč
VPS

2019 2020 2021

Smluvně zajištěno Další požadavky Smluvně zajištěno Další požadavky Smluvně zajištěno Další požadavky
716 724 738 659 365 245

14
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Přínos pozemkových úprav

• uspořádání vlastnických vztahů a tvorba digitální katastrální mapy

 rozvoj obcí a života na venkově
 podpora zemědělské výroby
 ochrana a tvorba krajiny
 zmírnění negativních dopadů klimatických změn
 přístup k půdě jako národnímu bohatství 
 partnerství při výstavbě liniových staveb

Pozemkové úpravy

15



Mgr. Robert Bílek 

Příklady realizací pozemkových úprav 
z pohledu SPÚ 

16
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Výsadby v krajině –
příklady realizací 
pozemkových úprav 

Mgr. Robert Bílek
ved. odd. pozemkových úprav KPÚ pro Jihomoravský kraj

3.12.2019

Brno

17
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Rozloha kraje: 719 500 ha
Počet obyvatel: 1 178 tis.
Počet okresů: 7
Počet obcí: 672
Počet katastrálních území: 879

18
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§9 odst. 8 zák.č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech ve znění pozdějších předpisů:
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo lesní cesty,

propustky, mostky, brody …)
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (meze, průlehy,

zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění,
zalesnění)

c) vodohospodářská opatření pro neškodné odvedení povrchových vod a
ochranu území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění,
ochranné hráze, suché poldry)

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické
stability (místní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě
odstranění zeleně a terénní úpravy)

Plán společných zařízení

20
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Pobočka Znojmo
Počet k.ú. v okrese: 174

Počet dokončených KoPÚ: 34 na 26.176 ha
Počet dokončených JPÚ s rek.př.: 71 na 59.278 ha

větrolam v k.ú. Velký Karlov (2016) větrolam v k.ú. Vrbovec (2019)
. 21
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Větrná eroze

Tasovice 3/2014
22
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Prosiměřice 3/2014 23
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Větrolam VN1 v k.ú. Velký Karlov
realizace 2016-2017, letos ukončena následná péče 
náklady 1,04 mil. Kč
zdroj financování státní rozpočet

Ozelenění:
Zřízení větrolamu v délce 722 m a šířce 15 m ve dvou liniích, na celkové ploše 5,23 ha,
založení trávníku na 1 ha, výsadba 1.743 stromů a 1.073 keřů

24
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Větrolam VN1 v k.ú. Velký Karlov

25
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Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec
realizace 2016, letos ukončena následná péče 
náklady 1,1 mil. Kč
zdroj financování státní rozpočet

Ozelenění:
Zřízení větrolamu v délce 600 m a šířce 15 m, založení trávníku na 0,87 ha, výsadba
702 stromů a 3.160 keřů

schéma uspořádání výsadeb 26
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Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec

27
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Pobočka Vyškov
Počet k.ú. v okrese: 109

Počet dokončených KoPÚ: 45 na 21.586 ha

zalesnění v lokalitě Přidanky na vinohrádkách v k.ú. Drnovice u Vyškova (2019)                      
28
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Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany

6/2004
29
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Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany
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realizace 2008-2009
náklady 9,7 mil. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova

Výstavba tří hrázek o délce 73 m, 97 m a 130 m vytvářející akumulační
prostor 11.186 m3 a ochranné zalesnění celého prostoru údolnice od hranice
intravilánu ke Kučerovskému háji, to vše jako součást interakčního prvku IP30
který byl specifikován návrhem ÚSES v rámci společných zařízení. Součástí
stavby dále byly travnaté polní cesty Pv40 a Pv41 v celkové délce 495 m a
další interakční prvek IP 29 (7 dubů letních a 5 zimních).

Ozelenění
Ochranné zalesnění IP 30 se skládá z 1.475 keřů tvořících porostní plášť -
brslen bradavičnatý, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, kalina tušalaj a
svída krvavá a 23.520 ks stromů - dub letní, lípa srdčitá, habr obecný, javor
babyka a jilm habrolistý.

Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany

32
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Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany
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Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany

34
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Soubor staveb v k.ú. Němčany
realizace 2016-2017
náklady 16,16 mil. Kč

z toho zeleň 3,07 mil. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova

Technické parametry:

Vodní nádrž N1 o délce hráze 129 m a maximálním objemu nádrže 7.600 m3, poldr
PO1 s délkou hráze 224 m a maximálním objemu nádrže 15.830 m3 a zpevněná
polní cesta C13 kategorie P 4,0/30 v délce 1,52 km.

Ozelenění:

Biocentrum BC2 na ploše 5,64 ha - trvalá travní společenstva s dřevinami, vodní
plocha, břehové porosty jasanové olšiny - tvoří okolí vodní nádrže N1, poldru PO1 a
zatravnění jeho zátopy.
Protierozní mez PM2 délky 674 m a šířky 20 m jako součást biokoridoru K4 – 1.266
stromů a 1.134 keřů (další část K4 již dříve realizovala obec) a protierozní mez PM3
délky 584 m a šířky 20 m
Zatravněná údolnice U1 délky 456 m a široká 20 m a biokoridor K6 délky 456 m a
široký 15 m – 417 stromů a 908 keřů. 35
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Soubor staveb v k.ú. Němčany

37
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4/201838
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Biocentrum LBC 1 v k.ú. Kroužek
realizace 2018, nyní probíhá následná péče 
náklady 4,93 mil. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova
Ozelenění:
Biocentrum na celkové ploše 5,23 ha, založení lučního trávníku na 2,82 ha, výsadba
13.167 stromů – dub zimní, jasan ztepilý, javor mléč, habr, dub letní, lípa malolistá, lípa
velkolistá a 4.722 keřů – ptačí zob, kalina tušalaj, brslen evropský, javor babyka, svída
krvavá a líska obecná.

40
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11/2018

Biocentrum LBC 1 v k.ú. Kroužek

41
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Biocentrum LBC 1 v k.ú. Kroužek

11/2019
42
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Biocentrum LBC 1 v k.ú. Kroužek

7/201943
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Pobočka Hodonín
Počet k.ú. v okrese: 90

Počet dokončených KoPÚ: 30 na 21.342 ha

nádrž v k.ú. Nenkovice
vodní nádrž „Nynek“ v k.ú. Nenkovice
.

44
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Vodní nádrž „Nynek“ v k.ú. Nenkovice
realizace 2013
náklady 15,07 mil. Kč

z toho zeleň 3,8 mil. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova

Technické parametry:

Výstavba vodní nádrže se stálou hladinou nadržení o ploše 3,5 ha včetně nezbytných funkčních
objektů, krajinářské úpravy a vodní tůně

Ozelenění:

Bylo vytvořeno biocentrum na ploše cca 10,5 ha se společenstvy odpovídající přirozené
vegetaci, v zadní části nádrže byl založen mokřad (litorální pásmo). Bylo vysazeno celkem 416
stromů ve skupinách i soliterních (javor, habr, dub, třešeň, lípa) a 8.430 keřů podsadbových,
výplňových a stromovitých a provedeno zatravnění.

45
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Vodní nádrž „Nynek“ v k.ú. Nenkovice

11/2014
46
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Technické parametry:
průtočná nádrž s délkou hráze 164 m a objemem 110 tis. m3

realizace stavby 2013
celkové náklady stavby 15,07 mil. Kč

z toho náklady na doprovodnou zeleň 3,8 mil.
zdroj financování Program rozvoje venkova

Ozelenění 
Stavba vodní nádrže se stálou hladinou nadržení o ploše 3,5 ha je součástí biocentra
B2 v trati Úlehle na ploše cca 10,5 ha, v zadní části nádrže byl založen mokřad
(litorální pásmo).
Proběhlo založení trávníku, výsadba stromů ve skupinách i solitérních (javor mléč,
habr obecný, dub zimní, třešeň ptačí, lípa malolistá - celkem 416 ks) a keřů
podsadbových, výplňových a stromovitých (javor babyka, hloh obecný, mahalebka,
zimolez obecný, ptačí zob, růže šípková, líska obecná, svída obecná, brslen
evropský, vrba nachová a kalina obecná - celkem 8.430 ks).

11/2014

Vodní nádrž „Nynek“ v k.ú. Nenkovice

48
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Pobočka Brno
Počet k.ú. v okrese Brno: 48
Počet k.ú. v okrese Brno-venkov: 227

Počet dokončených KoPÚ: 55 na 23.861 ha

cesta v k.ú. Moravské Knínice (7/2016) PEO a polní cesty v k.ú. Rudka u Domašova
(12/2018)

.
51
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna
realizace 2016-2017
náklady 9,12 mil. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova

Technické parametry:
Soubor protierozních opatření se skládá ze zatravněných mezí MZ1, MZ3, MZ5, zatravněných 
údolnic ZU1 a ZU2, travnaté polní cesty C31 se svodným příkopem a výsadby doprovodné 
zeleně, na celkové ploše 3,04 ha a výstavba jednopruhové zpevněné polní cesty C3 délka délky 
0,83 km s asfaltobetonovým krytem vozovky. V rámci zatravněné údolnice ZU2 byly vybudovány 4 
drátokamenné přehrážky – gabiony. 

Ozelenění:
Travnatá polní cesta C 31 - délka  746 m  a šířka 4m s výsadbou oboustranné doprovodné 
zeleně – 194 ks ovocných alejových stromů  (třešeň, višeň) při  celkové šířce zatravnění  10m,  
protierozní mez MZ1 o délce 480m a šířce 10 m  je zaústěná  kolmo do údolnice ZU1 o délce 
441 m a šířce 10m a jsou doplněny výsadbou převážně autochtonní zeleně buk lesní, javor 
babyka, jeřáb břek, lípa srdčitá  v počtu 25 kusů, protierozní mez MZ2 v šířce 10m a délce 450m 
je zaústěna do údolnice ZÚ2 délky 101m se čtyřmi gabionovými přehrážkami je osázena 
celkem 1.222 keři – autochtonní zeleně (řešetlák, svída krvavá, bez černý, kalina obecná, 
střemcha hroznatá, zimolez pýřitý, trnka obecná), ovocnými a soliterními stromy (v počtu 381 ks
- javor mléč, jeřáb břek, lípa srdčitá, habr obecný, dub zimní, třešeň ptačka, atd.) a ovocnými
stromy švestka domácí 8 ks. 52
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna

5/2017
54
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna

10/2017
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna

11/2018
56
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna
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PEO a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna
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PEO a polní cesty v k.ú. Moravské Knínice
realizace: 2015-2016
náklady: 7,08 mil. Kč
zdroj financování: státní rozpočet

Soubor protierozních opatření se skládá ze zatravněných mezí PM1 a PM2, interakčních prvků
I16, I17 a I31, travnatých polních cest C102 a C121 a výsadby plošného interakčního prvku I22. 

Kolejová polní cesta C17 délky 290 m se skládá za dvou betonových pásů šířky 1,0 m a travního
pásu uprostřed. Podél cesty je vybudován zpevněný příkop a zrekonstruovány stávající
propustky. Cesta pokračuje jako nezpevněná, zatravněná v délce 404 m a je lemována
výsadbou liniového prvku I17.
Polní cesty C102 a C121 jsou travnaté, nově navržené z důvodu zpřístupnění a údržby
protierozních mezí PM2 a PM3. Délka těchto zatravněných cest je 1.203 m. Protierozní meze
PM1 a PM2 celkové délky 575 m jsou provedeny jako zatravněné terénní sníženiny s funkcí
zádržného prostoru pro akumulaci povrchové vody.
Podél mezí jsou vysázeny interakční prvky I16 a I31 (86 listnatých stromů a 1.175 keřů).
Součástí realizace je osázení plošného prvku I22 skupinovou zelení (68 stromů a 60 keřů,
zatravnění 2.825 m2). Celkový zábor půdy na realizaci je 1,07 ha

59
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PEO a polní cesty v k.ú. Moravské Knínice

9/2019
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PEO a polní cesty v k.ú. Moravské Knínice

6/2016

61
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Pobočka Blansko
Počet k.ú. v okrese: 175

Počet dokončených KoPÚ: 47 na 18.098 ha

cesta v k.ú. Olešnice na Moravě nádrž v k.ú. Němčice
62
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polní cesty v k.ú. Olešnice na Moravě

3/2014                                                    11/2019     
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polní cesty v k.ú. Olešnice na Moravě
realizace stavby 2014
celkové náklady stavby 11,86 mil. Kč

z toho náklady na doprovodnou zeleň 334 tis. Kč
zdroj financování Program rozvoje venkova

Technické parametry:
polní cesty kategorie P4,0/30 o celkové délce 3,227 km

Ozelenění u polních cest HC1, HC6
založení trávníku (6.648 m2) na dotčených nezpevněných plochách výsadba 167 stromů
vytvářejících liniovou zeleň podél cest (buk lesní 41 ks, jeřáb ptačí 83 ks a javor klen 43 ks)

64
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5/2015

polní cesty v k.ú. Olešnice na Moravě
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suchá retenční nádrž v k.ú. Němčice

5/201266



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz51

realizace stavby 2011
celkové náklady stavby 15,45 mil. Kč

z toho náklady na doprovodnou zeleň 825 tis. Kč + následná tříletá péče 485   
tis. Kč
zdroj financování Protipovodňová ochrana

Technické parametry:

retenční nádrž s délkou hráze 206 m a objemem 94,5 tis. m3 + polní cesty Pv 1, Pv 2, 
Pv 15 o celkové délce 820 m
Ozelenění:
Podél nově vybudovaných polních cest byla založena jednostranná stromořadí tvořící
interakční prvky a po realizaci stavby nádrže bylo provedeno ozelenění celé zátopy a
podhrází. To v souladu s plánem společných zařízení tvoří biocentrum BC1 na ploše
5,25 ha.
Celkem vysazeno 1.194 stromů – javor klen 396, lípa srdčitá 377, dub zimní 358,
olše lepkavá 63 a jasan ztepilý 26 a celkem 1.105 keřů – svída krvavá 190, brslen
evropský 215, zimolez černý 80, kalina obecná 60, trnka obecná 50, hloh obecný
135, líska obecná 175, vrba červená 105 a vrba košíkářská 95.

suchá retenční nádrž v k.ú. Němčice
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7/2012

suchá retenční nádrž v k.ú. Němčice
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7/2014

suchá retenční nádrž v k.ú. Němčice

69



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz54 11/2019

suchá retenční nádrž v k.ú. Němčice
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Děkuji Vám za pozornost
71



Ing. Pavel Zajíček 

Příklady realizací pozemkových úprav 
z pohledu SPÚ 

72



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz1

KPÚ pro JM kraj
Pobočka Břeclav

Ing. Pavel Zajíček
SPÚ, vedoucí Pobočky Břeclav

3.12.2019
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Adresa Pobočky Břeclav:

náměstí T. G. Masaryka 2957/9a 
690 02 Břeclav

GPS: 48.760038N, 16.880499E

Tel.: 727 956 366 - 725 002 562

3.12.2019
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Vykonávané agendy
V současné době pracuje na pobočce 17 lidi,
(od nového roku 16) z toho:

Správa majetku státu (okres Břeclav, Hodonín, 
část Brno – venkov) 69 + 90 + 10  = 169 k.ú. :
 9 úvazků
 Nájemní a pachtovní smlouvy 
 Nájem a správa HIM (a související agendy)
 Věcná břemena, kácení dřevin, dlužníci
 Revize státní půdy a její evidence (příslušnost)
Pozemkové úpravy (okres Břeclav) 69 k.ú. :
 6 úvazků (od nového roku 5 úvazků)
 Správní řízení k pozemkovým úpravám, BPEJ, 

účetnictví, vytyčování, technická pomoc 
Veřejné zakázky:
 1 úvazek
 Stavby, pozemkové úpravy, provoz

75



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz4

Pozemkové úpravy (KoPÚ) minulé:

Okres Břeclav (69 k.ú.):
 40 KoPÚ dokončeno a zapsáno do KN
 Doposud se nestalo, že by na Pobočce Břeclav

bylo nějaké řízení o KoPÚ nedokončeno či
zastaveno (co není, může být) 

Okres Brno Venkov (10 k.ú.):
 Dokončeno 10 KoPÚ (Cvrčovice u Pohořelic,

Nová Ves u Pohořelic, Pohořelice nad Jihlavou,
Pasohlávky, Mušov, Smolín, Vranovice nad
Svratkou, Vlasatice, Ivaň, Přibice) a zapsáno do
KN. Naposled do KN zapsána KoPÚ k.ú. Přibice
v roce 2019

Okres Znojmo (2 k.ú.):
 Dokončeny 2x JPÚ na celém k.ú. (Hodonice,

Tasovice)
76
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Pozemkové úpravy(KoPÚ)budoucí:
Zbývá dokončit Okres Břeclav:
 29 KoPÚ z toho:

 12 KoPÚ rozpracováno + 1 x k.ú. formou JPÚ
 16 KoPÚ zbývá dokončit (z toho jsou 2 KoPÚ

již procesně zahájeny)
 Celkem je v nedokončených a

nerozpracovaných k.ú.  13 955 ha zemědělské
půdy na 84 845 parcelách

 Při současném personálním složení jsme
schopni zvládnout každý rok 1 – 2 nových
KoPÚ / rok

 Pobočka eviduje žádosti na PÚ v k.ú.  s
dokončenými KoPÚ

 Několik pozemkových úprav v dokončených
k.ú. již provádíme a další připravujeme
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Pozemkové úpravy a realizace
 Jsou prováděny dle zákona č. 139/2002 Sb. o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 §9 odst. 8 – plán spol. zařízení (PSZ)
 Zpřístupnění pozemků
 Protierozní opatření
 Vodohospodářská opatření
 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
 § 12 odst. 3 Pro změny druhů pozemků, 

výstavbu polních a lesních cest, ochranu a 
zúrodňování půdního fondu a další společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu 
pozemkových úprav se upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od 
rozhodnutí o využití území.
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Zdroje financování realizací PÚ
1995 – 2018 na Pobočce Břeclav: 
 Fondy EU celkem 35 akcí – z toho  

SAPARD 4, Operační program 5, Program 
rozvoje venkova - 26 akcí

 PF ČR (Poslanecká sněmovna uvolnila 3 
krát cca 200mil) - 8 akcí

 PPEO (Fond zřízený vládou na budování 
protipovodňových a protierozních opatření)  
5 akcí

 VPS (státní peníze v rozpočtu SPÚ)  – 20 
akcí

 PÚ Břeclav v letech 1995 až 2018 
vybudoval, nebo realizoval celkem 69 akcí 79
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k.ú. Starovice a Hustopeče před JPÚ
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k.ú. Starovice a Hustopeče před JPÚ
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k.ú. Starovice a Hustopeče před JPÚ
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JPÚ v k.ú. Starovice a Hustopeče
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JPÚ v k.ú. Starovice a Hustopeče
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JPÚ v k.ú. Starovice a Hustopeče
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JPÚ Hustopeče-Starovice, suchá retenční nádrž (včetně průlehu)

Zhotovitel PD:                        Agroprojekt PSO s.r.o.,Brno

Zhotovitel stavby:                 Agromeli, spol. s r.o.,Brno

Doba realizace:                      2006 

Cena díla:                                11 661 107,00 Kč včetně DPH  ( PRV )

V rámci realizace suché retenční nádrže a průlehu bylo vysazeno 2 120 keřů 
a 140 stromů

JPÚ v k.ú. Starovice a Hustopeče
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k.ú. Starovice a Hustopeče před JPÚ 2001
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k.ú. Starovice a Hustopeče po JPÚ 2016
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k.ú. Starovice a Hustopeče po JPÚ
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k.ú. Starovice a Hustopeče po JPÚ
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k.ú. Starovice a Hustopeče po JPÚ
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k.ú. Starovice a Hustopeče po JPÚ
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí - zalesnění

Brod nad Dyjí – zalesnění
Pozemková úprava byla zahájena 12.2.2000 a ukončena – zapsána do katastru
nemovitostí 30.3.2003. Příhraniční k.ú. (přídělový operát). KoPÚ byla řešena na
ploše 1042,4 ha, pozemková úprava měla 302 účastníků řízení, bylo v ní řešeno
154 listů vlastnictví, 1852 parcel (na vstupu- při vyložení soupisu nároků).

Na PSZ bylo vyčleněno 185 ha výhradně státní půdy, pro představu stát v tomto
k.ú. vlastnil přes 450 ha půdy  - z toho jen na řešení ÚSES bylo použito 111 ha
půdy. PFČR pozemkovou úpravu financoval a poskytl i pozemky pro PSZ (po
malém boji) 

V KoPÚ byly připraveny pozemky ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu
ČR tak, že z původně roztříštěné držby drobných vlastníků a státu díky směnám
pozemků v rámci pozemkové úpravy vznikla ucelená plocha o výměře 79 ha. V
rámci PSZ navrhl tuto plochu projektant KoPÚ Ing. Oppelt k zalesnění, jakožto
kompenzační opatření za stovky hektarů vykácených lužních lesů při stavbě nádrže
Nové Mlýny

Zájmové území je součástí Dyjsko – svrateckého úvalu, nachází se v poměrně
přímém, širokém a mělkém údolí řeky Dyje, s nadmořskou výškou cca 180 m.n.m.
V údolní nivě převažují fluvizemě, v půdních depresích jsou typické zbahnělé gleje.
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – PSZ
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí - zalesnění

Brod nad Dyjí – zalesnění

Rozsah realizace 79 ha

Pozemkový úřad hradil vyhotovení realizačního projektu na zalesnění,
který zhotovila firma Lesprojekt Brno.
Po zápisu KoPU do katastru nemovitostí v roce 2003 hradil Pozemkový
fond České republiky vlastní zalesnění.

Cena výsadby lesa činila 5 200 000 korun, realizace probíhala v letech
2003 – 2004.
Na podzim 2003 bylo z celkové plochy 79 ha zalesněno celkem 25 ha,
z toho setím žaludů dubu lesního na 12 ha, setím ořešáku černého na 3
ha, na zbylé ploše byly vysázeny v roce 2004 sazenice dubu letního,
jasanu úzkolistého, olše lepkavé, topolu černého, topolu bílého, topolu
osiky a vrby bílé. Všechny zalesněné plochy byly oploceny.

Po realizaci výsadeb byly pozemky převedeny Pozemkovým fondem
České republiky na Lesy ČR.
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – ortofoto 2000
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – ortofoto 2016
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2004
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2011
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2017
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2004
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2004
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2004
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2011

104



Státní pozemkový úřad  |  Husinecká 1024/11a  |  130 00 Praha 3 - Žižkov  |  www.spucr.cz33

KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2017
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2004
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2011
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KoPÚ k.ú. Brod nad Dyjí – zalesnění 2017
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Zdroje financování realizací PÚ 
Současné:

Státní rozpočet

PRV

programové období 2014-2020 

OPŽP

programové období 2014-2020 
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Čerpání PRV v letech 2017 - 2019:
Pobočka Břeclav
 Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2 

20 602 788,85 Kč
 PC "Spojovací" Milovice u Mikulova

7 535 517,01 Kč
 Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly 

na Moravě 
15 273 984,00 Kč

 Stabilizace strže nad obcí Kurdějov (Ochranné 
hrázkování)
2 410 788,00 Kč

 Průleh SP 2 (Pod Starou horou) k.ú. Kurdějov 
3 020 293,00 Kč

 PC "U sklepů" Mikulov na Moravě
1 274 234,48 Kč

 PC C 166 a C169 „Nad sklepy” Mikulov n. Mor. 
7 363 960,70 Kč

Z PRV čerpáno 2017- 2019: 56 935 477,72 Kč 110
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2

Polní cesta „Ke mlýnu“ v k.ú.Valtice – část 2

Zhotovitel PD: HBH Projekt spol. s r.o., Brno

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní
stavby Morava, Brno

Doba realizace: říjen 2017 – červen 2018

Celková investiční hodnota díla: 20 897 220,45 Kč včetně DPH (PRV)

(z toho stavební práce 19 349 224,05 Kč včetně DPH, biokoridor
1 277 176,40 Kč včetně DPH )

 V rámci realizace byla vybudována polní cesta v délce 2563 m, byl
vybudován nový most přes Valtický potok a byla vysazena zeleň –
zrealizován biokoridor SO 801 spočívající v založení trávníku na ploše
1,2 ha a ve výsadbě dřevin – 300 ks listnatých stromů a 2025 ks
listnatých keřů. V biokoridoru nechybí ani ovocné stromy typické pro tuto
oblast (např. jabloně, třešně, hrušky, švestky).
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta Ke Mlýnu k.ú. Valtice - část 2
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Polní cesta „U trati“ v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě

Zhotovitel PD: PK Ossendorf s.r.o., Brno

Zhotovitel stavby: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,Brno

Doba realizace: listopad 2017 – listopad 2018

Celková investiční hodnota díla: 15 896 248,00 Kč včetně DPH (PRV)
( z výsadby 1 277 176,40 Kč včetně DPH)

Celková délka cesty je 2539,155 m, Součástí díla je překládka podzemních
vedení sítí elektronických komunikací Českých drah, a.s., pro kterou bylo
vydáno speciální stavební povolení Drážního úřadu, podél polní cesty jsou
doplněny stávající aleje a jsou i vysazeny aleje nové, byl vybudován
větrolam a biocentrum, celkem bylo vysazeno cca 552 ks dřevin a založen
trávník na ploše 1,15 ha.

Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Polní cesta U trati k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú.Jevišovka

Zhotovitel PD: VÚT Brno (cesta) a VZD Invest s.r.o., Pardubice (PEO)
Oba projekty včetně AD zajistila Obec Jevišovka

Zhotovitel stavby: Agromeli, spol. s r.o.,Brno

Doba realizace: září 2019 – listopad 2019

Celková investiční hodnota díla: 10 303 949,56 Kč včetně DPH (VPS)
( z toho výsadby a PEO - 3 577 424,00 Kč včetně DPH)

Délka realizace cca 800 metrů, cesta je doplněna o protierozní opatření –
vybudováno šest protierozních zdrží (prohlubní), svahy zabezpečeny
položením kokosových rohoží, haťováním lískovými plůtky, bylo vysazeno
cca 1900 nových stromů a keřů (dub zimní, lípa srdčitá, javor babyka, habr
obecný, jeřáb břek, dřín obecný, trnka obecná, klokoč zpeřený . atd.). Ve
výsadbách nechybí ani ovocné stromy.

Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Účelová komunikace HC5 a protierozní opatření IP16 v k.ú. 
Jevišovka
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Děkuji za pozornost !
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Mgr. Radoslav Vlk 

Výsadby ovocných stromů v krajině 
v kontextu vývoje klimatu 
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Výsadby ovocných stromů v 
krajině v kontextu vývoje 
klimatu

Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D.
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Ovocný strom v krajině – specifika
 všudypřítomnost ovocných dřevin v malovýrobním měřítku
 různorodost ovocnářských forem
 habituální podobnost korun (jabloně, švestky) s tvary naší krajiny – ladnost
 dojmová proměnlivost krajiny v průběhu roku i v souvislosti s množstvím 

druhů
 zakořeněný duchovní a sociální význam ovocného stromu
 ovocnářská pohostinnost
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 religiózní význam
 svatba
 narození
 lidová slovesnost

Ovocný strom – součást života
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S ovocnými dřevinami se počítalo – velké, dlouhověké, 
obhospodařované
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Sklizeň – běžné zručnosti
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 produkční
 šlechtitelský
 ekologický
 klimatický
 agrotechnický, pedologický
 izolační
 krajinářsko–estetický
 společenský, kulturní, historický
 ekonomický, potravinářský
 výchovný

V krajině - vysázené podle jejich funkcí a nároků
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Intenzivní Extenzivní
Rozmanitost forem v krajině
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Porovnání základních systémů ovocnářství
Charakteristika Extenzivní výsadby Produkční (intenzivní) výsadby

Pěstitelské technologie
kmenný tvar výsadbového 
materiálu

- polokmen, vysokokmen
- uplatnění nízkých (zakrslých) tvarů se zapěstovanou vertikální 

osou

podnož
- silně vzrůstné podnože s výbornou kotevní schopností 

kořenové soustavy, generativně množené
- semenáče, pláňata

- speciálně slabě a zakrsle rostoucí vegetativně množené 
podnože (nízká kotevní schopnost kořenové soustavy – nutná 
trvalá opora)

spon výsadby - 6 – 16 m - 3 – 7 m x 0,8 – 6 m

životnost výsadeb - 50 a více let - 12 – 20 let (průměr 18 roků)

Náklady na založení výsadby - nízké
- vysoké
- závlahový systém, opěrný systém (drátěnka), konstrukce pro 

systém ochrany proti krupobití (zasíťování)

počet jedinců na 1 ha - v závislosti na použitém sponu
- 50 - 250

- v závislosti na použitém sponu a typové podnoži
- 250 - 4000

nástup do plodnosti - pozdní - rychlý, již 2. rokem po výsadbě

plodnost - v dospělosti často střídavá
- pravidelná, 
- využívání agrotechnických postupů k trvalé udržitelnosti 

pravidelné a vysoké plodnosti

sortiment odrůd

- sortiment velmi široký
- především staré a krajové odrůdy
- nenáročný na agrotechniku
- lze využít v různých agroklimatických regionech (produkční a 

mimoprodukční význam)
- odrůdy pro produkci stolního a sušeného ovoce, pro produkci 

moštů, šťáv, ovocných vín, ovocných destilátů, marmelád a 
povidel

- reaguje na požadavky trhu
- odrůdy tržního celosvětového významu
- odrůdy tolerantní a rezistentní
- odrůdy především pro produkci stolního ovoce
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Porovnání základních systémů ovocnářství (pokračování)

Charakteristika Extenzivní výsadby Produkční (intenzivní) výsadby
Agrotechnika výsadeb

výživa a hnojení

- základní (zásobní) před výsadbou – aplikace organických 
a průmyslových hnojiv

- v dalších letech po výsadbě  –nepravidelné
- aplikace především organických hnojiv a mulče pro 

podporu úrodnosti půd s vazbou na přirozený rozvoj makro 
a mikroedafonu

- každoroční v pravidelných intervalech
- hnojení na základě chemických rozborů půdy i listů 

systémem kontrolovaných stanovišť
- aplikace průmyslových hnojiv na půdu nebo kapalných 

postřikem (foliací) na list 
- organická hnojiva – formou mulče se zatravněného 

meziřadí

pěstování podplodin

- možné
- typické pro polní (otevřené) výsadby
- pozitivní vliv na celkovou úrodnost půdy (vazba na 

agrotechniku pěstované podplodiny – okopaniny, obiloviny, 
apod.)

- není možné 
- konkurence plodin s vazbou čerpání a využití živin.

závlaha - není, nebo pouze  po výsadbě
- nutná, v kombinaci s pravidelnou aplikací hnojiva 

rozpuštěného v závlahové vodě

ochrana proti chorobám a 
škůdcům

- nepravidelná (pouze charakter regulace na práh 
škodlivosti)

- nepřímá
o volba vhodných odrůd odolných k nejvýznamnějším 

chorobám a škůdcům
o podpora přirozených nepřátel škůdců
o aplikace biologické ochrany (lapače, lepové desky, 

feromony)
- přímá

o aplikace anorganických fungicidů (Cu, S)
o aplikace nechemických přípravků

- pravidelná (několikrát za vegetační období)
- nepřímá

o biologická – feromonové prostředky 
- přímá

o chemická ochrana integrovaného typu s využitím 
prvků biologické ochrany, signalizace a 
monitorování

o používání syntetických pesticidů a fungicidů.
o ošetřuje se v pevně stanovených termínech 
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Porovnání základních systémů ovocnářství (pokračování)

Charakteristika Extenzivní výsadby Produkční (intenzivní) výsadby
Agrotechnika výsadeb (pokračování)

herbicidy
- z důvodu podpory ekostability a rozvoje druhové

biodiverzity ve výsadbě a jejím okolí – se
nepoužívají

- ošetření příkmenných pásů ve výsadbě pomocí
selektivních herbicidů

-

sklizeň

- úroda nemusí být hlavní ekonomický ukazatel
návratnosti investic

- ruční, nebo mechanizovaná pomocí sběracích
strojů a hydraulických žebříků

- kvalita a kvantita dle typu výsadby (produkční,
mimoprodukční)

- hlavní ekonomický ukazatel a cíl s vazbou na
návratnost investic

- především mechanizovaná (sklízecí plošiny,
setřasače)

-

řez výchovný
- nutná odborná znalost principů, způsobů a cílů

- 3 – 5 let po výsadbě
- max. 2 roky po výsadbě s cílem na brzkou a

pravidelnou plodnost

řez udržovací
- nutná odborná znalost principů, způsobů a cílů

- dle příslušnosti k ovocnému druhu 1 x za 5 let
- každoroční, s cílenou podporou tvorby

plodonosného obrostu

řez zmlazovací
- nutná odborná znalost principů, způsobů a cílů

- dle příslušnosti k ovocnému druhu ve věku 30 –
40 let od výsadby

- v produkčních výsadbách se neaplikuje
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Porovnání základních systémů ovocnářství (pokračování)

Charakteristika Extenzivní výsadby Produkční (intenzivní) výsadby

Podpora biodiverzity

Biodiverzita biotopu / 
krajiny (výsadby)

- dlouhodobá podpora biologické rozmanitosti na všech 
úrovních

- cílený rozvoj  životního prostoru pro četné druhy 
živočichů

- podpora užitečných organizmů (biokoridory, květnaté 
pásy, krajinná zeleň, dočasný úhor, ozelenění meziřadí)

- podpora propojenosti s ostatními navazujícími biotopy 
v okolí výsadby (vicinální vlivy)

- podpora přirozených nepřátel škůdců

- minimální, omezená
- podpora biologické rozmanitosti je náročnější 
- podpora zatravněného meziřadí s minimální druhovou 

bohatostí (pouze kompaktně rostoucí zástupci trav)
- propojení s okolními biotopy je minimální, ne-li žádné
- minimální rozvoj druhově bohaté biodiverzity (využívání 

herbicidů, pesticidů, fungicidů)

biodiverzita bylinného a 
stromového patra

- podpora druhové rozmanitosti rostlinných společenstev 
s vazbou na rozvoj dalších živočišných druhů (bezobratlí, 
obojživelníci, plazi, savci, ptáci)

- seč trvalého travního porostu – 2 x ročně
- možnost spásání

- není možná, nebo velmi nízká z důvodů použité 
agrotechniky 
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 výsadby otevřené, uzavřené
 polní
 pastvinné
 venkovské zahrady
 luční
 selské
 liniové

Rozmanitost forem extenzivního ovocnářství v krajině
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Rozdělení podle hustoty výsadby
 uzavřené výsadby, pro které je charakteristický menší výsadbový spon, případně skupinové

výsadby. Ovocné stromy se v dospělosti korunami navzájem dotýkají. U těchto typů výsadeb
je větší riziko poškození pozdními jarními mrazíky (nedostatečné proudění vzduchu a tím
nedochází k odnášení chladného vzduchu. Naopak je zde menší riziko poškození kmenů
zimními mrazy (koruny mírní účinek přímého světla v předjaří). Patří zde především
venkovské zahrady, záhumenkový způsob pěstování, a selské sady.

 otevřené výsadby, jsou charakterizovány velkými, širokými, pravidelnými výsadbovými
spony. Takto vysazené ovocné stromy se v dospělosti korunami vůbec nedotýkají. Ovocná
výsadba je plně prosvětlená, je zajištěno adekvátní proudění vzduchu, které mírní dopady
pozdních jarních mrazíků. V případě polokmenů a vysokokmenů se zvyšuje riziko poškození
kmenů (mrazové desky) v zimním období. Otevřené výsadby kromě své hlavní produkční
funkce umožňují pěstování zemědělských podkultur (v meziřadích) jako okopaniny, obiloviny,
pícniny apod. Patří zde sady polní, luční, pastvinné sady a dále zástupci výsadeb ve formě
krajinné doprovodné nebo rozptýlené zeleně (solitéry) a také výsadby liniové (aleje a
stromořadí kolem silnic, cest, železničních tratí a vodních toků).
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Rozdělení extenzivních výsadeb podle druhového 
zastoupení
 jednodruhové výsadby – nejsou pro extenzivní ovocnářství typické. Mezi jednodruhové 

výsadby můžeme zařadit výsadby liniové.
 vícedruhové výsadby – někdy označované za výsadby smíšené, jsou charakteristické 

druhovou a odrůdovou pestrostí pěstovaného sortimentu. Není zde plošné omezení, proto 
mezi tyto výsadby můžeme zařadit venkovské zahrady, záhumenky, ale také polní a luční 
sady. 
 Druhové a odrůdové složení výsadby je ovlivněno ekologickými faktory konkrétních 

stanovišť, proto se při výsadbách využívá podobných pěstitelských nároků jednotlivých 
ovocných druhů (jabloně a slivoně, třešně a višně, některé odrůdy jabloní a hrušní). 
V současné době plní vícedruhové výsadby také funkci přirozeně se rozvíjející sadové 
biodiverzity, která zabezpečuje rovnováhu mezi organismy škodlivými a užitečnými 
(přirození nepřátelé). 
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Rozdělení dle hospodářského využití extenzivní výsadby
 venkovské zahrady mají většinou pozemek oplocený a na relativně malé pěstební ploše 

s užitkovou funkcí více druhů zemědělských plodin. Základ tvoří  ovocné dřeviny různých 
druhů a stáří, pod kterými se pěstují další zemědělské nebo zahradní plodiny (okopaniny, 
zelenina, ale také okrasné, léčivé a aromatické rostliny). 

 záhumenky z hlediska historického jsou pozůstatky polních nebo pastvinných sadů, které 
navazovaly na obytnou a hospodářskou zástavbu hospodářských usedlostí nebo dvorů (různé 
v jednotlivých regionech). 

 selské sady – v minulosti se nacházely na venkově u rolnických usedlostí nebo dvorů. Pro 
selské sady je typická druhová a odrůdová pestrost. Jelikož byly zakládány na omezené 
ploše, setkáváme se u nich s nepravidelnými spony a hospodářským využitím trvalého 
travního podrostu jako pastvy nebo čerstvé píce pro hospodářská zvířata. Z hlediska 
krajinářského nám vytvářejí typický prvek venkovské zeleně.
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Rozdělení dle hospodářského využití extenzivní výsadby
 polní sady – v minulosti typické pro „ovocnictví hospodářské“. Jejich charakteristickým

znakem byl neoplocený pozemek, ovocné druhy a odrůdy pěstované plnily hlavní produkční
(ekonomickou funkci). Výsadba měla velmi široký spon (řady 15 – 20 m vzdálené od sebe, a
12 m vzdálenost jednotlivých stromů v řadách). V současné době se původní polní sady
v krajině nevyskytují, a to z důvodu vývoje ovocnářské pěstitelské technologie (přechod
z extenzivních na intenzivní – produkční pěstitelské systémy). V krajině lze nalézt „volné
rekonstrukce“ polních sadů, které vznikají obnovou starších výsadeb v krajině.

• luční a pastvinné sady jsou podobné sadům lučním (neoplocený pozemek, široké
výsadbové spony). Rozdíl je pouze v hospodářském využití trvalého travního porostu
k produkci čerstvé píce a sena .V současné době se setkáváme s obnovou lučních a
pastvinných sadů v podhorských a horských oblastech, kde se navazuje na tradice chovu
drobných hospodářských zvířat.

• stromořadí a aleje – vytvářely a také vytvářejí doprovodnou zeleň kolem silnic, cest, ale také
kolem železničních tratí, dále kolem vodních toků a vodních ploch. V minulosti byly tyto
výsadby součástí ovocnářského hospodářství s plnohodnotnou produkční funkcí. Tradice
vysazování stromořadí a alejí má bohatou a dlouhou historii.
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Volba režimu hospodaření
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Konvenční zemědělství je jeden z přístupů k zemědělskému hospodaření. Soustřeďuje se více 
na ekonomickou složku zemědělství, tedy na výnos a tedy i zisk. Pěstovány jsou takové plodiny, 
za které je možné utržit největší množství peněz. Za tímto účelem jsou pěstovány speciální 
odrůdy (i GMO), jsou aplikována hnojiva (i minerální), zavlažování a je redukován počet pojezdů 
na poli z hlediska agrotechniky. Tento systém se příliš nezabývá změnami v životním prostředí, 
zejména v agroekosystémech. V Evropě je v současné době trend tento systém zemědělství 
opouštět - bylo např. dokázáno, že omezení počtu pojezdů na poli, zvyšuje šanci přežívání 
některých mikroorganizmů a patogenů, zhoršuje fyzikální vlastnosti půdy. Dalšími problémy jsou 
porušení půdní úrodnosti a dalších chemických vlastností, znečištění podzemních vod. Časté 
pěstování monokultury snižuje výnosy. Alternativou konvenčního zemědělství je organické 
zemědělství. 

Volba režimu hospodaření
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Integrované zemědělství je jedna z teorií zemědělského hospodaření, která si klade za cíl 
trvalou udržitelnost tohoto systému. Je to předělová teorie mezi konvenčním hospodařením 
(hlavní cílem je zisk, resp. výnos) a organickým hospodařením (hlavním cílem je 
environmentalistická představa udržení stability agroekosystému a zdravotní nezávadnosti 
potravin bez reziduí pomocí organických hnojiv, vyloučením hnojiv minerálních a pesticidů). 
Integrovaný systém se tak snaží najít vhodnou kombinaci v použití obou výše zmíněných 
typů hospodaření (především aplikaci hnojiv či pesticidů) a vyvážení ekonomického a 
ekologického hlediska. Největší vliv má agrotechnika a dále typ odrůdy a půdní úrodnost. 
zemědělců – směrnice

Volba režimu hospodaření
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Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického 
„organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a 
závislosti. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany 
životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení 
zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a 
živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je 
součástí zemědělské politiky Evropské unie. 
Organické zemědělství je jedna z teorií zemědělského hospodaření, založená čistě na 
používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost, atd.), který nepřipouští hnojiva minerální. V 
současné době se začíná stále více uplatňovat v USA, Austrálii a Evropě. Velký důraz je kladen 
na přirozenou půdní úrodnost, vyhnojování polí a agrotechniku. 

Volba režimu hospodaření
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 krajina
 kulturní, zemědělská, 

historická, městská, venkovská
 tradice - genius loci
 historicko-ovocnářské 

souvislosti
 produkční
 mimoprodukční
 ekonomický cíl
 typ výsadby

Účel výsadby
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V méně příznivých podmínkách, nevhodných pro produkční systémy, je extenzivní ovocnářství 
vhodnou alternativou produkčních systémů, kdy jsou kladeny velmi specifické požadavky na 
vlastnosti výsadbového materiálu. Kombinace méně příznivých stanovištních podmínek a 
extenzivní systém pěstování s využitím kmenných tvarů stromů vyžaduje odolné a méně 
náročné ovocné druhy a odrůdy. Znalost vhodných ovocných odrůd a jejich požadavků je základ 
úspěšného pěstování. Z extenzivních výsadeb má ovoce uplatnění především ve 
zpracovatelských technologiích – moštování, výroba destilátů a ovocných vín, výroba domácích 
marmelád, jamů, kompotů, klevel a rosolů, případně pro sušené ovoce – které mohou 
podtrhnout mikroekonomický význam konkrétních regionů, nejen v ČR.

Produkční výsadby
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Výhradně ekonomický pohled na produkční funkci extenzivních výsadeb se v současné době 
mění, především ve smyslu jednotlivých požadavků na mimoprodukční využití (funkce) těchto 
výsadeb. Můžeme vyzdvihnout funkce podporující tvorbu mikroklimatu, vzrůstající podíl při 
realizaci městské zeleně, využití ovocného stromu jako okrasného či krajinného vegetačního 
prvku – biotopu. Patří sem také obnova krajinné zeleně ve formě liniových výsadeb (aleje, 
stromořadí, větrolamy), remízků, solitér, doprovodné zeleně venkovských sídel, včetně obnovy 
venkovských zahrad a extenzivních výsadeb v intravilánu sídel nebo na pozemcích méně 
vhodných pro produkční (intenzivní) systémy ovocnářství. Extenzivní výsadby z hlediska 
krajinářského plní několik dalších významných funkcí jako jsou: biologická, meliorační, izolační, 
asanační, kulturní, naučná, vzdělávací, estetická a také rekreační. 

Mimoprodukční výsadby
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Z hlediska praktického dopadu na životní prostředí má extenzivní ovocnářství, či 
jednotlivé typy extenzivních výsadeb, pozitivní vliv na celkovou biologickou a 
ekologickou hodnotu (biodiverzita lokality). V současnosti už v naší krajině 
nenalezneme ovocné dřeviny z počátku zrodu ovocnictví. Přesto i dnes můžete 
obdivovat poměrně staré ovocné stromy (100-150 let), které jsou dokladem 
dlouholeté lidové a odborné šlechtitelské práce a patří k významným stopám 
naší kulturně společenské historie. Máme zde na mysli především v 
současnosti velmi oblíbené a podporované staré a krajové odrůdy ovocných 
dřevin, které chápeme jako část kulturního dědictví ČR a jako takové si proto 
zasluhují ochranu nejen formou genofondových výsadeb, ale také formou 
produkce množitelského materiálu s následnou výsadbou do kulturní, 
zemědělské, venkovské, městské a také historické krajiny. 

Mimoprodukční výsadby
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Stanoviště = soubor ekologických činitelů působících v daném prostředí na 
rostlinu

Ekologické faktory:
 Klimatické (podnební) 

 světlo, teplo, vzduch
 Edafické (půdní)

 mechanické, fyzikální a chemické složení půdy
 Topografické (zeměpisné) 

 zeměpisná šířka, délka, konfigurace území
 Biotické (antropogenní)

 vliv okolních rostlin a živočichů včetně člověka

Výběr a posouzení stanoviště
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Rajonizační mapa 1969 - jabloně
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Rajonizační mapa 1957 - jabloně
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počet stromů zmrzlých

 švestky – 3,6 mil.
 jablka – 1,7 mil.
 hrušně – 0,705 mil.
 třešně – 0,755 mil.
 slívy – 0,171 mil.
 višně - 0,149 mil.

počet stromů před mrazem

Mrazová poškození 1929
(ústřední jednota čsl. zahradnictví 1930, eAgri SVZ 2018)

 17,5 mil. (2,148 mil.)
 9,7 mil. (16,155)
 2,824 mil. (1,754)
 1,889 mil. (1,394)
 0,570 mil. (1,006)
 0,373 mil. (1,062)
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 školkařské výpěstky
 kmenný tvar, podnože (generativní)
 pěstitelský tvar
 spon
 opylovací poměry

Další souvislosti

Vhodné kmenné tvary do krajiny:
1. Vysokokmen 
2. Polokmen
3. Čtvrtkmen
4. Vřeteno
5. Zákrsek
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 znalost historických souvislostí a reálií
 tradiční oblasti, znalost  regionálních odrůdových specifik

 určit ekonomický cíl
 produkční, mimoprodukční

 znalost krajinných struktur
 znalost ekologických faktorů stanoviště
 znalost ekologických požadavků druhů a odrůd
 znalost agrotechniky zakládání a údržby výsadeb

 předvýsadbová péče, výživa, hnojení, řezy

Podmínky pro výsadby
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 www. ochranaprirody.cz 
 definice ovocného stromu (seznam druhů včetně méně rozšířených)
 rozdělení ovocných druhů:

 běžné (do 800 m n.m.) x teplomilné (do 450 m n.m.)
 podle teplotních nároků (klimatické regiony, podle VUMOP)
 charakteristika podle sumy teplot nad 10 °C, průměrné roční teploty, 

průměrného úhrnu srážek, pravděpodobnost suchých vegetačních 
obrobí %, vláhové jistoty vegetačního období)

Metodika podle AOPK
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Zonace – podle vzdálenosti výsadby 
od zástavby
 A - Výsadby v sídlech, ve školních 

zahradách, obecních i soukromých sadech 
 B - Výsadby těsně související se zahradami 

či zástavbou sídla či v tradičních plochách 
vinohradů a polních sadů

 C - Výsadby, kde převažují bloky orné půdy 
 D - Výsadby, kde převažují trvalé travní 

porosty 
 E – Výsadby, kde zemědělská krajina 

přechází v lesní či přírodní krajinu 

Podle BPEJ (5.22.12)

Další způsoby volby stanoviště

 klimatický region
 první číslice, 0-5 (suchý, teplý), 

6-9 (vlhký, studený)
 hlavní půdní jednotka (půdní typ, 

subtyp, půdotvorný substrát, 
zrnitost)

 sklonitost a expozice
 skeletovitost a hloubka půdy
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Zamyšlení
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Jak vnímáme ovocné dřeviny?
Od celku k detailu.    

• barva, vůně, chutě

Produkční a mimoprodukční 
funkce

Hospodářská funkce
• produkce ovoce

• včelařství
• léčitelství, kosmetika

• truhlářství
• spolutvůrce prostředí
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Stromy v krajině
● sady, solitéry, pole, louky, lesy
● Beskydy, Vysočina, Haná, ……… (různorodost, typické zákonitosti vývoje 

a současně využívání ovocných dřevin v krajině)
● „postav dům, zasaď strom, zploď syna

• vysazujme s mírou, se znalostmi nejen o krajině, a plody tohoto úsilí 
nenechávejme spadnout bez povšimnutí pod koruny stromů.

CO SI PAMATUJEME O KRAJINĚ (MY)
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 Souhra, totožnost, soulad. 
 Vztah lidí a krajiny = naše kořeny 
 práce a zužitkování, produkční funkce ovoce

 Krajina a lidé vytvářejí společně jednotu (harmonie, souznění, středoevropský 
fenomén – teplá, zvlněná, barevná krajina) 
 Identická krajina je spojená vždy s lidmi.
 Lidé krajině rozumí (ne vždy) a umí v ní hospodařit (ne vždy)

Jak si krajina pamatuje nás?
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Děkuji vám za pozornost
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Extrémy počasí v posledních letech 
Sucho:  Povodně:

1997
2000  2002
2003 2006 
2007

2010
2012
2013 2013
2014 2014
2015
2017
2018 2018
2019 2019
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Sucho
sucho - velmi neurčitý, avšak v meteorologii často 

užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek 
vody v půdě, rostlinách nebo i v atmosféře. 

Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení  
neexistují s ohledem na rozmanitá hlediska 
meteorologická, hydrologická, zemědělská, 
pedologická, bioklimatologická a celou řadu 
dalších podmínek i s ohledem na škody v různých 
oblastech národního hospodářství. 

Vyjadřujeme ho pomocí různých klimatologických  
indexů
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Sucho - definice
• Z četných klasifikací  zasluhuje zvláštní zmínku

Thornthwaiteova klasifikace podnebí (1947), ve
které se rozlišují tři hlavní druhy sucha:
stálé nejsušších klimatických pásem

• sezónní některých klimatických pásem a
v oblastech monzunového podnebí

• nahodilé v důsledku nepravidelných a
proměnlivých četností a intenzit výskytu srážek.
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Sucho - definice
• sucho meteorologické - definované nejčastěji časovými a 

prostorovými srážkovými poměry, např. výskytem 
suchého nebo vyprahlého období. Kromě množství a 
intenzity spadlých srážek vztažených k dlouhodobým 
srážkovým normálům pro dané místo a roční dobu, 
stanovili mnozí autoři různé definice.

Závisí i na dalších meteorologických  prvcích, a to hlavně     
na výparu, teplotě vzduchu, rychlosti větru, vlhkosti vzduchu 
aj.
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Sucho - definice
sucho hydrologické – sucho definované pro povrchové toky 

určitým počtem za sebou jdoucích dní týdnů, měsíců i roků 
s výskytem relativně velmi nízkých průtoků vzhledem 
k dlouhodobým měsíčním či ročním normálům. 

Často se vlivem retardačních účinků vyskytuje i v době, kdy 
již meteorologické sucho dávno odeznělo. Naopak při 
výskytu meteorologického sucha se ještě vůbec nemusí 
projevovat 
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Sucho – další definice

sucho půdní – sucho definované pro půdy, 
pomocí půdní hydrolimitů apod. 

sucho fyziologické - nedostatek vody 
z hlediska potřeb jednotlivých druhů rostlin. 

sucho socioekonomické – sucho, snad 
vhodněji  nedostatek  pitné vody pro 
obyvatele, užitkové vody pro průmysl, 
nemožnost  využívat hydroelektrárny apod. 
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Sucho - definice

sucho zemědělské (agronomické) - nedostatek 
vody v půdě, ovlivněný předchozím nebo ještě 
nadále trvajícím výskytem meteorologického 
sucha.

Definice je velmi obšírně diskutovaným problémem, 
který předpokládá podrobnější znalosti 
z hydropedologie, rostlinné fyziologie, zeměělské 
ekonomiky apod. 
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Mapa katastrů mimořádně nebo vysoce ohrožených suchem za období 1961 - 2000
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http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
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Maximální teploty v červnu 2019

Charakteristika Datum Dyjákovice Kuchařovice

Maximum 15.6. 15.6.2019 32,7 °C 32,3 °C

Maximum 26.6. 26.6.2019 35,5 °C 35,6 °C

Absolutní maximum  červen 22.6.2000 36,4  °C 36,1 °C

Období měření na stanici 1992-2019 1952-2019
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Základní vláhová bilance travního porostu k 30. 9. 2003
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Základní vláhová bilance travního porostu k 30. 9. 2003




DOBA OPAKOVÁNÍ SUCHÉ PERIODY PRO 
OBDOBÍ SRPEN 2011 AŽ KVĚTEN 2012
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0 - bez ohrožení, 1 - malá, 2 - nízká, 3 - středně velká,       4 - vysoká, 5 -
velmi vysoká
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Změna průměrné teploty vzduchu na území 
České republiky v letech 1961 až 2010
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48

49

50

51

12 13 14 15 16 17 18 19

pokles pod-10%
pokles do -10%
růst do 10%
růst 10-20%
růst nad 20%
růst nad 30%

Změna úhrnů srážek na území České republiky v letech 1961 až 2010
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Průběh úhrnů srážek (mm) za roční období na území 
města Brna v letech 1961 až 2017
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Průměrná roční teplota vzduchu
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Mapa klimatických regionů dle metodiky

Mašát a kol. (1974, 2002) pro období 1901-1950
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Mapa klimatických regionů dle metodiky 

Mašát a kol. (1974, 2002) pro období 1961-2010
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Závěry změny klimatu obecně
• zvyšuje se výskyt extrémů počasí

• dlouhodobě prokazatelně rostou průměrné 
teploty vzduchu

• úhrny srážek přes svou dynamiku se 
významně v průměru nemění

• ovšem hodnoty vláhové bilance klesají = 
narůstají výskyty sucha

• je vysoké nebezpečí nedostatku vody
244



Koncepce environmentální bezpečnosti,
a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 

2030
Environmentální bezpečnost v ČR 
z hlediska nebezpečí přírodního původu
4.1 Extrémní meteorologické jevy
4.2 Dlouhodobá inverzní situace
4.3 Povodně velkého rozsahu
4.4 Svahové nestability, sesuvy půdy
4.5 Dlouhodobé sucho
4.6 Přírodní požáry
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Analýza hrozeb
byla pro ČR schválena
Usnesením Vlády ČR dne 27. dubna 2016 č. 369, 
kde byla identifikována následující nebezpečí s nepřijatelnou mírou rizika:
1. Dlouhodobé sucho; 
2. Extrémně vysoké teploty; 
3. Přívalová povodeň; 
4. Vydatné srážky; 
5. Extrémní vítr; 
6. Povodeň;
7. Epidemie; Epifytie; Epizootie. 

Podrobnější výčet všech do analýzy vstupujících přírodních abiotických 
nebezpečí udává Registr nebezpečí.
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Pro každou krizovou situaci, podle Koncepce 
environmentální bezpečnosti a Analýzy hrozeb pro ČR musí 
vypracován

typový plán

Krizové situace

Dlouhodobé sucho
Extrémně vysoké teploty
Přívalová povodeň
Vydatné srážky
Extrémní vítr
Povodeň 
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Možnosti predikce

dlouhodobého sucha jsou zatím limitované.
Dlouhodobá předpověď vývoje složek
vodní bilance
a disponibilních vodních zdrojů na základě
dlouhodobé předpovědi počasí
je připravována.
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Adaptační opatření

Cíl: Co nejvíce vody udržet v naší krajině. 
Řešení:

Zvyšování retenční kapacity krajiny – zajistit 
komplexní přístup

Zvýšit rozčlenění krajiny

Urychlit  pozemkové úpravy 

Zvyšovat plocha mokřadů a vodních ploch
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Závěr
Budeme zažívat výskyty, 
veder, sucha, povodní?

Budeme!!!
Proto musíme věnovat pozornost změnám 

klimatu a hledat vhodná řešení!!!!
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Zpráva NKÚ
Vodní zákon zmiňuje sucho pouze okrajově a novela 
tohoto zákona zatím nebyla schválena. Rovněž nebyla 
schválena protierozní vyhláška, která má zpřesnit 
pravidla pro hospodaření na erozí ohrožených 
pozemcích. 

MZe a MŽP realizují dlouhodobě stále stejné
dotační programy.
Nezahájily téměř žádné nové programy určené
na zmírňování dopadů sucha a nedostatku vody,
případně vyplatily zanedbatelné částky.
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Nové programy, jejichž hlavním cílem má být dle 
Koncepce ochrany před následky sucha pro území 
České republiky 
řešení negativních následků sucha a nedostatku 
vody, MZe nezahájilo 
a MŽP v jejich rámci vyplatilo zanedbatelné 
částky. 
Pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody je 
zapotřebí prosadit efektivní a dlouhodobě 
udržitelné řešení, dosáhnout odstranění rozporů 
a úzce resortních hledisek. 252



Ústav šlechtění a množení zahradnických plodin, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Valtická 337, Lednice 691 44, e-mail: roznov@mendelu.cz, mobil 724185617

Děkuji 
za Vaši pozornost
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Ing. Michal Pochop 

Praktické výstupy TPS Ovocné stromy 
v krajině s vazbou na krátké 

dodavatelské řetězce (KDŘ) – odborná 
příručka Stromy pro krajinu 
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Praktické výstupy TPS Ovocné stromy v krajině..
- Odborná příručka Stromy pro krajinu

Brno 2019 Ing. Michal Pochop

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny 

www.vumop.cz

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 
z.s.

www.cmkpu.cz
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Činnost TPS:

- Odborná metodická příručka  - cca 100 stran A4 - vyvěšena na stránkách SZIF:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2
F1490946123359%2F1571129977254.pdf

- Videoklipy 

1.:  
https://youtu.be/yMCPpmX79cY

2.:  
https://youtu.be/C83e8GMAK2g

3.:  
https://youtu.be/Yv64GU0zY40

- METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY ŽIVÁ ZAHRADA pro ZŠ 
a SŠ

-Exkurze TPS do Rakouska
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https://youtu.be/yMCPpmX79cY
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https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%
2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1570628639841.pdf

Metodické a pracovní listy Živá zahrada

Tato metodika je graficky zpracována formou samostatných pracovních listů
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Celostátní síť pro venkov
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517017326.pdf
Extenzivní ovocnářství 1
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517067270.pdf
Extenzivní ovocnářství 2
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517093012.pdf
Méně známé ovocné druhy 1
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517129524.pdf
Méně známé ovocné druhy 2
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517145355.pdf
Méně známé ovocné druhy 3
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517162354.pdf
Méně známé ovocné druhy 4
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517179891.pdf
Méně známé ovocné druhy 5 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517200004.pdf
Méně známé ovocné druhy 6
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517224187.pdf 258

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517017326.pdf&c=E,10,HhTgURoDINxCAFn8Y3EZcYNiaz7luH%2B4mwlrXvwBv3C7dUugSfxlhnEH2/W/I7PxAkSDlxnF2CECd0Cc&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517067270.pdf&c=E,10,59LeHaEj3yJ/Z9mE1QhJDNugxg85t01Pzcy7BzqhtxJBlwlHEjIUP0K7rjsvZfIfOuN%2Be/n76g58q5PX&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517093012.pdf&c=E,10,RkXw6sFkM2hwjJyjxpi5tFM/4Fl%2BNLym/7u8IDBjW5Ki1awcvzfycLCvN1G4Zl2mp60VwxW858RKGccg&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517129524.pdf&c=E,10,uR%2BV0IEN2rFa52Wr9nSC3Y6M2AQayBbFSPxvlDXdjM5XEWHcL85Ahcs4iAzzEmg2D9h1VQFbhfOMbh4F&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517145355.pdf&c=E,10,jV0MBE2qC94Bt6aTqHndG3p6zXIvUGcKPWRRreStTM68uTm05fcvlLPBbeI1AZRIkNwJE3GPq/OlWLgp&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517162354.pdf&c=E,10,cwl5oMNDwwCWkGTP8x/3XJyb1rVNT/TquZaetRTeKyvpRA4XU7iyvNiGmqJIBo0H03v2Uo8CiPfX5LL9&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517179891.pdf&c=E,10,5HlHFlZ3IHyMyNT18TsmfAtRDTpvVYJXBQ8Q2YyFBXBQmIiTycwrfHch0rZgx/6ERG/cjgeWhqH7aV6g&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517200004.pdf&c=E,10,6YyZdlvT6mThqUPy59aQB63Z5UbWDCoqDbOlN7f1%2BKi7hqGwLPoEeMMX/Vwg1lNdCQu2Li5bRRr2%2BAkS&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517224187.pdf&c=E,10,oV1mCLiHh%2BWjLzWXwF9B/w%2BEZ2yvZC2a737XNXYQU6MY2hHy1zdg7D6%2Bm4TWciKXqmrgfolqph%2Bl4vBB&typo=1&know=0


Extenzivní výsadby ovocných dřevin
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517262616.pdf
Řez kmenných tvarů ovocných stromů 1
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517295966.pdf
Řez kmenných tvarů ovocných stromů 2 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517310916.pdf
Školkařské tvary ovocných stromků
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517394559.pdf
Sucho na území České republiky
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517418970.pdf
Výsadby při pozemkových úpravách
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517465335.pdf
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517262616.pdf&c=E,10,yql%2BDABFkXbo5Iqdqi2cqre5Gv9tVfwKdyR8PP8VkKEI28HHW2wTj2J0Wk88j5X9ARI5RnuVO3/BBSyw&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517295966.pdf&c=E,10,wHEpVinTAKIIc4npoEZ5wz6Y06ipSJIe/iEnqwzx0YYofkCr5lCHhJ400m/778B7xBqzBvlyLnf7la%2B1&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517310916.pdf&c=E,10,82tsyFVT7VimKrAeNUUgZzuxS165ic0DL/oKa3rhhKDfhiO6LNyWjmf%2BeX/B2AuxRSPxazA8sTX%2BUk0t&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517394559.pdf&c=E,10,AnaT4K/vZCKBvLvaFG6zkCCPub00FR56oqAJdjZfkLx74/Dp9XC/B/eeIJhdd/5EVwYyAppLiHQ/%2B3Xs&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517418970.pdf&c=E,10,gUmn8uQwA1F4FlXc29Gdg8nw%2BYykJxWLod8JiKR%2B3AP61zQMnCzjMO6%2Beiu0M73kPbRADPO67iL1Tv6w&typo=1&know=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid%3D%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1560516962458%2F1560517465335.pdf&c=E,10,26rlUHIgzSTp4YpCmj4DpnOuC1C4FEJ1EWTj%2BG5S8SM1ih0o229PGUdN5oNPHUS%2BFuW/MjWJiMuDBs9y&typo=1&know=0


Jak chladí strom?

Stromy a keře: zelená klimatizace

Zdroj Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Větší samostatně stojící strom, s průměrem koruny 10 m, vypaří za den až 400 l vody, pokud je dobře zásobený vodou.Na odpaření tohoto množství vody spotřebuje 280 kWh energie, tento energetický rozdíl představuje rozdíl mezi stínem stromu a slunečníku o stejném průměru.Strom tak chladí výkonem 20-30 kW, což je výkon porovnatelný s více než 10 klimatizačními jednotkami.Tento výkon pohání jen energie slunečního záření, výdej vodní páry probíhající přes milióny průduchů je navíc regulován okolní teplotou a vlhkostí vzduchu.Sluneční energie uložená v páře se uvolňuje při její kondenzaci – tedy při ochlazení, což zapříčiňuje vyrovnávání teplot.M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007, pp. 93, ISBN: 978-80-969766-5-2)



Jak chladí strom?

Stromy a keře: zelená klimatizace
Většina tepla se 

spotřebuje na výpar 
vody

Většina tepla se 
spotřebuje na 

ohřev povrchu a 
vzduchu

excellenceinteachingscience.blogspot.com
plantstomata.wordpress.com
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Předvádějící
Poznámky prezentace
V listech a jehlicích jsou přítomny průduchy především na spodní straněDodat - voda vypařená se vrátí zpět ochlazením večer - formou rosy…..  Totiž lidi mají pocit že strom jen cucá vodu ….!!!

http://excellenceinteachingscience.blogspot.com/2017/06/transpiration-experiment-for-water-cycle.html
https://plantstomata.wordpress.com/2015/10/11/stomata-in-cacti/


Jak chladí strom?

Stromy a keře: zelená klimatizace

• Větší strom a průměru koruny 10 m, 
chladí výkonem 20-30 kW, což 
odpovídá zhruba 10 klimatizačním 
jednotkám.

• Energie uložená ve vodní páře se 
uvolní, jakmile pára zkondenzuje –
to má za následek vyrovnávání 
teplot v krajině.

• Povrch vegetace je proto výrazně 
chladnější, než holé, betonové či 
asfaltové povrchy.

Většina tepla se 
spotřebuje na 

ohřev povrchu a 
vzduchu

Většina tepla se 
spotřebuje na výpar 

vody

Rosa, mlhy…
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Větší samostatně stojící strom, s průměrem koruny 10 m, vypaří za den až 400 l vody, pokud je dobře zásobený vodou.Na odpaření tohoto množství vody spotřebuje 280 kWh energie, tento energetický rozdíl představuje rozdíl mezi stínem stromu a slunečníku o stejném průměru.Strom tak chladí výkonem 20-30 kW, což je výkon porovnatelný s více než 10 klimatizačními jednotkami.Tento výkon pohání jen energie slunečního záření, výdej vodní páry probíhající přes milióny průduchů je navíc regulován okolní teplotou a vlhkostí vzduchu.Sluneční energie uložená v páře se uvolňuje při její kondenzaci – tedy při ochlazení, což zapříčiňuje vyrovnávání teplot.M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007, pp. 93, ISBN: 978-80-969766-5-2)



Zelená klimatizace na úrovni krajiny
• více vegetace přinese více srážek na úrovni celé krajiny

povrch se rozpálí povrch je chladnější

ohřátý vzduch proudí 
prudce vzhůru

silné vzestupné proudy rozpouští 
oblačnost a brání srážkám

vzduch se sytí vodní párou, vzestupné proudy jsou mírnější, 
ve stromové vegetaci zůstává chladnější vlhký vzduch při zemi

tento režim vede k 
„zahradnickým deštíkům“, 

srážení rosy, mlhám

méně časté prudké 
deště

pravidelné, mírné 
srážky
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Pokud vzrostlý strom transpiruje denně až 400 l vody, jak je možné, že vegetace zvlhčuje klima? Chlazení je jedna věc, ale voda je přece odčerpána vegetací z půdy…Rozrušení vegetačního krytu vede ke snížení výparu, zvýšení odtoku, rozpadu chladivého efektu vegetace, což způsobí mohutnější vzestupné proudy, odnášející odpařenou vodu do vyšších vrstev atmosféry. Ubývají malé a časté srážky a přibývají srážky přívalové, působení eroze atd. Malý vodní cyklus je oslaben…a) vzduch, který se ohřívá o plochy vyhřáté sluncem stoupá vzhůru (turbulentní proudění poháněné zjevným teplem) je sice relativně suchý (například 30%), takže obsahuje při 40 C 15gramů vodní páry v metru krychlovém. Avšak: tento ohřátý vzduch proudí vzhůru například rychlostí 1m/sec, takže za hodinu odnese do atmosféry 3600 x 15grmů vodní páry = 54 kg vody! Tuto vody sbírá proudění vzduchu z celého okolí, z lesů, rybníků. Takže: vysouší nás odvodněné ohřáté plochy.M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007, pp. 93, ISBN: 978-80-969766-5-2)Teplejší vzduch pojme více vody – silné vzestupné proudy mohou unést část vody z krajiny pryč…Kondenzace vodních par vede k poklesu tlaku vzduchu – nad pevninou je pak nižší tlak, než nad mořem – vegetace tak pumpuje vodní masy od oceánu směrem do vnitrozemí



Zelená klimatizace na úrovni krajiny
• více vegetace přinese více srážek na úrovni celé krajiny

povrch se rozpálí povrch je chladnější

půda schne a hůře 
vsakuje vodu

v půdě chybí kořeny rostlin, které by 
zlepšily zasakování a výpar

velká část vody je odpařena a může 
tak opět spadnout ve formě srážek

vegetace zlepšuje zasakování a 
brání přehřívání půdy, nevzniká 

suchá krusta

většina vody z krajiny 
odteče

velká část vody je v 
krajině recyklována
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Pokud vzrostlý strom transpiruje denně až 400 l vody, jak je možné, že vegetace zvlhčuje klima? Chlazení je jedna věc, ale voda je přece odčerpána vegetací z půdy…Rozrušení vegetačního krytu vede ke snížení výparu, zvýšení odtoku, rozpadu chladivého efektu vegetace, což způsobí mohutnější vzestupné proudy, odnášející odpařenou vodu do vyšších vrstev atmosféry. Ubývají malé a časté srážky a přibývají srážky přívalové, působení eroze atd. Malý vodní cyklus je oslaben…M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007, pp. 93, ISBN: 978-80-969766-5-2)Teplejší vzduch pojme více vody – silné vzestupné proudy mohou unést část vody z krajiny pryč…



Stromy udržují malý vodní cyklus
Česko je vnitrozemský 
stát a většina srážek 
(deště) nad pevninou 
(50-65%) pochází z 
malého vodního cyklu…

• pro malý vodní cyklus 
je stěžejní převaha 
výparu nad odtokem 
a chlazení povrchu 

• malý vodní cyklus je 
tedy zásadně 
ovlivněn vegetačním 
pokryvem
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Malý vodní cyklus je uzavřený koloběh vody, při němž voda vypařená na pevnině spadne ve formě srážek opět na pevninské prostředí v rámci jistého prostorového měřítka.  Nad krajinou tedy nacházíme spoustu malých vodních cyklů, které spolu interagují. V rámci malých vodních cyklů probíhá především vertikální pohyb. Průměrné množství srážek nad pevninou 720 mm, přísun z moří okolo 310 mm, pevnina si tedy větší část srážek dotuje ze svého vlastního výparu. 50-65% procent vody ve srážkách na příslušném území je recyklovaných díky malému vodnímu cyklu. Člověk nemůže neomezeně přetvářet krajinný povrch bez vlivu na srážkové úhrny a tepelný režim. Snížením odtoku zvýšíme výpar a tím vlastně zasejeme déšť.Rozrušení vegetačního krytu vede ke snížení výparu, zvýšení odtoku, rozpadu chladivého efektu vegetace, což způsobí mohutnější vzestupné proudy, odnášející odpařenou vodu do vyšších vrstev atmosféry. Ubývají malé a časté srážky a přibývají srážky přívalové, působení eroze atd. M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007, pp. 93, ISBN: 978-80-969766-5-2)Teplejší vzduch pojme více vody – silné vzestupné proudy mohou unést část vody z krajiny pryč…



Sucho a jižní Morava: predikce do budoucna
Stres suchem v ornici 

1981-2010

http://www.klimatickazmena.cz
http://www.intersucho.cz/

1981-2010
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Předvádějící
Poznámky prezentace


http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.intersucho.cz/


Sucho a jižní Morava: predikce do budoucna
Stres suchem v ornici 

http://www.klimatickazmena.cz
http://www.intersucho.cz/

2050
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http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.intersucho.cz/


Návratem zeleně do krajiny tlumíme lokálně dopady 
klimatické změny = vytváříme si své vlastní klima

268

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zde považuji za důležité sdělení, že dopady GKZ se dají částečně eliminovat, tzn. že jejich průběh na konkrétním místě můžeme ovlivnit = tzn. záleží to i na nás, na naší odpovědnosti…



Tematická pracovní skupina 
„Ovocné stromy v krajině 
s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“

Podpora výsadby ovocných stromů v rámci pozemkových úprav

Důraz na význam výsadby ovocných stromů v krajině a to jak při
tvorbě interakčních prvků (včetně doprovodné zeleně podél
polních cest), tak i při tvorbě dalších opatření ÚSES, protierozních
opatření, protierozní sady apod.

http://www.milionstromu.cz/images/dokumenty/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_TPS_ovocne_stromy.pdf
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Ovocný strom v krajině při pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy (PÚ) se řídí zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů.

V rámci PÚ se realizují v návaznosti na plán společných zařízení (PSZ)
opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní cesty), jako doprovodný
interakční prvek se vysazují ovocné aleje podél těchto cest.
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Polní cesty HPC 1 a HPC 2, Hradčovice: Jabloň jadernička – 95 kusů, 
Hrušeň Williams – 39 kusů
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Polní cesty PC1 a PC10 – Březolupy, Topolná: Slivoň švestka – 119 kusů, 
Hrušeň špinka – 38 kusů 272



Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze,
příkopy, průlehy nebo protierozní sady bývají řešeny liniovými nebo
plošnými výsadbami ovocných dřevin. Opatření proti větrné erozi větrolamy
se také v některých případech realizují vhodnou skladbou ovocných stromů.

Protierozní mez PEO9 – Březolupy - Slivoň švestka – 30 kusů, 
Hrušeň špinka – 10 kusů 273



Průleh PRU 2 – Podolí: Slivoň švestka – 163 kusů
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Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před
záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně
jsou doprovázena výsadbami ovocných stromů.

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice. Na ostrově a v okolí vodní nádrže
je provedena výsadba lokálního biocentra LBC 7. Celkem bylo vysazeno 453 nejen ovocných stromů, 3732
ks keřů a 440 ks mokřadních bylin. Účelem nádrže je zadržení vody v krajině.

275



Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní
systémy ekologické stability, bývá také realizován doplněním ovocných stromů do krajiny.

Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v k.ú. Bludov byla realizována výsadbou ovocných  stromů.276



Jednoduchá pozemková úprava „Meruňkové sady“ k. ú. Perná, připraveno 
k revitalizaci 12 ha sadů,  právě probíhá 1. realizace na 5 ha. 277



V rámci tematické pracovní skupiny „Ovocné stromy v krajině s vazbou na
krátké dodavatelské řetězce“ (TPS) (2017 – 2018) jsou podporovány
výsadby ovocných stromů v rámci PÚ.

Cílem výstupů TPS je přímo podporovat výsadby ovocných stromů při PÚ v
duchu hesla “krajina má být pojedlá“.

Snahou je odpovědět na otázky, jaké je možné doporučit v zemědělské
krajině vhodné tradiční ovocné stromy pro konkrétní území a jaké odrůdy
se dají použít.

Pozemkové úpravy jsou financovány z prostředků Programu rozvoje
venkova 2014-2020, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy.
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Děkuji za pozornost

Ing. Michal Pochop
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prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. 

Možnosti řešení výstavby závlahových 
soustav prostřednictvím pozemkových 

úprav 
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ODBORNÝ SEMINÁŘ  CELOSTÁTNÍ SÍŤE PRO VENKOV 
Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování v 

souvislostech pozemkových úprav 

Možnosti řešení výstavby závlahových soustav 
prostřednictvím  pozemkových úprav

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.,
Vysoké učení technické v  Brně

fakulta stavební
Ústav vodního hospodářství krajiny
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA KLIMATU - ADAPTACE KRAJINY

Teplota vzduchu

Predikce: 
•Nárůst průměrných ročních teplot (do roku 2099 o 3,3 °C)
•Nárůst intenzity a počtu  přívalových srážek 
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Průměrné roční teploty – predikce pro ČR
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA KLIMATU - ADAPTACE KRAJINY

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu  implementuje „Adaptační 
strategii“ – rozpracovává adaptační opatření do konkrétních úkolů, určuje 
gestory a termíny plnění

Meziresortní komise VODA-SUCHO materiály k boji proti suchu

50 konkrétních úkolů - mj  z oblastí:

 opatření ke zmírnění dopadů sucha a udržitelnému využívání vodních 
zdrojů, 

 půdoochranný management – udržitelné hospodaření s půdou, 
 návrh vodních nádrží a malých vodních ploch, obnova zaniklých vodních 

prvků 
 převody vody ze sousedních povodí
 využití systémů umělé infiltrace
 ´závlahy

Pozemkové úpravy  to řeší  v PSZ
283



POZEMKOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA KLIMATU - ADAPTACE KRAJINY

 ANALÝZA  SOUČASNÉHO STAVU 

Erozní poměry
• faktor erozní účinnosti deště
• faktor  náchylnosti půdy k erozi
• faktor ochranného účinku vegetace
Odtokové poměry
• hydrologické skupiny půd
• základní charakteristiky přímého odtoku  

 NÁVRH PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

• zvýšený rozsah intenzivnější PEO – eliminace negativních důsledků 
• zvýšený rozsah intenzivnější VHO – eliminace negativních důsledků
Změny
• hodnoty návrhové srážky
• čísla CN
• základní charakteristiky přímého odtoku
• Dimenzování
 NÁVRH NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ 
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Návrh a realizace systému adaptačních opatření

 Komplexní systém půdoochranných opatření

 Podpora infiltrace a retence vody v degradovaných zemědělských půdách

 opatření k ochraně a obnově půdní struktury

 Zvyšování obsahu organické hmoty – vliv na snížení degradace a zvýšení retenční 
schopnosti půd

 Identifikace a vytváření prostorů pro povrchovou akumulaci

 Ochrana kvality a kvantity vodní komponenty

 Ochrana retenčních a  zásobních prostorů nádrží před zanášením sedimenty

 Závlahy
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA KLIMATU - ADAPTACE KRAJINY

ZÁKLADNÍ ETAPA PÚ PRO NÁVRH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ – PLÁN 
SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Návaznost na ÚPD

Návrh  adaptačních opatření

Protierozní opatření 

Protipovodňová opatření

Vodohospodářská opatření 

Návaznost na ÚSES

Nové uspořádání vlastnických vztahů

Závlahy  součást systému komplexních opatření
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY - ZMĚNA KLIMATU - ADAPTACE KRAJINY

V procesu PÚ  v  PSZ je navrhován ucelený systém adaptačních 
opatření, zahrnující  komplexní ochranu půdy a  vodohospodářská 

opatření s účinností během  sucha i povodní, 

Mimo proces PÚ - navrhovaná maximálně jednotlivá opatření 
nebo dílčí části systému. 

287



AKTUALIZACE  METODIKY KOPÚ 

Kritérium pro výběr území

Jedním z kritérií pro výběr území k návrhu pozemkových úprav je vedle 
Zájmu nadpoloviční většiny vlastníků a nutnosti řešit protipovodňovou a 
protierozní ochranu také potřeba řešení následků sucha formou adaptačních 
opatření zejména závlah.

Souhrn podkladů pro návrh pozemkových úprav

Informace o textových a grafických  podkladech o závlahách uložených na 
podnicích povodí či u provozovatelů závlah
Generel vodního hospodářství krajiny I-III

Stávající  metodiky k závlahám

Koncepční materiály navrhující adaptační opatření k eliminaci sucha včetně 
závlah
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Analytická část

 retenční  a infiltrační schopnosti půdy

 hydrického režimu lesních půd 

 faktorů ovlivňující vznik a degradaci půdní struktury

 kategorizace půd podle stupně rizika degradace půdní struktury a jejich 
ekologických funkcí 

 zhutnění (třídy zranitelnosti)

 náchylnosti k tvorbě půdní krusty

 Poměry v oblasti vod
Vodohospodářské poměry se posoudí také zejména v kontextu probíhající změny 
klimatu a z hlediska možného využití  vod k eliminaci sucha

 HODNOCENÍ  VLHKOSTNÍHO RÁZU KRAJINY - ARIDITY 
- klimatologické indexy
- agroklimatologické charakteristiky
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Klimatologické indexy

 Langův dešťový faktor

 Minářova vláhová jistota

 Končekův index zavlažení

 Klimatický index – KI

 Klasifikace Kőppen – Gregorova

 Seljaninův hydrotermický koeficient

Agroklimatologické charakteristiky: 

 - úhrn srážek za vegetační období  a průměrná teplota za vegetační období 

 - počet dnů s vláhovou bilancí pod 20  a  50 % za vegetační období

 - Langův dešťový faktor za vegetační období 

 - hydrotermický koef. podle Seljaninova za veget. období 

 - evapotranspirace podle Penmanna za vegetační období 290



AKTUALIZACE METODIKY PÚ

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení bude nově také obsahovat vedle již 
uplatňovaných opatření také adaptační  opatření k eliminaci 
sucha formou závlah.

Doplnění k definici PSZ

Adaptační opatření k eliminaci sucha….( retenční nádrže, 
akumulační nádrže, závlahové nádrže, návrh tras hlavních  
závlahových řadů, pozemky pro čerpací stanice, manipulační 
pásy k zpřístupnění stávajících prvků závlahové soustavy )
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Zpracování návrhu nových pozemků

Pro  existenci závlahy je vedle PSZ podstatné nové uspořádání pozemků v rámci 
KPÚ. 

- uspořádání pozemků s ohledem na systém  závlah, ovlivnění návrhu v závislosti 
na technickém a technologickém zařízení závlah (respektování trubních rozvodů 
a technologických parametrů závlahového zařízení, zřízení VB přístupu k potrubí 
a armaturám, hydrantům na potrubí, k pozemku, přes který bude nutno vést 
přenosné potrubí, soustředění pozemků do souvislých ploch u vlastníků majících 
zájem o využívání závlah aj.).

- Zpracovatel KPÚ  by měl být v úzkém kontaktu s vlastníkem či provozovatelem 
závlah, se závlahovým spolkem, družstvem aj. a měl by si zajistit dostatek 
informací o konkrétních závlahových zařízeních v řešeném území. 

- Hlavním požadavkem při návrhu rozmístění pozemků v rámci KPÚ je umožnění 
přístupu existujících zemědělských subjektů k závlaze a možnost jejího využití 
při značné různorodosti požadavků na množství vody a čase jejího přivedení.
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Závlahy - Hustopečsko

Trasa Délka (km)
1 Strachotín_Těšany 24,6
2 Popice - Pouzdřany 5,910
3 Starovice - Velké Němčice 7,103
4 Velké Němčice - Blučina 8,173
5 Těšany - Krumvíř 20,589
6 Šitbořice - Kašnice 13,691
7 Krumvíř-H.Bojanovice 15,213
8 H.Bojanovice - Bořetice 10,376
9 H.Bojanovice - Nikolčice 7,585

10 H.Bojanovice - Strachotín 8,418
Celkem 121,7
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Příklad možnosti využití navržených   opatření  v   PSZ PÚ
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Adaptační opatření- výsadby v krajině agrolesnická opatření
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ADAPTACE KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU – PRIORITA V ČR

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – ZÁKLADNÍ NÁSTROJ  K ADAPTACI KRAJINY

POTŘEBA  VYTVOŘIT ODPOVÍDAJÍCÍ LEGISLATIVNÍ 
A EKONOMICKÝ RÁMEC  

CÍL: ADAPTOVANÁ KRAJINA  s motivovanými uživateli, kteří 
jsou schopni a zároveň ochotni realizovat adaptační opatření
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 

Využití kalkulačky vláhové potřeby pro 
rozvoj závlah 
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Využití kalkulačky vláhové potřeby pro rozvoj závlah

Kulhavý Zbyněk, VÚMOP, v.v.i. 302



Osnova vystoupení

• jak lze využít kalkulačku vláhové potřeby (Vc)
• co ovlivní konečné množství závlahové vody (Mz)
• příklad zpracování oblasti Hustopečska
• další témata vybraná z ČSN 75 0434

(kapilární vzlínání z HPV a zimní zásoba)
• důsledky překryvu ploch odvodnění a závlah
• alternativní zdroje závlahové vody

Cíl: Optimalizovat potřebu závlahové vody
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Inventarizace a průzkum závlahových soustav a systémů na území ČR
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stav závlah výměra [ha] podíl [%]
neprovozované 90 918 56,8
provozované 65 189 40,8
částečně provozované 916 0,6
neurčeno 2 256 1,4
chyba podkladů 676 0,4
celkem 159 955 100,0

56,840,8

0,6
1,4 0,4

Zastoupení zpracovaných závlahových 
ploch [%]

neprovozované

provozované

částečně
provozované
neurčeno

chyba podkladů

zájem a nezájem, 
neprovozované výměra [ha] podíl [%]
zájem 31 015 34,1
nezájem 59 903 65,9

Důvody nezájmu o obnovení závlah:
- složité (majetkoprávní) vztahy,
- nejistý potenciální zájem konečných uživatelů, odbyt pěst. plodin, zahraniční konkurence,
- ekonomické a politické důvody,
- velká finanční náročnost – voda, vybudování závlah. systémů, speciální stroje,
- zájem v případě využití nových modernějších technologií (kapková závlaha),
- nedostatek vodních zdrojů v okolí, popř. není přístup k vodě,
- pěstování plodin, pro které zavlažování nemá smysl (obilí, řepka).

Při zájmu o závlahy - pěstování zeleniny, zelí, cukrovky, ovoce, chmelnice a vinice.
Zájem u provozovaných závlah o dotace na údržbu a rekonstrukci či rozšíření závlah.

Inventarizace a průzkum závlahových soustav a systémů na území ČR
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Státy Evropy zatříděné podle podílu zavlažovaných ploch
na celkovém rozsahu zemědělské půdy Zdroj: ICID www.icid.org

Při ZPF (ČR)
3,26 mil. ha

bylo 4,9 %
(160 tis. ha)

je 2,0 %
(65 tis. ha)
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Příklad použití Vláhové kalkulačky  https://kalkulacka.vumop.cz
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Vláhová potřeba
Výchozím podkladem je norma ČSN 75 0434
a metodika určující vláhovou potřebu plodin FAO 56
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Rozdělení 
kultur
a plodin 
podle Vc
(viz ČSN 75 0434)

reprezentanti
skupin plodin
s podobnou Vc
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Vláhové potřeby plodin

Směrné hodnoty Vc [m3/ha]
dle Přílohy B ČSN 75 0434Hodnoty Vc vypočtené dle FAO56

Vinice, jako srovnávací plodina
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Jak se liší Vc a Mz

Pokud např. ve 2. dekádě potřebujeme dodat 80 m3/ha bude třeba pro cca 2 500 ha Mz = 200 tis. m3 vody
za celé vegetační období pak 367,7 m3/ha tj. pro 2 500 ha Mz = 919 250 m3 vody

... jak se k číslům dospělo :
2 500 ha * 80 m3/ha = 200 000 m3
2 500 ha * 367,7 m3/ha = 919 250 m3

... obdobně:
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Příklad zpracování 
pilotní oblasti 
Hustopečsko

Podklad z LPIS
Aktuální kultury
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Distribuce plodin
Pro použití kalkulačky

... s výhledem roku 2040+
(preference speciálních plodin)

např. vinice na 6 731,79 ha
z celk. plochy 27 264 ha ZPF
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Celkové plochy plodin
pro zpracovávanou oblast

A pokud budou vinice
na celkové možné ploše
6 731,79 ha, bude Mz = 2 178 tis. m3

Náročnost na zdroj závlahové vody
počítaná po dekádách
(použita datová řada 30 let 1981-2010)
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Použití kalkulačky
Mz [m3/ha] celkové roční

Mz = závlahové množství

Využití kalkulačky:
- definovat potřebu Mz
- poukázat na limity zdrojů vod 

(příp. alternativní zdroje)
- optimalizovat strukturu plodin

*

*  Občasný přebytek vody
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Klimatická změna nás nutí
k hledání rezerv
pro snižování potřeby závlahové vody

• hospodařit se zimní zásobou vody na pozemku
• zvyšovat přirozenou retenční schopnost půd
• využívat technické způsoby akumulace vody pro závlahu
• řídit úroveň HPV (uplatnit akumulaci a kapilární vzlínání)
• využívat vhodné druhy odpadních vod k závlaze

... co ovlivní konečnou potřebu závlahové vody (Mz) ...
... a co můžeme v rámci činností v krajině ovlivnit 316



Vzlínání vody v půdním prostředí
A = % obsahu I. kategorie zrn
B = HPV [m] pod profilem
C = Q[mm.d-1] vzlínající
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Vztahy mezi hydrolimity a vlhkostí půdy na příkladu zobrazení retenční čáry vlhkosti (Zdroj: prof. Kutílek,  Vodohospodářská pedologie)

HP

P H

Rozpětí vlhkostí
(pro písčitou půdu)

Vlhkost půdy [% obj.]

Netechnická
opatření

Technická
opatření

Porovnání efektů řízené retence vody v půdě na příkladu pF-čar vlhkosti
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Systém fy. AgriDrain (USA)
www.agridrain.com

Systém podzemní
regulace odtoku na 
sběrných drénech.

Způsoby regulace drenážního odtoku

Odvodněno je v ČR přes 25% ZPF
(přes 1 100 tis. ha)
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Tři typy optimálního
managementu
hydromelioračních staveb
v produkčních zemědělských oblastech

Převod drenážní vody
k jinému využití

Recyklace drenážní vody
(aspekt ochrany jakosti povrchové vody)Závlaha a akumulace 320



Překryv závlah a odvodnění
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Potenciálně vhodné plochy 
pro uplatnění regulace

Kritéria:
- sklonitost terénu
- hydromorfizmus půd

LEGENDA k mapě
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Metodiky jsou ke stažení zdarma po registraci na adrese:

https://knihovna.vumop.cz
www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna

Koncepční metodiky, zaměřené na úpravy vodního režimu
zemědělských půd – oddělení hydrologie a ochrany vod VÚMOP, v.v.i.

2015 20152017
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Děkuji za pozornost

http://www.vumop.cz

kulhavy.zbynek@vumop.cz

VÚMOP, v.v.i
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Závlahy na jižní Moravě

Jana Podhrázská

3.12.2019 
MENDELU

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny 

www.vumop.cz

326

http://www.vumop.cz/


Klimatická změna?

• Predikovaná klimatická změna vyplývající z globálního 
oteplování Země ovlivňuje i podnebí České republiky 
zvýšením výskytů sucha. 

• globální oteplování je závažný problém vyžadující zvýšenou 
pozornost i v ČR. 

• Jedním z nejdůležitějších výsledků analýz dopadů změn 
klimatu je doporučení pravidelně zvyšovat plochu závlah a 
kapacitu potřebných vodních zdrojů, podporovat 
rekonstrukce, popř. výstavbu efektivních závlahových 
systémů a tyto aktivity stimulovat prostřednictvím státem 
spravovaných platforem a poskytovaných prostředků
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Zdroj: VUV TGM

Regionalizace území podle míry ohrožení suchem
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Klimatická změna?
• V řadě regionů po celém světě (včetně ČR) jsou závlahy stále 

řízeny spíše intuitivně, resp. nesystematicky. Přitom 
odborné řízení závlah vede ke značným úsporám závlahové 
vody, elektrické energie a hnojiv a přitom k dosažení 
optimálních a kvalitních výnosů tržního produktu plodin a ke 
snížení rizika kontaminace podzemních vod dusičnany, 
rezidui pesticidů a jinými cizorodými látkami. 

• Šetření vodou má mimořádný význam v zemědělsky vysoce 
produkčních oblastech s deficitními srážkami a vodními 
zdroji. Potřebnost optimalizace závlah a šetření vodních 
zdrojů je v současné době neoddiskutovatelné ve vazbě na 
negativní důsledky dopadu klimatických změn na vodní 
hospodářství. 

• Minulá meliorační výstavba, zahrnovala celou řadu 
projekčních etap (předprojektový průzkum, návrh koncepce 
stavby, návrh technického řešení, zhodnocení efektivity 
závlahy pro posuzované kultury atd.) a jako taková dokladuje 
oprávněnost úvah o obnově minimálně v rozsahu původní 
zavlažovatelné plochy. 331



Klimatická změna   závlahy v ČR

• V letech 1990 – 1995, resp. až 2000 probíhala plošná 
privatizace závlahových soustav a MVN (náležejících k 
závlahovým systémům). Řada závlahových staveb byla 
privatizována a následně nadále provozována v režimu 
závlah 

• Avšak velké množství objektů a celých závlahových 
staveb bylo po privatizaci užíváno k jiným účelům než je 
provozování závlah (týká se zejména infrastruktury pro 
závlahy, jako jsou čerpací stanice, provozní sklady a 
dílny, venkovní zpevněné plochy a dvory, odběrné 
objekty atd.). Tyto objekty pokud byly privatizačním 
subjektem využívány, byly stavebně upravovány pro 
požadovaný účel, pokud provozovány nebyly, došlo k 
jejich stárnutí a stavební destrukci. 
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Cíle inventarizace
• Poskytnout přehled o stavu využívání závlah
• Popsat stav neprovozovaných závlah
• Posoudit znovuobnovení závlahy
• maximálně využít: 
• - potenciál „starých“ součástí VH-meliorační infrastruktury 

pro aplikaci moderních technologií (souvisí s analýzami stavu 
staveb, jejich funkčnosti, obnovitelnosti, potenciálu využití a 
zájmu o využití, s požadavky na zajištění funkčnosti při 
cyklech extrémních resp. sušších a vlhčích let), 

• - návaznosti na další požadavky adaptačních opatření v 
krajině (víceúčelové nádrže, území pro rozlivy, další opatření 
podporující zlepšení vláhového režimu půd, atd.), 

• - doposud realizovanou datovou a znalostní bázi o území 
(např. ISMS, DIBAVOD, ZABAGED atd.), 

• - doposud zpracované studie a projekty. 
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Geografická informační vrstva evidovaných závlahových staveb, 
podklad pro navazující analýzy, rozsah cca 160 tis. ha 
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Postupy řešení
- ověření stavu závlahových staveb a zařízení na území ČR
- zjištění zájmu o zprovoznění
- šetření pro ORP, zjišťovány údaje:
- platnost povolení k odběru vody pro závlahy, tj.: číslo 

povolení, subjekt odebírající vodu, povolená 
množství a doba platnosti povolení.

- v případě zrušených částí nebo celé závlahové stavby, zda 
byla stavba zrušena nebo bylo vodní dílo prohlášeno 
za zaniklé dle vodního zákona nebo zda došlo k 
odstranění stavby dle stavebního zákona (datum a číslo 
rozhodnutí úřadu).

- v případě nejasností s umístěním a rozsahem staveb 
závlah byly poskytnuty přehledové mapy dosud 
inventarizovaných ploch.
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Prace – zbytky ČS 
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Balaton

Horní Dunajovice
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Informační systém melioračních staveb

Aplikace dostupná na: http://meliorace.vumop.cz/
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Na území Moravy 70 000 ha zav. území. V provozu cca 40% 345



Plochy evidovaných závlah 2016

Pozn.:Neurčeno - solitérní závlahové stavby malého rozsahu 
Chyba podkladů - identifikovaný chybný zákres v původní informační vrstvě 
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Výsledky šetření
• - - systémy byly rozlišeny na provozované a neprovozované 
• - byly pořízeny základní provozní parametry o provozovaných 

závlahových systémech 
• - provedení aktualizace evidencí zavlažovatelných pozemků, stavu 

využívání závlah v měřítku ČR aktualizace a kontaktů na 
provozovatele závlah. 

• -publikováno prostřednictvím mapového serveru VÚMOP v.v.i. v 
aplikaci ISMS 

• - získání strukturovaných informací o minulé hydromeliorační
výstavbě v oblasti závlah a o procesu privatizace s dopady na 
současný stav využívání závlahových systémů 

• Podpůrná data
• - data, která byla v rámci projektu poskytnuta podniky povodí, 

SPÚ
• - (body odběrů vod, hodnoty odběrů za více let)
• Odvodnění, Závlahy, PEO
• - Evidence ZVHS, vznikala na různých pracovištích
• - různá kvalita dat pro HMZ, PMZ (tok, výusť, šachtice, čerpací 

stanice, nádrž, atd.) 347



Výsledky šetření
• Z celkové plochy zaevidovaných neprovozovaných závlah identifikováno 34 % se zájem o 

obnovení (celkem 31 015 ha) a 66 % bez zájmu o obnovení (celkem 59 903 ha). 

• Na aktuálně zavlažovaných plochách uvažují o rozšíření zavlažovaných ploch. 

• zemědělské subjekty, které aktuálně závlahy nevyužívají, o rozšíření uvažují jen v menší 
míře, přičemž často si jsou vědomy zvyšujícího se rizika výskytu zemědělského sucha. 

• Důvody nezájmu o obnovení závlah: 

• - složité majetkoprávní vztahy, nutná domluva s ostatními uživateli pozemků,

• - potenciální zájem/nezájem konečných uživatelů závlah je podmíněn odbytem 
pěstovaných plodin, rizikem návratnosti investic vzhledem k zemědělské politice, 
konkurencí zahraničních dodavatelů (zelenina, ovoce …),

• - nepříznivé podmínky dotační politiky,

• - ekonomické podmínky provozu závlah - velká finanční náročnost – cena vody pro 
závlahu, vybudování závlahových systémů, nákup speciálních technologií,

• - obtížné zabezpečení majetku před vandalismem a s tím související otázka 
pojištění,

• - nedostatek vodních zdrojů v okolí, popř. nemožnost přístupu ke zdroji, omezení 
velikosti odběru vody pro závlahu, případně špatná kvalita závlahové vody,

• - pěstování plodin, pro které by zavlažování nemělo dostatečný finanční efekt (např. 
obilí, řepka). 348



Výsledky šetření
• -Obecně je o závlahy zájem. Přesto jsou provozovány jen z části. V minulosti značný rozsah 

zavlažovatelných ploch (160 až 190 tis. ha) za poslední tři dekády významně poklesl (na cca 65 
tis. ha), tj. o 60 a více procent. 

• Neprovozovaná zařízení jsou v současné době částečně poničena vandaly nebo zloději kovů, k 
poničení přispěli i uživatelé pozemků v rámci zemědělské činnosti na nich. U neprovozovaných 
závlah často došlo k naprosté devastaci neudržovaných čerpacích stanic, hydranty byly 
rozkradeny.

• Opakující se krádeže konstrukčních prvků hlavních i podrobných závlahových systémů. Ochrana 
a obnova prodražuje provoz závlah. Zemědělci i provozovatelé všeobecně upozorňují na 
prohlubující se problém se získáním dostatečných zdrojů vody pro závlahy, zvláště v období 
vyšších kategorií sucha

• nezájem o závlahy ze strany restrukturalizovaných zemědělských subjektů (družstev), která se 
dříve zabývala produkcí zeleniny, ovoce, popřípadě zavlažovala pícniny pro živočišnou výrobu. 
Dnešní majitelé firem omezili produkci víceméně na komodity pro výrobu energie (BPS, zelená 
nafta), obilniny. O závlahy tedy nemají zájem, hydranty jsou vytrhané, trubní řady neprovozované 
a dokumentaci ke stavbám na pozemcích jimi obdělávaných nemají k dispozici.

• -Provozované závlahy jsou často zastaralé, vyžadují časově i finančně náročné údržby, v lepším 
případě rekonstrukce a modernizace.

• - změnu zemědělské politiky směrem k podpoře živočišné výroby, podpoře produkce speciálních 
plodin (sady, vinice, zelenina). To by samozřejmě zvýšilo také nároky na zavlažovatelné plochy, 
neboť by tak byla řešena také bezpečnost disponibility krmivy.

• vysoký podíl odvodněných a současně zavlažovaných ploch (cca 20%), poskytuje potenciál při 
snižování potřeby vody k závlaze lepším využíváním půdní vody v zóně saturace.
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Existující majetkoprávní vztahy k 
vlastnictví závlahových systémů 
• V praxi existují tři typy vazeb mezi vlastníkem, uživatelem a provozovatelem 

závlah: 

• - vlastník, uživatel a provozovatel = jeden subjekt; 

• - vlastník, uživatel a provozovatel = dva subjekty (v různé kombinaci); 

• - vlastník, provozovatel a uživatel závlahového zařízení = tři subjekty. (v tomto 
případě je situace velmi napjatá pro provozovatele předmětné závlahy, který ji 
nevlastní). 

• Dále jsou majetkoprávní vztahy členěny v závislosti na provozních objektech na 
HZZ a PZZ: 

• - HZZ ve vlastnictví státu 

• - HZZ ve vlastnictví privátního subjektu (buď jako předmět privatizace nebo jako 
novostavba) 

• - PZZ je prakticky výhradně ve vlastnictví privátního subjektu (uživatele nebo 
provozovatele) 

• Pokud se závlahový systém dotýká činnosti SPÚ, jedná se o variantu, kdy je HZZ v 
majetku státu a SPÚ vykonává správu tohoto majetku. 

• Pozn.: Vlastníkem je subjekt, který závlahovou stavbu privatizoval a je tedy vlastníkem závlahové stavby (její části 
nebo celku). Za uživatele označujeme zemědělský subjekt, který na zavlažovaném/zavlažovatelném pozemku hospodaří. 
Provozovatelem závlahy je subjekt, který závlahovou stavbu provozuje (zajišťuje rozvod vody v páteřní závlahové síti, 
případně až do detailu závlahy). Dále rozlišujeme zavlažovanou plochu, tj. část zavlažovatelné plochy, na které se v 
uvažovaném období (zde cíleno aktuálně na poslední roky) opakovaně provádí umělá závlaha a plochu zavlažovatelnou  
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Závěr studie

• Závlahové soustavy v České republice jsou na hranici své 
životnosti, zejména z pohledu stavu trubních systémů. Provoz u 
provozovaných závlah vyžaduje v některých oblastech téměř 
permanentní opravy dle informací provozovatelů závlah. V 
provozu zůstávají převážně velké závlahové soustavy v povodí 
středního Labe a na jižní Moravě. 

• U neprovozovaných závlah je situace ještě horší, ve většině 
případů chybí veškeré technické zázemí těchto staveb, jejich 
destrukce byla způsobena zejména zcizením technických prvků a 
u stavebních objektů zanedbanou údržbou či opět vandalismem či 
využitím stavebního materiálu. 

• V současné době mají o závlahu zájem zejména pěstitelé ovoce a 
zeleniny a to s využitím kapkové závlahy. Poslední komoditou, kde 
trvá poptávka po závlaze, je pěstování chmele. 

• Závěrem lze konstatovat, že aktivní provozovatelé závlah projevili 
vesměs zájem o podporu oprav nebo případně o jejich rozšíření. 

351



Témata pro cílenou podporu 
závlahového hospodářství v ČR

• Vypořádání majetko-právních vztahů k závlahové
stavbě/soustavě.

• Role SPÚ - podpory v KoPÚ (směny pozemků,
geodetické zaměření objektů a zanesení do KN, pokud
již není provedeno), případně i v rámci příslušnosti
hospodařit se závlahovým zařízením v majetku státu
(HZZ) u stávajících objektů nebo i v rámci novostaveb.

• Iniciativy na zřizování závlahových družstev („vodní
družstva“), kdy je hlavním cílem uspořádání vztahů ke
společnému majetku (pozemkům, stavbám, objektům)
a společná péče o hydromeliorační soustavy.
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Témata pro cílenou podporu závlahového 
hospodářství v ČR prostřednictvím KoPÚ

• Uprava definice pozemkových úprav v § 2 zákona. zmínka o 
pozitivním ovlivnění vodního hospodářství zejména v oblasti 
snižování nepříznivých účinků klimatické změny - povodní a 
sucha 

• analýza současného stavu, vedle srážkových a teplotních 
charakteristik, které zpracovatelé dokumentací KPÚ 
standardně dokladují, je v souvislosti s řešením sucha kladen 
důraz především na vyhodnocení vlhkostních poměrů a 
klimatických charakteristik s využitím vhodných metod 
uvedených v Metodických postupech. V suchých oblastech 
na degradovaných půdách náchylných k pedokompakci je 
potřebné provést vyhodnocení zranitelnosti půd a 
navrhnout odpovídající opatření eliminující nepříznivé 
dopady zhutnění. 
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Témata pro cílenou podporu 
závlahového hospodářství v ČR
• plán společných zařízení
• PSZ bude nově také obsahovat vedle již uplatňovaných opatření 

také adaptační opatření k eliminaci sucha formou závlah. 
Doporučuje se doplnit PSZ o adaptační opatření k eliminaci 
sucha….( retenční nádrže, akumulační nádrže, závlahové nádrže, 
návrh tras hlavních závlahových řadů, čerpací stanice, manipulační 
pásy k zpřístupnění stávajících prvků závlahové soustavy…). 

• Součástí jednotlivých druhů adaptačních opatření k eliminaci 
nepříznivých důsledků klimatické změny navrhovaných v plánu 
společných zařízení jsou i návrhy změn druhů pozemků z orné 
půdy zejména na speciální kultury sady a vinice, jimiž se sleduje 
zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení 
nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i 
úprava vodohospodářských poměrů. 
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Témata pro cílenou podporu 
závlahového hospodářství v ČR
• Návrh nového uspořádání pozemků. uspořádání 

pozemků s ohledem na systém závlah, ovlivnění návrhu 
v závislosti na technickém a technologickém zařízení 
závlah (respektování trubních rozvodů a 
technologických parametrů závlahového zařízení, 
zřízení VB přístupu k potrubí a armaturám, hydrantům 
na potrubí, k pozemku, přes který bude nutno vést 
přenosné potrubí, soustředění pozemků do souvislých 
ploch u vlastníků majících zájem o využívání závlah aj.). 

• Zpracovatel KoPÚ by měl být v úzkém kontaktu s 
vlastníkem či provozovatelem závlah, se závlahovým 
spolkem, družstvem aj. a měl by si zajistit dostatek 
informací o konkrétních závlahových zařízeních v 
řešeném území. 
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Pozměňovací návrh vodního zákona ve 
stručnosti:
Dosavadní znění § 55a
Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných 
staveb na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo omezit postupem podle 
zákona o vyvlastnění.

Navrhované znění § 55a
„Práva k nemovitým věcem potřebným pro uskutečnění výstavby, opravy, 
úpravy, modernizace nebo rekonstrukce staveb a opatření na zmírnění následků 
povodní a sucha, ke zvýšení retenčních schopností krajiny, zavlažování a řešení 
odtokových poměrů v krajině lze odejmout nebo omezit postupem podle 
zákona o vyvlastnění.“
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Děkuji za pozornost

Jana Podhrázská
Podhrazska.Jana@vumop.cz
Zdroje:
Inventarizace a průzkum závlahových systémů na území ČR 
(VUMOP,2016)
Studie rozvoje závlahových systémů v podmínkách ČR (SPU 

2018)
Terenní šetření
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Zkušenosti s navrhováním 
protierozních opatření plánů 

společných zařízení v regionálních 
dokumentačních komisích 
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Zkušenosti s navrhováním 
protierozních opatření v PSZ v 

RDK
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Ohroženost 
vodní erozí
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Výpočet erozní ohroženosti metodou USLE

• Dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy pomocí USLE 
dokáže po krátkém zaškolení vypočíst každý.

• To ovšem neznamená, že ji vypočte a vyhodnotí správně.

• Nejedná se o pouhý součin faktorů, zásadní je správně 
připravit vstupní faktory a provést správnou interpretaci 
výsledků. 

• Až po splnění těchto podmínek je možné považovat 
výpočet USLE za korektní.
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Výpočet erozní ohroženosti metodou USLE

•Správně vyhodnocená a interpretovaná 
dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí je zásadní 
podmínkou správného návrhu protierozních 
opatření.

•Protierozní opatření musí mít dlouhodobý 
charakter.
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Jak se má počítat erozní ohroženost 
v pozemkových úpravách?

• Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol. 2012)

• Metodický návod provádění pozemkových úprav 

• Technický standard Plánu společných zařízení

• Další vydané předpisy a nařízení SPÚ
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Základní předpoklady správného 
vyhodnocení erozní ohroženosti

• Musí vědět co počítá (jak dané
metody fungují)

• Musí mít kvalitní a přesná data

• Data musí správně interpretovat a
připravit (EHP, C faktor, ..)

• Výsledky musí správně vyhodnotit

• Musí vědět co hodnotí (jak dané
metody fungují)

• Data musí správně interpretovat a
(EHP, C faktor, ..)

• Výsledky musí správně vyhodnotit

Projektant Zadavatel / kontrolor
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• Jedná se o model, který nikdy
nebude 100 % přesný

• Odvíjí se od kvality vstupních dat

• Výsledky je nutno brát s
rezervou

• Je naprosto zbytečné lpět na
desetinách

Jaká je vůbec přesnost erozní ohroženosti 
hodnocené metodou USLE?

DLOUHODOBÁ

PRŮMĚRNÁ

ZTRÁTA PŮDY EROZÍ 369



Výpočty eroze používané v praxi pozemkových úprav 

Metody GIS – plošné 
řešení eroze

Metoda linií

370



Problematika LS faktoru

LS= (("FlowAcc" * "rozlišení" / 22.13) ** 0.6) * 
(Sin("Slope" * 3.14 / 180) / 0.09) ** 1.3

USLE 2D

Existují různé výpočtové algoritmy

Metoda dle Mitášové

Mitasova H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using
GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005,
Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of
Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the
International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).

371



• Str. 49
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Jak moc věřit číslům?
USLE 2D ArcGIS Mitášová ArcGIS Atlas DMT

G = 13,7 t/ha/rok G = 9,8 t/ha/rok G = 11,8 t/ha/rok
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Jak moc věřit číslům?
USLE 2D ArcGIS Mitášová ArcGIS Atlas DMT

G = 11,6 t/ha/rok G = 8,7 t/ha/rok G = 10,2 t/ha/rok
381



Jak moc věřit číslům?
USLE 2D ArcGIS Mitášová ArcGIS Atlas DMT

G = 3,2 t/ha/rok G = 2,3 t/ha/rok G = 3,0 t/ha/rok
382



Porovnání nejčastěji používaných 
výpočtových metod LS faktoru
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• Nejvyšší erozní ohroženost počítá software ArcGIS v kombinaci 
výpočtu LS faktoru prostřednictvím USLE 2D (McCool, Flux 
Decomposition)

• Využitím výpočtu LS faktoru prostřednictvím rovnice „Mitášová“ 
v ArcGIS dosáhneme výrazně nižších hodnot erozního ohrožení 
(cca 25 %) oproti výpočtu LS faktoru softwarem USLE 2D.

• Výsledek výpočtu erozního ohrožení softwarem Atlas DMT je 
nižší oproti výsledku výpočtu erozního ohrožení v softwaru 
ArcGIS (při použití výpočtu LS faktoru prostřednictvím USLE 2d, 
McCool, Flux Decomposition) a to o cca 5 – 14 %.

Porovnání nejčastěji používaných 
výpočtových metod LS faktoru
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•Přesnost hodnot K faktoru

•Přesnost DMT

•R faktor

Jak moc věřit číslům?
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•V výsledkům modelu USLE nutno přistupovat s
rozumem a určitým nadhledem.

•Výsledky modelu USLE zobrazují potenciální
plošnou distribuci dlouhodobého průměrného
erozního smyvu.

Jak moc věřit číslům?
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Nejčastější chyby projektantů při výpočtu 
USLE

• Chybně stanovené EHP

• Chybně vypočtený LS faktor – zásadní pro správný
výpočet

• Chybně vypočtena celá USLE

• Chybně navržená protierozní ochrana – chybný výsledek!!!
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Nejčastější chyby projektantů při 
výpočtu USLE

• Chybně stanovená přípustná ztráta půdy erozí (Gp)

• Musí být vážený průměr pro celý EHP – stanoveno na základě hloubek půd

• Projektanti často nenavrhují mělké půdy k zatravnění
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Nejčastější chyby projektantů při 
výpočtu USLE

Ve výpočtu R faktoru se prakticky nechybuje – konstantní hodnota 

R = 40 MJ∙ha -1∙cm∙h-1

Konstanta stanovena dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí 
(Janeček a kol. 2012)

Problematika regionalizovaného R faktoru???
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Nejčastější chyby projektantů při 
výpočtu USLE

• C faktor
• Pro správný výpočet C faktoru je nutné získat

osevní postup alespoň za 10ti leté období
(dnes téměř nemožné, osevní postupy téměř
neexistují).

• C faktor dle klimatického regionu

Klimatický region
Hodnoty 
faktoru C

orná půda
0 0,291
1 0,278
2 0,222
3 0,254
4 0,241
5 0,229
6 0,216
7 0,204
8 0,192
9 0,179

- KADLEC M., TOMAN F. Závislost faktoru protierozní
účinnosti vegetačního pokryvu C na klimatickém regionu. In
Bioklima – Prostředí – Hospodářství. Brno: Mendelova
univerzita, 2002, s. 544-550. ISBN 80-85813-99-8

- KADLEC a TOMAN. 2003. Regionalizace způsobů
zemědělského využití pozemků vyjádřená faktorem C", Soil and
Water, 2003, č. 2, str 139-150. ISSN 1213-8673
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Nejčastější chyby projektantů při 
výpočtu USLE

• P faktor
• Tak jak je dnes stanoven v metodice Ochrana

zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol.
2012), je v praxi téměř nepoužitelný!

• Pro vrstevnicové obhospodařování pozemků
možno uvažovat s P faktorem 0,8

• Vrstevnicové obhospodařováno možno
navrhovat na pozemcích, kde je skutečně
reálné!!!
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Nejčastější chyby projektantů 
při výpočtu USLE

• K faktor – konstanty v metodice Ochrana
zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol.
2012)

• Prakticky se nechybuje
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Přípustná ztráta půdy 
vodní erozí

•Gp = 4 t/ha/rok

• Mělké půdy (TTP)
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Návrh protierozních opatření

•Návrh musí být jednoduchý

•Návrh musí být srozumitelný

•Návrh musí být realizovatelný

•Navrhované pozemky musí být

obdělavatelné 403



Návrh protierozních opatření

•Návrh by měl být minimálně v souladu s DZES 5
(nebo přísnější)

•Návrh by měl mít dlouhodobý charakter (tak jako
celá KoPÚ)

•Návrh by měl fungovat i v případě změny
hospodařícího subjektu
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Problematika protierozních osevních postupů

Je správné stavět celou ochranu zemědělské půdy 
před vodní erozí v pozemkových úpravách na 
navrhování protierozních osevních postupů v 

situaci, kdy nejsou závazné, kontrolované, 
vyžadované? 

V situaci, kdy je pro zemědělce závazný DZES? 

Návrh protierozních opatření
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Děkuji za pozornost

Mgr. Petr Karásek

karasek.petr@vumop.cz
702 008 893

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny
Lidická 25/27
Brno 602 00
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