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První ročník malé, mezikatedrové konference v rámci FSv ČVUT
v Praze pod názvem „Krajina a voda“ proběhl na podzim roku 2021 na základě 
vzájemně pociťované nutnosti blíže koordinovat aktivity obou pracovišť 
(katedry územního plánovaní a katedry hydromeliorací a krajinného 
inženýrství) při výuce studentů i při dalších odborných aktivitách.

Konference, byť velmi komorní, ukázala, že témata, řešená v rámci 
doktorských studií i výzkumných projektů na obou katedrách jsou si velmi 
blízká a otevřela dveře ke vzájemné užší komunikaci a spolupráci.

Krajina, ve které se pohybujeme a žijeme, je jen jedna, a to, že ji 
každý vidí a vnímá prizmatem své vlastní odbornosti, je správně v tom, že 
uplatňujeme nejnovější poznatky a postupy. Může to být ale špatně v tom, že 
nevnímáme krajinu i procesy v ní celistvě a v souvislostech. Tím pak dochází 
ke zbytečným střetům, chybám nebo nevyužití příležitostí naskýtajících se 
při jakýchkoliv projektech týkajících se krajinného prostoru.

Konference, která nám umožňuje výměnu zkušeností, diskuzi
a tříbení názorů, nás učí poslouchat, vnímat, respektovat názory druhých 
a učit se z nich. Loňská konference přinesla ovoce ve výrazných úpravách 
společně vyučovaného předmětu 127KAZP, který je nyní studenty velmi 
dobře hodnocen. Jsme si jistí, že druhý ročník této konference proběhne 
ve stejně konstruktivním duchu a přinese oběma pracovištím benefity
z prohloubení spolupráce.

Tomáš Dostál
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Transformace krajiny jihočeského pohraničí a 
její odraz v územním plánování 
Transformations of the Landscape of the South 
Bohemian Border Region and its Refl ection in 
Spatial Planning

Magdaléna Baramová

Abstrakt:
České pohraniční regiony byly po druhé světové válce zasaženy řadou 

dynamických socio-demografi ckých změn, s jejichž důsledky se dodnes množství 
oblastí potýká. Tyto fenomény se také odrazily na podobě sídelní struktury a krajiny, 
čímž představují nelehkou výzvu pro územní plánování. Předkládaný příspěvek 
analyzuje transformaci krajiny v blízkosti sídla Dolní Dvořiště a nastiňuje možnosti 
budoucího rozvoje území s ohledem na památkový potenciál identifi kovaných znaků 
vysídlené kulturní krajiny ojedinělého charakteru.

Klíčová slova:
transformace krajiny, land use, Kulturní krajina, periferie, pohraničí, Jihočeský kraj, 
územní plánování

Keywords:
landscape transformation, land use, cultural landscape, periphery, borderlands, South 
Bohemian region, spatial planninge
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Aktuální stav a vize společného předmětu Krajinářská 
architektura a životní prostředí (127KAZP)
Current Status and Vision of the Joints Subject - Landscape 
Architecture and Environment (127KAZP)

Abstrakt:
V první části příspěvku bude představen předmět Krajinářská architektura 

a životní prostředí (127KAZP). Jedná se o jediný společný předmět pro studenty 
architektonického zaměření, který vyučuje společně katedra urbanismu a územního 
plánování a katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební ČVUT 
v Praze. Z pohledu studentů architektury, kteří tento předmět standardně absolvují v 
posledním ročníku, se jedná o jediný předmět s tématikou krajiny, potažmo životního 
prostředí. V rámci předmětu je zpracována komplementární studie s částmi obou 
kateder. Obsahem části životního prostředí jsou základy aplikace GIS (ArcGIS Pro), ve 
které se pracuje s historickými mapovými podklady. Cílem je analýza změn a rozvoje 
cestní sítě a urbanizovaného území v minimálně dvou časových horizontech (2022 
a 1950, resp. cca 1850) a sledování výrazných změn zemědělské krajiny, ke kterým 
došlo během kolektivizace za komunismu a které měly zásadní vliv na její další vývoj 
a aktuální stav.

Část krajinářská identifi kuje s využitím zpracovaných map v rámci GIS cvičení 
na vybraném území přírodní, kulturní a historické hodnoty jak v situacích, tak na 
panoramatických snímcích. Nedílnou součástí je pak celkové zhodnocení vybraného 
sídla v širším kontextu z pohledu dochovanosti stop z předchozích rozborů, včetně 
popisu vizuální charakteristiky . Cílem obou částí cvičení je celkové zasazení vybraného 
sídla do kontextu okolní krajiny a stručnější kontext jejího vývoje, ať už z hlediska 
přírody samotné, či z hlediska urbanismu.

Druhá část příspěvku je věnovaná informačnímu představení podkladů, se 
kterými pracují zástupci obou kateder a které využívají ke konkrétním odborným 
studiím či analýzám. 

Třetí – poslední část je věnována celkovému zamyšlení dalšího posunu 
předmětu KAZP či navazujících projektů v rámci výuky studentů . Tento závěr by mohl 
sloužit jako podnět pro diskuzi širšího spektra účastníků konference, který čítá nejen 
vyučující a cvičící tohoto předmětu, ale i další odborníky z řad obou zaměření, kteří by 
zejména zkušenostmi z praxe mohli významně přispět. 

Spolupráce těchto 2 kateder se ukazuje jako velice podnětná a byla by škoda ji 
dále nevyužít. 

Miroslav Bauer

Zuzana Boušková

Lucie Nováková
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Informace o autorech:

Ing. arch. Zuzana Boušková, Ing. Lucie Nováková
Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze
zuzka.bouskova@gmail.com, lucie.novakova@fsv.cvut.cz

Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
miroslav.bauer@fsv.cvut.cz

Klíčová slova:
krajinářská architektura, životní prostředí, přírodní znaky, kulturní a historické znaky, 
spolupráce, urbanismus, architekt, GIS

Keywords:
landscape architecture, environment, natural features, cultural and historical features, 
cooperation, urban planning, architect, GIS 
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Územně plánovací dopady lokalit morfologicky, 
geologicky a hydrologicky vhodných pro 
akumulaci povrchových vod
Spatial Planning Impacts of Areas Morphologically, 
Geologically, and Hydrologically Suitable for 
Surface Water Accumulation

Jan Cihlář

Abstrakt:
V roce 2011 byl Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí pořízen dokument s názvem Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Generel je pokračováním 
územní ochrany, která byla zavedena ve Směrném vodohospodářském plánu 
přijatém v roce 1975 a aktualizovaném v roce 1988, a defi nuje seznam lokalit 
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových 
vod (LAPV), tj. lokalit, které jsou vhodné pro realizaci vodních (přehradních) 
nádrží. Po aktualizaci Generelu v roce 2020 je jeho součástí 86 lokalit
 s uvažovanou plochou zátopy vodních nádrží od 16,3 ha (Stříbrný potok, Ústecký kraj) 
do 868 ha (Spálov, Moravskoslezský kraj); pro srovnání vodní nádrž Slezská Harta má 
plochu zátopy 870 ha.

Obecným smyslem těchto vodních nádrží má být rozvoj a diverzifi kace vodních 
zdrojů, které mohou v budoucnu sloužit jako opatření pro případné řešení dopadů 
klimatických změn, zejména pro zajištění zdrojů pitné vody, snížení negativních účinků 
povodní či nadlepšování vodních průtoků v řekách v obdobích sucha. Vodní nádrže
v pojetí Generelu tak mají charakter adaptačních opatření.

Generel není národním plánem na výstavbu přehrad ani investičním 
dokumentem a zařazení lokality do Generelu nepodmiňuje zahájení a pokračování 
přípravy realizace vodní nádrže. Dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, však slouží jako podklad pro politiku 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Jeho smyslem je (dle Generelu) 
prostřednictvím závazných územně plánovacích nástrojů zamezit znemožnění nebo 
podstatnému ztížení jejich případného budoucího využití pro akumulaci povrchové 
vody. 

Potenciální realizace každé vodní nádrže představuje výrazný antropogenní 
zásah do území, přičemž jednotlivé dopady jsou vždy obtížně kompenzovatelné. 
Realizací takového záměru dojde k zásadnímu narušení, resp. kompletní degradaci 
stávajících prostorových a funkčních vazeb, které často reprezentují konkrétní veřejné 
zájmy podle příslušných zvláštních právních předpisů. Je tedy nezbytné v rámci 
územně plánovací činnosti tyto veřejné zájmy v příslušném území, které má být 
realizací záměru narušeno, identifi kovat, stanovit míru jejich významnosti a zvážit 
možnost kompenzace.

Typickým příkladem degradace prostorových a funkčních vazeb v důsledku 
potenciální zátopy je přerušení jednotlivých systémů veřejné infrastruktury, například 
pozemních komunikací, železničních tratí, vedení elektrizační soustavy či elektrických 
stanic. K výraznému narušení vazeb může dojít v rámci územního systému ekologické 
stability a obecně i prostupnosti územím pro volně žijící živočichy. V neposlední řadě 
jsou vybrané lokality v prostorové kolizi se zastavěným územím a kromě konkrétně 
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Informace o autorovi:

Ing. Jan Cihlář
Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze
jan.cihlar1@fsv.cvut.cz

identifi kovatelných střetů dochází k oslabování sociální soudržnosti obyvatel. Všechny 
uvedené vazby lze navíc posuzovat jak v nadmístním, tak lokálním kontextu.

Pakliže je jedním z cílů územního plánování soustavně a komplexně řešit účelné 
využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, je potřeba všechny potenciální 
dopady záměru postupně analyzovat, identifi kovat, stanovit míru jejich významnosti
 a zabývat se otázkou, do jaké míry lze tyto dopady minimalizovat, případně eliminovat. 
Na základě toho je možné zodpovědět otázku faktické realizovatelnosti jednotlivých 
vodních nádrží a defi novat základní rámec případných vyvolaných investic (přeložky či 
nové stavby dopravní a technické infrastruktury, změny vymezení územního systému 
ekologické stability ad.) a tyto včas podchytit prostřednictvím příslušných územně 
plánovacích dokumentací.

K této prověřovací fázi však dosud příslušná ministerstva nepřistoupila
a krajské samosprávy až na výjimky také ne. Většina lokalit je tak již dlouhodobě 
vymezena formou územních rezerv v zásadách územního rozvoje, přičemž územní 
rezerva ze své podstaty neumožňuje realizaci záměru vodní nádrže. Tyto plochy tak 
dlouhodobě blokují využitelnost tisíců hektarů, omezují výkon vlastnického práva 
vlastníků dotčených pozemků a de facto představují formu „stavební uzávěry“;
k tomuto však institut územní rezervy není předurčen. Přitom s ohledem na konkrétní 
střety vybraných lokalit se stavbami dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu, plochami zvláště chráněných území, lokalitami soustavy NATURA 2000 
(včetně lokalit s prioritními typy stanovišť a prioritními druhy) či zastavěnými územími 
celých sídel, je realizovatelnost vybraných vodních nádrží mnohdy sporná a v řadě 
případů čistě teoretická a vysoce nepravděpodobná. 

Klíčová slova:
adaptační opatření; lokalita morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodná pro 
akumulaci povrchových vod; přehrada; územní plánování; vodní nádrž

Keywords:
adaptation measures; areas morphologically, geologically and hydrologically suitable 
for surface water accumulation; spatial planning; dam
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Adaptace na změnu klimatu v krajině a ve 
městech – Společná výuka našich kateder 
Adaptation to Climate Change in Cities and 
in the Landscape - Joint Teaching of our 
Departments

Martin Dočkal

Abstrakt:
Zejména pro studenty oboru Inženýrství životního prostředí jsou témata na 

pomezí kateder K127 a K143 lákavá a je správné je podpořit. Studenti by měli během 
výuky od vyučujících obou kateder získat potřebné informace. Základ je společný 
– klima se mění a mimo zmírňování příčin je třeba věnovat se adaptacím a jejich 
aplikaci do každodenního života změnou návyků, ale také při navrhování staveb, 
sídel a krajiny. V sídlech, kde je koncentrace obyvatel větší, je navíc tato potřeba díky 
fenoménu Tepelného Ostrova Měst o to významnější. Voda v krajině, jak už samotný 
název této konference uvádí, je jednou z odpovědí na problém měnícího se klimatu. 
Kromě funkce technické, ekologické a estetické má voda v každé podobě rovněž 
nezastupitelnou funkci klimatizační. Jak pracovat s prvky modrozelené infrastruktury 
se studenti učí od vodařů, ať už jde o revitalizaci drobných toků, navrhování zelených 
střech, výstavbu tůní a jezírek či jejich doplnění o okolní zeleň. O jejich zapojení do 
prostoru, ať už v intravilánu či mimo něj by se naopak měli dozvědět od architektů, 
krajinářů a urbanistů. Tato dělba „práce“ při výuce studentů funguje, jak ukazuje počet 
obhájených závěrečných prací a neutuchající zájem studentů o toto téma slučující 
pohled územního plánování a vodního hospodářství krajiny.

Věřím, že i tato konference přispěje k dalšímu rozvoji témat společných oběma 
katedrám, že přinese další úspěšné práce studentů a třeba i projekty věnující se 
společným aktuálním tématům.

Klíčová slova:
adaptace na klimatickou změnu, výuka na FSv, spolupráce kateder

Keywords:
climate change adaptation, teaching at FSv, cooperation between departments
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Analýza využití zemědělské krajiny jako 
vstupní podklad pro modelování eroze
Analysis of the Use of the Agricultural 
Landscape as an Input for Erosion Modeling

Barbora Jáchymová

Abstrakt:
Vodní eroze je přirozený proces, který se spolupodílí na utváření krajiny.

V důsledku lidských aktivit dochází k urychlení tohoto procesu. Důvodů je několik. 
V první řadě je erozní proces urychlován nevhodným hospodařením na zemědělských 
pozemcích. Dalším významným důvodem je zvyšující se zastoupení nepropustných 
ploch spojené zvláště v rozvojem sídel. Velmi významným faktorem je rovněž 
klimatická změna, která s sebou nese změny v rozložení srážkového úhrnu během 
roku. Dochází k častějšímu výskytu tzv. přívalových srážkových událostí, které jsou 
z hlediska eroze velmi významné.

Významným vstupním podkladem pro modelování vodní eroze na zemědělské 
půdě je znalost reálného využití těchto zemědělských pozemků. Přítomná vegetace 
významným způsobem ovlivňuje stav půdy a její reakci na intenzivní srážku. Kromě 
toho typ vegetace a použitá agrotechnologie ovlivňuje rovněž hospodaření půdy 
s organickou hmotou a živinami, což má rovněž významný dopad na odolnost půdy 
vůči erozi i živinový cyklus v půdním profi lu.

V rámci projektu SS02030027 „Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR 
v podmínkách změny klimatu“ byla zpracována data o plodinách vyskytujících se 
na pozemcích Veřejného registru půdy (LPIS) v letech 2020 a 2021. Tato data byla 
statisticky zpracovávána tak, aby je bylo možné využít pro celorepublikové analýzy
v rámci tohoto projektu. Zastoupení hlavních plodin v podmínkách České republiky je 
prezentováno na obrázku.

Klíčová slova:
Zemědělská krajina, orná půda, vegetační kryt, vodní eroze

Keywords:
Agricultural landscape, arable land, vegetation cover, water erosion

krajina a voda 202214



Informace o autorce:

Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
barbora.jachymova@fsv.cvut.cz

Příspěvek vznikl v rámci projektu SS02030027 „Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR 
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Tvorba a ochrana krajiny – budeme mít nový 
studijní program? 
Landscape Designing and Protection – Will We 
Have a New Study Programme?

Josef Krása

Abstrakt:
S posilováním celospolečenského povědomí o možnostech dopadů klimatické 

změny a důsledků neuvážené exploatace české krajiny v předchozích obdobích
i v současnosti narůstá význam projektů zaměřených na plánování krajinných struktur, 
jakými jsou komplexní pozemkové úpravy, revitalizace krajiny, multifunkční řešení 
územních systémů ekologické stability, podpora retenčních a ekosystémových funkcí 
krajiny, zejména krajiny intenzivně zemědělsky využívané. Stejnou měrou narůstá 
význam environmentálních témat a modrozelené infrastruktury v plánování sídel. 
Současní specialisté (urbanisté, projektanti krajinných struktur) obvykle výrazně 
akcentují pouze sídelní funkce zeleně a krajinných prvků, nebo funkce krajinné (typickým 
příkladem je rezignace na důkladné řešení koncepce uspořádání krajiny v územních 
plánech, nebo naopak ignorance potřeb rozvoje sídel v projektech komplexních 
pozemkových úprav). Ve studiu je proto nutné výrazně posílit jeho interdisciplinární 
charakter, který umožní realizaci komplexních řešení a jejich prosazení v praxi.

Na největší české technické univerzitě chybí studijní program, který by 
připravoval odborníky se skutečným zájmem o všechny funkce krajiny a zejména 
akcentoval potřebu posilování její ekosystémové stability a odolnosti vůči probíhající 
klimatické změně, při zachování jejího často unikátního krajinného rázu, hodnot 
kulturní krajiny, historického významu, rekreačního potenciálu, prostupnosti krajiny 
a přírodních hodnot. Studijní program bude zároveň studenty připravovat v oblasti 
technických návrhů a přípravy konkrétních realizací zejména vodohospodářských 
staveb v krajině.

Zároveň je nezbytné, aby absolventi ovládali veškeré geoinformační 
technologie, které jim umožní plánovat a projektovat s využitím detailní znalosti 
dopadů navrhovaných projektů, aktivně a atraktivní formou komunikovat s veřejným 
sektorem a přesvědčovat jej o navrhovaných řešeních. Toto zahrnuje metody 
hromadného sběru dat (fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, laserové skenování), 
zpracování velkého množství dat (big data) v geografi ckých informačních systémech 
(GIS) včetně statistického vyhodnocení a vizualizaci prostorových dat v podobě map, 
3D tisku, virtuální a rozšířené reality.

Několik měsíců letošního roku jsme věnovali s kolegy z několika zainteresovaných 
kateder Fakulty stavební a Fakulty architektury přípravě návrhu projektu do Národního 
plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022- 2024. S návrhem jsme bohužel 
v soutěži neuspěli, nicméně vedení Fakulty stavební nadále podporuje záměr 
připravit komplexní bakalářský i magisterský studijní program na výše uvedené téma
s moderním obsahem, atraktivním pro studenty se zájmem o naší krajinu a její udržitelný 
rozvoj s ohledem na probíhající klimatickou změnu i na narůstající antropogenní 
zásahy ve všech jejich formách. Kéž uspějeme u vedení univerzity, akreditační komise, 
a hlavně u budoucích studentů. A kéž to je ku prospěchu nezaměnitelné české krajiny.
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Abstrakt:
Chceme-li efektivně hospodařit s vodou v naší krajině, je nezbytné předvídat 

její tok. Zejména v době, kdy se mění klima a rozložení srážek v čase, je nutné se touto 
problematikou zabývat. Jedním ze způsobů, jak popsat chování vody v naší krajině, jsou 
fyzikálně založené hydrologické modely. Tyto modely jsou ale velmi složité a obsahují 
mnoho fyzikálních vztahů, které popisují přírodní jevy, jako je povrchový odtok, průtok 
vodním tokem, evapotranspirace, infi ltrace atd. Základní rutinou, mimo jiné obsaženou 
v každém modelu, je infi ltrace. Intenzita infi ltrace nám v podstatě říká, kdy dojde
ke vzniku povrchového odtoku, který může mít následně negativní dopady. Volba 
modelu, a tedy i infi ltrační rutiny, může mít přímý vliv na modelovanou hydrologickou 
odezvu.

Infi ltrace byla simulována pomocí tří infi ltračních rovnic: Philipovy, 
Green-Amptovy a Richardsovy. Byly zvoleny čtyři počáteční podmínky, které popisují 
stav povodí z hlediska před nasycením od téměř úplného nasycení po skoro suché. 
Následně byl simulován blokový déšť o intenzitě 60 mm·h-1 po dobu 6 hodin. Vstupní 
parametry pro Philipovu infi ltrační rovnici byly odvozeny z Green-Amptova řešení
a Richardsova rovnice byla použita jako kontrolní.

Klíčová slova:
infi ltrace, půdní druh

Keywords:
ifniltration, soil type

Porovnání infi ltračních rovnic pro běžné půdní typy v České 
republice za různých počátečních podmínek
Comparison of Infi ltraton Equations for Common Soil Types in 
the Czech Republic under Diff erent Initial Conditions

Jan-František Kubát

Luděk Strouhal

Petr Kavka
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Obr. níže: Intenzita infi ltrace do holé hlinité půdy za ustáleného blokového deště pro tři infi ltrační rutiny
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Dymokurská rybniční soustava
Dymokury Fishpond System

Jiří Kupka

Abstrakt:
Dlouhodobým výzkumným tématem na katedře Urbanismu a územního 

plánování je kulturní historická krajina, její hodnoty a ochrana. V rámci řešení 
I. etapy projektu VaV MK ČR Programu NAKI II DG20P02OVV019 „Praktické přístupy
k územní ochraně historické kulturní krajiny“ (2020-2022) byla ověřována využitelnost 
certifi kované metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (2020), 
která byla vytvořena v předcházejícím grantu NAKI II DG16P02M034 „Identifi kace
a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“ 
(2016-2020). Tato typologie byla aplikována na čtyři modelová území správních obvodů 
ORP (Poděbrady, Prachatice, Kutná Hora a Turnov). 

Na Poděbradsku, které bude blíže představeno, bylo identifi kováno šest celků 
a deset typologických jednotek historické kulturní krajiny, přičemž části některých 
jednotek (i celků) leží i mimo hranice řešeného území. Některé jednotky a celky se 
týkaly krajiny rybníků (typ 13), která je pro východní Čechy typická, neboť zdejší 
rozsáhlé rybniční soustavy byly slavnější a starší než třeba rybníky jihočeské. 

Některé z východočeských rybničních soustav jsou často zkoumány a v literatuře 
poměrně podrobně popsány (Poděbradsko-nymburská, Pardubická, Chlumecká). Více 
na okraji zájmu badatelů je částečně reliktní soustava Rožďalovických a Dymokurských 
rybníků. Snad proto, že neobsahovala tak věhlasné rybníky typu Blata na Poděbradsku, 
ani výrazné vodohospodářské stavby typu Opatovického či Sánského kanálu. Historický 
obraz rybniční krajiny zde přetrval jen v lesních komplexech, zatímco v polní zemědělské 
části krajiny byly rybníky až na výjimky zrušeny, ačkoli jejich zastoupení v krajině 
bývalo velmi podobné jako je dodnes třeba na Blatensku či Lnářsku. Přesto se jedná 
o velmi zajímavou lokalitu s fragmenty hrází a významným potenciálem pro aktuálně 
tak potřebné zadržení vody v krajině. Celek Rožďalovických a Dymokurských rybníků 
byl tedy předmětem podrobného výzkumu prezentovaného mj. v podobě interaktivní 
mapy na webu krapr-naki.cz. Z praktického hlediska se nejednalo striktně o celou 
dymokursko-rožďalovickou soustavu, neboť její část již leží mimo hranice ORP, zatímco 
jižní část území historicky patřila k chlumeckému panství, ač geografi cky jednoznačně 
souvisí s otevřenou plochou zemědělskou rovinou Městecka a Dymokurska, odkud 
Štítarský potok sbírá vodu do Mrliny. Při vymezení byla proto dána přednost spíš 
geografi ckým podmínkám povodí, na kterých rybníky vznikaly, nikoli historickému 
hledisku jednotlivých panství a správních center. Dymokursko patřilo v 16. a 17. století 
spolu se sousedním Nymburskem a Poděbradskem k nejvýznamnějším rybníkářským 
oblastem v Čechách. Dobou vzniku soustavy je převážně 16. století, zánik většiny 
rybníků pak nastal po třicetileté válce, od druhé poloviny 17. do poloviny 19. století, 
buď přirozenou cestou, nebo záměrným vysoušením a přeměněnou na zemědělskou 
půdu. Ještě v roce 1713 existovalo na Dymokursku 79 rybníků, do roku 1835 jich zůstalo 
jen 47, které však údajně ještě stále pokrývaly plochu rovnající se šestině tehdejšího 
panství. Velká část z nich později rovněž zanikla. Největší rybník Nepokoj byl zrušen
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v roce 1845. Prakticky totální likvidace vodních ploch mimo lesy charakter zdejší krajiny 
zásadně proměnila. Příspěvek se zabývá především prameny rekonstrukce původní 
soustavy, která z velké části zanikla ještě před vytvořením hojně užívaných map 
druhého vojenského mapování a stabilního katastru, a postupem likvidace soustavy, 
která probíhala v určitých etapách v souvislosti s hospodářskými a společenskými 
proměnami panství. 

Ač většina rybníků zanikla, dochovala se řada hrází, byť někdy v redukované 
hmotě. Novodobá zástavba do plochy rybníků až na výjimky nepronikla. Nabízí se 
proto otázka, zda by rybniční soustava nemohla být alespoň zčásti relativně snadno 
obnovena a sehrát významnou roli při zadržení vody v krajině, hrát protipovodňovou 
(suchá nádrž, poldr) roli či plnit další funkce, nebo zda se již krajina natolik proměnila, 
že to již není možné, což prokázala stoletá voda v roce 2013, která se do někdejšího 
rybníka Blato, na rozdíl od roku 1846, již nedostala.

Klíčová slova:
kulturní krajina, památková péče, ochrana krajiny, historická krajinná struktura, rybniční 
soustava, krajiny rybníků
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Na obrázku níže: Část dochované rybniční soustavy na Záhornickém potoce u Nouzova, na pomezí lesnaté 
a zemědělské krajiny (Bílek, Dolení komora, Prostřední komora, Hoření komora a v dálce větší rybník Vražda). 
(Foto: ČVUT, 2022)
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Vliv travních pásů na povrchový odtok a erozi půdy
Grass Strips and Its Eff ect on Surface Runoff  and Soil Erosion

Abstrakt:
V zemědělsky obdělávané krajině jsou travní pásy jedním ze způsobů, jak 

alespoň částečně zamezit nadměrnému povrchovému odtoku a s ním spojeného 
transportu erodovaných půdních částic do vodních toků. V rámci projektu byly 
provedeny experimenty, které měly za cíl kvantifi kovat efekt travních pásů z hlediska 
zachycení sedimentu unášeného povrchovým odtokem. Experimenty byly provedeny 
na ohraničených experimentálních plochách o šířce 1 m a délkách 4 a 8 metrů. Měření 
byla provedena na sklonu 5° a 10° a na 2 různých místech s odlišnou vegetací, která 
pokrývala celé experimentální plochy. Druhá série měření byla navíc doplněna 
o experimenty, při kterých byly kratší 4metrové plochy upraveny v celé ploše jako 
úhor a delší 8metrové byly v horní polovině upraveny jako úhor. Spodní polovina 
byla ponechána s vegetací. Tento experiment měl za cíl určit vliv změny povrchu
 z orné půdy na travní pokryv. Veškerá měření byla vždy prováděna ve třech replikacích. 
Jako vstupní materiál nahrazující povrchový odtok s přirozeným půdním sedimentem 
byla připravena směs mikromletého písku o střední velikosti zrna 27 μm a příslušného 
objemu vody o výsledné koncentraci 40 g/l a výsledným průtokem 0,5 l/s. Každý 
experiment trval 10 minut od začátku výtoku povrchového odtoku z dolní hrany plochy 
skrze sběrný žlab. 

Výsledky experimentů ukázaly na výrazné snížení celkového povrchového 
odtoku a sedimentu po průchodu travním pásem. V případě prvních dvou experimentů 
s pokrytím celých ploch trávou došlo u povrchového odtoku k celkovému snížení 
množství odtoku o 40 až 76 % a v případě sedimentu o 85 až 96 %. Při experimentu
s holou ornou půdou došlo ke snížení povrchového odtoku o 7 až 22 % a na plochách
s kombinací holé orné půdy s travním porostem o 47 až 53 %. V případě sedimentu 
došlo na plochách s holou ornou půdou ke zvýšení celkového množství smyvu o 4 až 
42 %, tj. došlo k erozi půdy. Naopak na plochách s kombinací holé orné půdy s travním 
pásem došlo k redukci celkového sedimentu o 75 až 83 %, tj. ačkoliv došlo k erozi 
půdy z holé orné půdy, travní pás byl pořád schopný zachytit větší část erodovaného 
materiálu i připravené suspenze.

Tento výzkum byl podpořen grantem LTC18030 „Vliv změny využití území 
na erozní ohroženost, transport splavenin, kvalitu vody a odtokového režimu“
a SGS20/156/OHK1/3T/11 „Monitoring, experimentální výzkum a matematické 
modelování srážko-odtokových a erozních procesů“.

Tomáš Laburda

David Zumr

Petr Koudelka
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Abstrakt:
Historicky byla česká krajina vždy tvořena sídly a prvky produkčních

i mimoprodukčních funkcí.  Jejich vzájemný podíl se s vývojem společnosti měnil. 
Zejména nárůstem populace, industrializací a celkově zrychlením životního stylu 
převážily v poslední době v naší krajině funkce sídel a role produkční krajiny (produkce 
potravin, dřeva, energií, atd). Dnešní poměr se udává ve prospěch produkční krajiny 
cca 70:30  a měl by být vyrovnanější. Spolu s postupující klimatickou změnou, která 
je způsobena vzrůstem koncentrace skleníkových plynů, se tak projevuje výrazné 
zhoršení vodního režimu celé krajiny a její biodiverzity. Teploty ovzduší stále postupně 
rostou (roste i výpar) a zatím se nám nedaří předpovědět, jak intenzívní bude 
klimatická změna do budoucna. Nejistotou 2030+ je i další socioekonomický vývoj 
ČR. Pozitivem je zhruba konstantní množství ročních srážek, které však vypadávají ve 
formě intenzívních dešťů a střídají delší období sucha. Rozvírají však přesto pomyslné 
nůžky výpar – srážky. Všechna tato fakta, spolu se zastavováním krajiny šedou 
infrastrukturou, působí již od roku 2015 vážné starosti vodohospodářům. 

Energetická a covidová krize posledních let navíc obnovila otázky soběstačnosti 
ČR, od které bylo globalizací upuštěno. Opět se řeší zabezpečení domácí produkce 
potravin bez výrazné uhlíkové stopy, ale i potřeba příjemného klimatu pro zdraví 
obyvatel (např. budování prvků modro-zelené infrastruktury a podpora biodiverzity). 
Vše dohromady s sebou nese diskusi o narůstající evapotranspiraci (evaporace = výpar 
z půdy, transpirace = výpar z těl rostlin), o převažujícím zhutnění půdy (znemožnění 
infi ltrace srážek do půdy a tím nadlepšování zdrojů podzemních vod) a zákonitě
i o nedostatku zdrojů vody pro zavlažování (voda musí být strategicky zabezpečena 
pro obyvatelstvo, průmysl i zemědělství). 

Řešením není konec zavlažování. Je již prokázáno, že není-li v krajině dostatek 
vlhkosti, nemohou srážky vznikat. Dochází ke změnám proudění v atmosféře a na 
vyprahlé pole, díky sálavým proudům, neprší. Cesty k řešením jsou v rostlinách lépe 
snášejících sucho (lépe hospodařících s vodou), ale také v procesu zavlažování lépe 
hospodařícím s vodou. Jedná se tedy o omezení ztrát vody při zavlažování jak na 
vlastní zavlažované ploše (intenzita zavlažování musí být vždy menší, než je schopnost 
infi ltrace do půdy, aby nevznikal povrchový odtok odnášející úrodnou půdu), tak
i v odstranění úniků z distribuční sítě závlahové vody (odstranění poruch, netěsností 
potrubí a armatur, zamezení výparu z otevřených kanálů, výměna poškozených 
armatur). Pokud je v české krajině 53 % zemědělské půdy, (a 2% vodních ploch, 
11% ploch zastavěných a 34% ploch zalesněných), je strategicky nutné zabránit 
poškozování zemědělské půdy. Ochránit 170 000 ha zemědělské půdy na nichž jsou 
v nejúrodnějších oblastech vybudovány závlahové systémy a pečlivě provozovat těch 
cca 50% z nich, které se v současné době využívají. Z důvodu zdravé krajiny, domácí 

Závlahy v české krajině 2030+
Irrigation in Czech Landscape 2030+

Pavla Schwarzová

Martin Dočkal

Tomáš Dostál
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produkce, podpory vlhkosti ovzduší, zdraví obyvatel i zabezpečení vodních zdrojů.
A toto řeší v horizontu roku 2050 mj. projekt TAČR Centrum voda.

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Fakulty stavební ČVUT SGS17/173/
OKH1/3T/11 „Experimentální výzkum erozních a transportních procesů v zemědělsky 
využívané krajině“ a projektu TAČR SS02030027, Centrum Voda: „Vodní systémy a vodní 
hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“.

Klíčová slova:
závlahy, krajina, produkční a mimoprodukční funkce krajiny, vodní režim krajiny

Keywords:
irrigation, landscape, production and non-production functions of the landscape, 
water regime of the landscape

Obr. níže: Exkurze studentů K143 na závlahu na golfové hřiště Černý Most
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Agrolesnictví jako alternativní 
využití zemědělských půd, pro 
zlepšení stavu půd a životního 
prostředí bez snížení produkce
Agriforestry Like an Alternative 
Use of Agricultural Land, to 
Amelioration of Land and 
Environment without Reducing of 
ProduceTereza Švárová, Jan Hendrych 

Abstrakt:
Agrolesnictví může pro mnohé znít jako nový pojem a způsob hospodaření na 

zemědělské půdě. Není tomu však tak, různé způsoby agrolesnictví byly praktikovány 
na našem území již v historii, než je vytlačilo používání zemědělské techniky, tlak na 
intenzifi kaci a s tím spojené pěstování plodin a dřevin v monokulturách. V současnosti 
je agrolesnictví ve světě nejvíce rozšířeno v tropických a subtropických oblastech, kde 
jsou tyto systémy velmi často jedinou možností pro dlouhodobě udržitelné zemědělství 
zabraňující degradaci půdy a celého agroekologického systému. A co si pod pojmem 
agrolesnictví představit? Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo 
lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce 
na jednom pozemku, a to buďto prostorově nebo i časově. Podmínkou je, že složky 
agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata a jiné) jsou pěstovány, resp. chována 
s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem. Integrace dřevin do produkčních 
systémů nabízí mnohé výhody, jak pro půdu, tak pro biodiverzitu. 

Agrolesnictví se tak v dnešní době jeví jako zajímavý přístup k hospodaření 
s navrácením původních principů a zároveň k ochraně půdy, která byla v mnohých 
případech zdevastovaná monokulturami. Konkrétní realizace přístupu lze vidět 
například v rámci projektu AGFOSY, který byl realizován za podpory Evropské 
komise. Tímto přístupem byl inspirován také projekt „Parkové úpravy na orné půdě 
ve Velkém Přítočně“, který vznikl na žádost starosty obce o zpřístupnění pozemků 
orné půdy přilehlých k zastavěnému území a nivě Dolanského potoka, který je
v jižní části podpořen vymezením regionálního biokoridoru, který však v dnešní době 
na orné půdě neplní svou funkci. Vznikl tedy prostor pro vytvoření přírodní plochy
v návaznosti na Dolanský potok a potvrzení funkce prvku ÚSES (lučního typu)
a zároveň prostor pro vytvoření agrolesnické plochy tvořené ornou půdou doplněnou 
o pásy zeleně s cestami pro pěší. Koncept zároveň vychází z návaznosti na sportovní 
plochu jako hlavního vstupního bodu pěších. V jižní části je tak návrh rozvolněný, 
přírodní, organický, s většími rozptýlenými stromy, které budou poskytovat příjemný 
stín pro posezení, a charakteristický lučním charakterem. Zároveň přirozeně utváří 
formu prostoru směřující k vodnímu toku, podél kterého je navržena cesta pro pěší 
doplněná o keře (malinovníky, lísky) navazující na stávající cestu na východní hranici 
území a západně pokračuje dále do volné krajiny podél vodního toku. Luční typ plochy 
se zvolenými stromy (lípa, dub, dřín, třešeň) přirozeně přitahuje hmyz a díky různému 
období květu zajišťují delší dobu opylování. V severní části je plocha kolem celého 
pozemku zformovaná umístěním lipové aleje doplněné lavičkami a cestou, která bude 
sloužit jako větrolam. Středová část je věnována právě dotyčnému “agrolesnickému” 
typu plochy, kde se střídají pásy zeleně - ovocných, okrasných stromů s plody se 
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zemědělskými plochami umožňující jak osetí trávníkem, tak pěstování brambor, obilí, 
zeleniny apod. dle potřeby. Prostor je koncipován i tak, aby byl schopný pojmout malé 
pěstební plochy, ale i plochy pro sklizeň velkými stroji (kombajn, traktor). V zelených 
pásech mezi stromy jsou umístěny pěší cesty, menší záhonky bylinek, případně vysoké 
bezúdržbové trávy, divoké byliny apod. Celá plocha je doplněna sítí pěších zpevněných 
cest, které umožní průchodnost celým územím a propojením plochy se zastavěným 
územím obce a přístupu k vodnímu toku. Severní a jižní část plochy spojuje hlavní 
prostor území navazující na stávající sportovní plochu, která je vymezena stávající 
vzrostlou zelení. Jedná se o hlavní uzel území, kde se setkávají cesty z různých směrů 
lokality. Je zde zvolen stejný koncept otevření prostoru a vymezení zelení pro aktivity, 
setkávání spolu s plochou ohniště, jako u zmíněné stávající plochy hřiště. Celý návrh 
navíc ovlivňuje výrazný limit území, kterým je nadzemní elektrické vedení VN včetně 
ochranného pásma. Vedení prochází územím severojižním směrem a v jeho blízkosti 
nemohou být umístěny vzrostlé stromy. Pásy stromů tedy byly v této části eliminovány 
a při případné přeložce vedení by byla tato eliminovaná místa dosázena stejným 
druhem stromů.

Výsadbou stromů mezi nebo v blízkosti plodin a na pastvinách se vytváří prostředí 
pro přidruženou fl óru a faunu, čímž se zvyšuje nadzemní i podzemní biodiverzita
a zároveň vzniká úkryt nejen pro dobytek v případě špatného počasí nebo extrémního 
horka. Stromy nejen že dokážou významně omezit vodní a větrnou erozi zlepšováním 
infi ltrace srážek do půdy a poskytováním vegetačního pokryvu, ale také svým opadem 
a kořeny a vracením organické hmoty do půdy zlepšují půdní strukturu. Změnou 
monokultury polí a vytvoření takovéto sdružené plochy by tedy mělo přinést pozitiva 
nejen pro dané životní prostředí, zlepšení kvality zemědělské krajiny, pravděpodobně i 
zlepšení klimatu, ale také pro zatraktivnění krajiny a vytvoření příležitosti pro její větší 
péči a zájem obyvatel, pro setkávání a trávení času v exteriéru obcí.

Klíčová slova:
historická kulturní krajina, Prachatice, GIS
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Hospodaření s vodou v krajině v kontextu 
územního plánování
Transformations of the Landscape of the South 
Bohemian Border Region and Their Refl ection 
in Spatial Planning

Kateřina Vetešníková

Abstrakt:
Tématem mé disertační práce je strategie protipovodňových úprav v územním 

plánování. Vnímám nedávnou vlnu realizace technických bariérových protipovodňových 
opatření jako nutnou technickou ochranu zastavěných území, nicméně postrádám 
strategický přístup k hospodaření s vodou, který by byl reálně začleňován do nástrojů 
územního plánování a měl za cíl vzniku povodňové vlny předcházet. Prevence před 
záplavami ze samotné podstaty vzniku povodně úzce souvisí se zadržováním vody 
v krajině a tedy i s ochranou před stavy sucha. Rychlý odtok vody z místa spadu 
umocněný mnohými necitlivými zásahy člověka do krajiny je jednou z významných 
příčin záplav i nedostatku vody v krajině. Přístup vedoucí ke zlepšení poměrů by měl 
být komplexní a pracovat s územními celky jako s rozmanitou soustavou jednotlivých 
opatření, aplikovaných ve vhodně zvolených lokalitách na základě místních poměrů
a výpočtových modelů, aby dílčí prvky efektivně přispívaly k funkčnosti celého 
systému. Jaký prostor pro to poskytují nebo by mohly poskytovat nástroje územního 
plánování? V tomto ohledu spatřuji velký potenciál v územních studiích krajiny.

Klíčová slova:
povodně, sucho, strategické plánování, zadržování vody v krajině, nástroje územního 
plánování

Keywords:
fl oods, drought, strategic planning, water retention in the landscape, spatial planning 
tools
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Územní studie krajiny jako jedna z možností 
vzájemné katedrové spolupráce
Territorial Study of the Landscape as One 
of the Possibilities of Mutual Departmental 
Cooperation

Simona Vondráčková

Abstrakt:
Potřeba řešit krajinu ve všech jejích funkčních složkách v nástrojích územního 

plánování je stanovena v Úmluvě Rady Evropy o krajině (dříve pod názvem Evropská 
úmluva o krajině), kde jsme se jako stát zavázali (jejím přijetím v roce 2004) vytvořit 
systém krajinných forem a začlenit kulturní krajinu, její individualitu a hodnoty do svých 
národních politik a legislativních dokumentů. V roce 2006 pak byla ochrana identity 
kulturní krajiny posílena implementací do stavební legislativy (zákon č. 183/2006 Sb.). 

Uplynulo již několik let, kdy je problematika krajiny, její ochrana a rozvoj 
součástí nástrojů územního plánování. V rámci ekonomického tlaku v posledních 
desetiletích nejen na zastavěné území, ale i na volnou krajinu se však naskýtá otázka, 
nakolik je téma krajiny v územně plánovacích dokumentacích řešeno zodpovědně 
s ohledem na všechny její funkční složky. Od roku 2016 vznikají tzv. Územní studie 
krajiny, které jsou územně plánovacím podkladem z hlediska územně plánovacích 
nástrojů. Jedná se o multitoborový dokument, který má za úkol analyzovat krajinu na 
území ORP obcí, stanovit její potenciály, problémy a navrhnout opatření pro zlepšení 
jejího stavu. Smyslem územních studií krajiny je narovnání disproporce řešení ochrany 
a rozvoje zastavěného území a volné krajiny zejména v územních plánech obcí. 
Zatímco problematika zastavěného území obcí a rozvoj sídel je metodicky ošetřena 
a prakticky aplikována, nezastavěnému území se často tolik pozornosti nevěnovalo 
a řešení krajinných funkcí se často omezovalo (a omezuje) pouze na vybraná témata 
(např. ÚSES). Tento odborný dokument má však daleko větší významový přesah co 
se týká poznání krajiny a vzájemné provázanosti jednotlivých aspektů, které funkce 
krajiny ovlivňují.

Vzájemná spolupráce Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství a Katedry 
urbanismu a územního plánování spočívá nejen ve výuce studentů oborů Inženýrství 
životního prostředí a Architektura a stavitelství, ale na podpoře a vzájemném sdílení 
zkušeností a inspirací v oblasti ochrany kulturní krajiny a jejího smysluplného rozvoje. 
Příspěvek má za cíl upozornit na tento nástroj jako možný společný projekt (spojení 
sil) nejen na výukové bázi, ale i v rámci návrhu metodického řešení spolupráce pro 
vytvoření plnohodnotného funkčního procesu nejen ochrany krajiny, ale zejména 
jejího rozvoje, a to s ohledem na plánované dotační tituly v nadcházejících letech.
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Obr. níže: Příklady výstupů analytické části územní studie krajiny ORP Hradec Králové. Zdroj: T-plan, VRV, 
Atelier V, 2019.
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Měření erodovatelnosti půdy pomocí zařízení 
Mini-JET – změny v rámci sezóny
Measurements of Soil Erodibility Using Mini-JET 
Device - Changes Over the Season

Michal Vrána

Abstrakt:
Vodní eroze půdy je přirozený proces, při kterém dochází k rozrušování půdního 

povrchu působením vody, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému 
usazování. Mezi hlavní důvody zrychlené eroze patří především nevhodné hospodaření 
na zemědělských pozemcích v kombinaci s velkými půdními bloky. Dalším významným 
faktorem je také klimatická změna, která ovlivňuje změny v rozložení ročního 
srážkového úhrnu. Častěji tedy dochází k extrémních srážkovým událostem, které jsou 
z hlediska eroze velmi významné. Za nejvíce kritická období lze označit jaro a podzim, 
kdy probíhá orba a následné setí plodin. V tomto okamžiku je půda nejvíce náchylná 
k erozi.

Pro stanovení erodovatelnosti půdy je nejdříve potřeba určit kritické tečné 
napětí. Pro určení kritického tečného napětí byl použit tzv. „Jet Erosion Test“ (JET). 
Měření bylo provedeno pomocí modifi kované verze zařízení Mini-JET. Experimenty byly 
provedeny na experimentálních plochách u obce Řisuty. Pro experimenty byl využit 
jeden typ půdního povrchu, konkrétně tzv. válcovaný úhor, který představuje stav 
pole těsně po zasetí plodiny, tj. nejohroženější stav půdy. Poté se v průběhu vegetační 
sezóny měřilo kritické tečné napětí a z toho následně erodovatelnost půdy. Pro 
získání reprezentativních hodnot erodovatelnosti je však potřeba, vzhledem k vysoké 
prostorové heterogenitě prostředí, provést dostatečný počet replikací.

V průběhu vegetační sezóny se hodnoty erodovatelnosti půdy snižovaly
v závislosti především na srážkovém úhrnu, který může zapříčinit krustaci půdy a také 
samotné zhutnění půdy. V průběhu sezóny se erodovatelnost půdy snížila více než tři 
krát, což ukazuje, že půda je nejméně náchylná k erozi na konci vegetační sezóny, mezi 
sklizní a následnou orbou. Proto je velmi důležité protierozně ochránit pole především 
ve stádiu zasetí plodiny.

Klíčová slova:
Mini-JET, kritické tečné napětí, erodovatelnost
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Modelování vlivů na erozi a zanášení nádrží 
sedimentem 
Modelling of Erosion and Reservoir Siltation 
Factors 

Julie Winterová

Abstrakt:
V tomto roce jsem publikovala článek s názvem Using WaTEM/SEDEM to Model 

the Eff ects of Crop Rotation and Changes in Land Use on Sediment Transport in the 
Vrchlice Watershed. Mým cílem bylo porovnat různé scénáře průměrné roční eroze
a zanášení nádrží v povodí nádrže Vrchlice s využitím historických podkladů. Nechtěla 
jsem ale zjistit, zda v nějakém historickém období byla vodní eroze nejnižší. Spíše mě 
zajímalo, který z faktorů erozi a zanášení nádrží nejvíce ovlivňuje.

Porovnávala jsem, jestli výsledky více ovlivnilo využití území v celém povodí, 
osevní postupy a nebo zatravněné oblasti na orné půdě, které se vyskytovaly v mnohem 
větší míře před kolektivizací. Jak k modelování přistupovat mi vnukla kolegyně, která 
podobné scénáře porovnávala v modelu SWAT, týkajícím se malého vodní cyklu. 
Obě jsme pracovaly na projektu H2020 SHUi (773903) Managing water scarcity in 
European and Chinese cropping systems a tak mi přišlo logické zvolit obdobné scénáře
a modelovat je z pohledu eroze a zanášení nádrží. 

Na základě historických podkladů jsem připravila data pro model WaTEM/
SEDEM. Kvůli zpřesnění výpočtu tohoto empirického modelu jsme s kolegy sbírali data 
z terénu –  několikrát jsme vyjeli do povodí, a ve vybraných rybnících jsme změřili 
objem usazeného sedimentu.

Z modelování vyplynulo, že změna osevního postupu měla potenciál snížit 
ztrátu půdu o 23% a zatravněné oblasti na orné půdě ukázaly potenciální 15% snížení. 
Ze všech scénářů byly nejnižší ztráty půdy a míra zanášení nádrží získány z před-
komunistického a komunistického osevního postupu a ze současného využití půdy
v kombinaci se zatravněnými oblastmi orné půdy.

Je jasné, že radikální změna využití území celého povodí nenastane. To, co ale 
lze změnit a dle modelu snižuje erozi a zanášení nádrží, jsou osevní postupy a oblasti 
zatravnění. S použitím digitálních technologií lze nalézt místa, kde by obnova travního 
porostu měla smysl a s použitím modelu určit, jak velký vliv by to pro danou oblast 
mělo. 

Kromě práce s modelem a měření v terénu to pro mě byla především zajímavá 
zkušenost s publikací článku. Bylo přínosné dát výstupům z modelu jasnou formu
a interpretaci. Nikdy by to ale nebylo možné bez intenzivní pomoci několika kolegů. 

Klíčová slova:
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