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Katalog opatření pro zadržení vody v krajině

 Katalog byl realizován pro MŽP - Podpora výkonu státní správy 
v problematice sucho

 v souladu se strategickým dokumentem „Koncepce ochrany 
před následky sucha pro území České republiky“ schváleného 
dne 24. července 2017 usnesením vlády č. 528/2017

Praha, 22. 10. 2019



Cíl Katalogu

 představit možná řešení a nastínit jejich využití v území včetně 
popisu jejich případných vlivů na složky životního prostředí i 
společnost

 metodická pomůcka pro návrhy systému opatření při adaptaci 
území na projevy extrémních hydrologických situací – sucha a 
povodní

 vzorová opatření - jednotný přístup při přípravě, návrhu a 
zpracování účinných systémů opatření v rámci hydrologického 
celku

 návaznost mapové aplikace Typová opatření
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Obsah Katalogu

 7 druhů opatření, 27 typů – katalogové listy

• I. PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (3 KL)

• II. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ (9 KL)

• III. MALÉ VODNÍ NÁDRŽE (detailní typy)

• IV. OPATŘENÍ V LESÍCH (9 KL)

• V. OPATŘENÍ NA TOCÍCH A ÚDOLNÍCH NIVÁCH (4 KL)

• VI. AGROLESNICKÁ OPATŘENÍ (detailní typy)

• VII. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
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Druh opatření Biotechnické

Typ opatření Průleh

Detailní typy opatření Záchytný; svodný; zasakovací

Popis

Průleh je mělký, široký příkop s mírným sklonem svahů, založený zpravidla s malým 

podélným sklonem (popř. nulovým), kde se povrchově stékající voda zachycuje 

a vsakuje, nebo je postupně odváděna. Prvek může být spojen s nízkou zemní 

hrázkou/mezí či travnatým pásem. Tím lze zvýšit celkovou účinnost prvku a vzniká 

prostor pro výsadbu vegetace. Průleh bez hrázky/meze je přejezdný pro mechanizaci. 

Dimenzování průlehů se provádí pro dané N leté průtoky na základě hydrotechnických 

a hydraulických výpočtů a odpovídá požadavkům na funkci (Janeček a kol., 2012).

Technické parametry

• Příčný profil – trojúhelníkový, parabolický, lichoběžníkový - sklon svahů

1:10 až 1:5.

• Max. hloubka – 100 cm.

• Min. hloubka – 30 cm.

• Podélný sklon do 3 %, u svodných průlehů je podélný sklon dle sklonu terénu. 

Podélný profil u svodných průlehů při dodržení maximální profilové rychlosti 

do 1,5 m/s umožňuje celozatravněný profil průlehu v případech s vyšší profilovou 

rychlostí je třeba navrhnout opevnění dna nebo i stěn průlehu. 

• Záchytné průlehy se navrhují na pozemcích o sklonu do 15 % a zpravidla 

zatravněné.

Katalogový list



Katalogový list 

Typ opatření Průleh

Podmínky realizace

Použití je vhodné v případě neúčinnosti či nemožnosti realizace nižších typů opatření 

(organizačních a agrotechnických opatření) nebo je lze použít za účelem rozčlenění 

krajiny. Jsou však finančně nákladnější. Doporučená je především realizace za účelem 

ochrany osob a majetku.

Možné střety
Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy, řešení majetkoprávních vztahů 

a zpracování projektové dokumentace.

Interakce/synergie

Záchytný průleh musí být doplněn svodným technickým opatřením (průleh, příkop) 

zaústěným do recipientu. Při doplnění všech typy průlehů o organizační 

a agrotechnická opatření dojde k navýšení výsledného efektu opatření a i k jeho 

samotné ochraně (nezanášení).  Zvýšení efektu je možné dosáhnout i doplněním 

průlehu o další technický prvek (mez, hrázka, zasakovací pás) nebo o polní cesty či 

ozelenění v bezprostřední blízkosti průlehu nebo i jinde na svahu. K navýšení účinku 

lze doplnit plošnými agrotechnickými a organizačními opatřeními na ploše svahu.

Stanovení nákladů
Průměrné náklady na průleh se zatravněným profilem bez doprovodné výsadby - cca 

1 500 Kč/bm.

Časové hledisko

Příprava a realizace

krátkodobá 0-3 let

střednědobá 4-6 let

dlouhodobá 7 a více let x

Rychlost efektu

krátkodobá 0-3 let x

střednědobá 4-6 let

dlouhodobá 7 a více let



ŘEZ/SITUACE

Vzorový řez průlehem

Fotodokumentace příkladů realizací

Záchytný průleh v k. ú. Lhotka u Zlína (okres Zlín) (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)
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Typ opatření Průleh

Detailní typ Záchytný

Charakteristika
Prvek zachycující a dále odvádějící odtok ze svahu do svodného prvku nebo přímo do recipientu, 

navržený s mírným podélným sklonem.

A) Vliv na kvantitu vody

Záchytný průleh má pozitivní vliv na zvýšení vsaku vody do půdy, zpomalení povrchového odtoku 

(tak, aby nenabyl unášecí síly schopné odnášet zeminu) a snížení jeho objemu, přerušení délky 

svahu či dráhy odtoku a zvýšení vsaku vody do půdy. Zároveň dokáže zachytit odtok při vyšších 

srážkových úhrnech přívalových srážek a ochránit před zatopením objekty pod nimi níže po svahu.

B) Vliv na 

hydromorfologii toku

Záchytný průleh má mírně pozitivní vliv na hydromorfologii vodních toků: brání vnosu jemných 

půdních částic a anorganických sedimentů do vodních toků, čímž pozitivně ovlivňuje velikostní 

strukturu sedimentu a životní prostředí vodních živočichů. 

C) Vliv na kvalitu vody
Zlepšují vodní režim v půdě, mohou přispět ke zlepšení jakosti povrchových vod v důsledku omezení 

vnosu jemných půdních částic erozí a omezení vnosu na ně vázaného fosforu a dalšího znečištění.

D) Vliv na vodní a vodu 

vázané ekosystémy

Záchytné průlehy zlepšují vodní režim v půdě a omezují důsledky eroze - pozitivní pro vodní 

organizmy.

E) Vliv opatření na 

krajinu a suchozemské 

ekosystémy

Hlavními vlivy na krajinu jsou zvýšení a posílení biodiverzity, zlepšení možností migrace živočichů, 

příznivý vliv na zadržení vody v krajině, protierozní funkce a v neposlední řadě zvýšení estetické 

hodnoty krajiny.

F) Socio-ekonomický 

dopad

Vede k omezení degradace půdy a tím i ke snižování spotřeby umělých hnojiv pro zachování výnosů. 

Zvyšuje estetický ráz krajiny. Pracovní příležitosti v rámci realizace a následné údržby. Při situování 

na svahu nad zástavbou zajišťuje protipovodňovou ochranu objektů před zatopením ležících níže po 

svahu.

N) Ekonomické náklady 

na realizaci a údržbu

Je zde nutné vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků, náklady na vyhotovení 

projektové dokumentace pro stavební povolení, realizace stavby, následná údržba (odtěžení 

sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy 

opevnění).

Katalogový list - Hodnocení účinků opatření 



PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Organizační opatření

 nejjednodušší protierozní opatření

• návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku,



PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Organizační opatření

 nejjednodušší protierozní opatření

• návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku

• trvalé zatravnění a zalesnění

• protierozní osevní postupy a protierozní rozmisťování plodin

• pásové střídání plodin.



Agrotechnická opatření, opatření na speciálních kulturách

• výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče nebo posklizňových zbytků

• zatravnění meziřadí, krátkodobé porosty v meziřadí a mulčování

• hrázkování a důlkování povrchu půdy (speciální stroje)

• zatravnění meziřadí; hrázkování/důlkování meziřadí; mulčování

• vrstevnicový směr výsadby

• zatravnění meziřadí, krátkodobé porosty v meziřadí a mulčování

PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ



• průlehy, příkopy

• zasakovací pásy

• stabilizace drah soustředěného odtoku

• hrázky, meze, terasy

• přehrážky

• větrolamy

BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ



• vodárenské, 

• závlahové, 

• retenční suché, 

• retenční s malým zásobním prostorem,

• čistící a usazovací, 

• krajinotvorné

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE



• toky v nezastavěném území

• toky v zastavěném území

• opatření v údolních nivách toků

• mokřadní biotopy

OPATŘENÍ NA TOCÍCH A V NIVÁCH



• hospodářské způsoby s trvalým půdním krytem

• tvorba polyfunkčního lesa

• omezení smrku ve 3. a 4. LVS

• postupy při těžbě a sanace

• nízký les

• ochranné lesní pásy

• hrazení strží

• hrazení bystřin

• ochrana lesních pramenů

OPATŘENÍ V LESÍCH



• Silvoorebné systémy - liniové výsadby dřevin na orné půdě dělící půdní 

bloky/pole

• Silvopastorální systémy - pastviny s lesními dřevinami nebo ovocnými 

stromy a s chovem tradičních nebo novějších plemen hospodářských 

zvířat 

• Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě v 

kombinaci s chovem drůbeže příp. skotu a koní

AGROLESNICKÁ OPATŘENÍ



Webová aplikace „Typová opatření pro zadržení vody v krajině

 Vzorové lokality s komplexy opatření

• Výběr dle FG charakteristik

 Opatření na zemědělské půdě (17) i vodních tocích (11)

 Informační listy lokalit – popis opatření, přínosy, 

modelování účinků

 Informační portál Sucho v krajině
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Webová aplikace „Typová opatření pro zadržení vody v krajině
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - TYPOVÉ LOKALITY



 Použití Katalogu

• pro zpracovatele studií proveditelnosti, projektanty 

pozemkových úprav, zástupce státní správy a samosprávy a i 

pro širokou odbornou a laickou veřejnost

• Měl by se stát nedílnou součástí plánovacích procesů, ať již 

podle Rámcové směrnice EU (2000/60/ES) nebo Povodňové 

směrnice (2007/60/ES), kde by měl doplnit již stávající 

katalogy opatření.

 Katalog volně dostupný na webové adrese

http://www.scuhovkrajine.cz/vystupy/katalog-opatreni

Praha, 22. 10. 2019
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Princip opatření – zachytit vodu tam kam dopadne

Návrh integrované ochrany v povodí
- komplexní systém opatření -



Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště

Charakteristiky povodní

 Nahodilost

 Obtížně stanovitelná pravděpodobnost výskytu

 Výskyt  možný teoreticky na celém území státu

 Lokální rozsah důsledků (zesilovaný nesprávnými 

způsoby užívání území)

Princip metody kritických bodů

 identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch 

rozhodujících z hlediska tvorby soustředěného 

povrchového odtoku z přívalových srážek 

s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí

 Metodický návod pro identifikaci KB 

(VÚV TGM, 2009, www.povis.cz)

Nebezpečí povodní z přívalových srážek

Praha, 22. 10. 2019
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9 261 KB

Vymezení kritických bodů a jejich přispívajících ploch

18 112 km2

Vymezení kritických míst v rámci celé ČR

 upozornění na možná problematická místa,

 nutné detailní posouzení z pohledu využívání území,

 informace pro zpracovatele územně plánovacích dokumentací, pozemkových

úprav a plánů povodí,

 podklad pro tvorbu povodňových a krizových plánů a pro návrhy dalších opatření.



Děkuji za pozornost.

Pavla Štěpánková
pavla.stepankova@vuv.cz

Pobočka Brno

Mojmírovo náměstí 16

612 00 Brno Praha, 22. 10. 2019


