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krajina a voda 2021

Obě pořádající katedry spolupracují mnoho let ve výuce studentů
oborů Inženýrství životního prostředí a Architektura a stavitelství. V rámci
Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila
poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem
kulturní krajiny a krajinného rázu, a to jak na bázi témat disertačních prací,
tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty,
zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se
zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií
a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.
Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se
jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není
v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné
sdílení zkušeností a inspirací, kromě občasných individuálních schůzek
jednotlivců z obou pracovišť. Studentská vědecká konference má proto
především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků
obou kateder a vzájemně se informovat o tématech výzkumu doktorandů
a kateder. Název „Krajina a voda 2021“ vědomě navazuje na tradici
několika ročníků katedrové konference „Voda a krajina“ pořádané Katedrou
hydomeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010 - 2016.

krajina a voda 2021

5

Identiﬁkace historických hodnot zemědělské
krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou
Identiﬁcation of Historical Values of Agricultural
Landscape Determined by Dominant Perennial
Crop
Alina Altukhova

Abstrakt:
V různých typech historické kulturní krajiny je možno identiﬁkovat speciﬁcké
jevy a znaky, jejichž dochovanost představuje kulturní hodnoty. Jedním ze subtypů
kontinuálně se vyvíjející kulturní historické krajiny je tzv. „Zemědělská krajina určená
dominantní vytrvalou plodinou”. Jedná se o krajiny chmelařské, ovocnářské a viniční.
Těmto krajinám, resp. identiﬁkaci speciﬁckých jevů a znaků a ochraně jejich kulturních
hodnot v památkové péči, ochraně krajiny a ochraně a rozvíjení v územním plánování
je věnováno téma disertační práce.
Identiﬁkace dochovaných historických a kulturních hodnot krajiny, spočívajících
v přítomnosti prvků a struktur zemědělského, lesního a vodního hospodaření a dalších
hospodářských činností, souvisejících s kulturním, ekonomickým a technickým
vývojem konce 18. a průběhu 19. století, je předmětem této práce, přičemž pozornost
bude věnovaná především zemědělskému hospodaření v obecnější rovině společně
s vodním hospodářstvím – tedy krajině převážně zemědělské, zemědělsko-rybniční
nebo zemědělsko-lesní. Podrobněji je však pozornost zaměřena na chmelařskou,
ovocnářskou a viniční krajinu.
Výstupem bude disertační práce, obsahující vedle rešeršní části,
věnované typologii krajinných elementů a struktur souvisejících se zemědělským
a vodním hospodářstvím období baroka a 19. stol., identiﬁkaci dochovaných jevů,
charakteristických pro jednotlivé podtypy krajiny (chmelařská, ovocnářská, vinařská)
v hospodářských celcích a jejich fragmentech, spoluvytvářejících strukturu a obraz
současné, kontinuálně se vyvíjející krajiny v modelových územích ČR.
Zároveň bude mít práce konkrétní výstupy, promítající zjištěné poznatky do
nástrojů územního a krajinného plánování a do nástrojů památkové péče.

Klíčová slova:
kulturní krajina, kulturní hodnota, chmelařská krajina, ovocnářská krajina, vinařská
krajina, památková péče.

Keywords:
cultural landscape, cultural value, hop landscape, fruit growing landscape, vineyard
landscape, historic preservation.
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Historická kulturní krajina jihočeského
pohraničí
The Impact of Road Network Modiﬁcations
on the Psyche of its Users
Magdaléna Baramová

Abstrakt:
Doktorský projekt je zaměřen na identiﬁkaci, průzkum a ochranu znaků
historických krajinných struktur v jižních Čechách. V první fázi doktorského projektu
bude vybráno několik modelových území osídlených ve vrcholném a pozdním
středověku, které byly rozdílně utvářeny a nabízí tak speciﬁcké kulturní historické
hodnoty. Následně budou popsány možnosti ochrany cenných prvků nalezených
struktur v rámci České republiky a Evropy za účelem návrhu vlastních ochranných
opatření.
V současné době se zabývám analýzou oblasti jižního Kaplicka paradigmatem
certiﬁkované metodiky Typologie historické kulturní krajiny ČR. Ve zkoumaném
území se vyskytuje hned několik pozoruhodných fenoménů – pozůstatky mezních
pásů plužin, barokní poutní místo, zaniklé obce i relikty zařízení spojených s moderní
ochranou státní hranice. Ačkoli se v průběhu staletí propustnost hranice měnila, její
blízkost se odrážela i v podobě přilehlé krajiny, a právě tento vliv bude předmětem
podrobnějšího výzkumu.
Dále se zaměřuji na oblast Lipenska, především okolí Černé v Pošumaví,
jež zažilo největší rozvoj ve 2. pol. 19. století, kdy zdejší tuhové závody patřily mezi
přední globální vývozce graﬁtu. Ráz krajiny ovšem zásadně změnila výstavba lipenské
nádrže, která většinu pozůstatků průmyslové aktivity zahladila. Rekreační využití tak
zcela zastínilo industriální dědictví, jehož architektonické a krajinné hodnoty zůstávají
opomenuty.

Klíčová slova:
kulturní krajina, jižní Čechy, pohraničí, Sudety, středověká kolonizace, zaniklé obce,
industriální dědictví

Keywords:
cultural landscape, South Bohemian region, borderland, Sudetenland, internal
colonization, abandoned settlements, industrial heritage
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Transport sedimentu ze zemědělské krajiny
Sediment Transport from Agricultural
Landscape

Miroslav Bauer

Abstrakt:
Transport sedimentu ze zemědělské krajiny je velkým problémem dnešní doby.
S častějšími projevy změn klimatu, které můžeme sledovat kolem sebe, narůstají také
jejich negativní dopady. Klima se prokazatelně mění a problémy v krajině mohou být
intenzivnější než dříve.
Typickým příkladem takového procesu je vodní eroze a následný transport
sedimentu. Objem srážek je srovnatelný s předchozími dekádami, nicméně významně
se mění jejich rozložení. Krátké a intenzivní deště, které často zasáhnou holou půdou
bez vegetace (typicky ozimá řepka v srpnu/září). Intenzivní déšť během několika
minut rozruší povrch půdy, vyplavuje půdní částice a ty jsou dále transportovány
ze zemědělských polí. Někdy dochází ke kontaktu s komunikacemi, intravilánem.
Ale daleko častější je transport desítek a stovek tun „bahna“ do vodních toků a další
transport do vodních nádrží třeba i při jedné srážce.
Kvalitní půda chybí na jedné straně na poli, na druhé straně působí problém se
zanášením koryt vodních toků a vodních nádrží. Zároveň se jedná o půdu obohacenou
o různé další živiny (dusík, fosfor, …), ale i nežádoucí látky (pesticidy, těžké kovy), které
koncentrovaně působí další trable s kvalitou vody a zvyšují nároky na její úpravu před
použitím (na rekreaci, zavlažování, pitná voda).
Důvodů, proč čelíme současné situaci, je celá řada. Historicky začíná už
s vývojem péče o zemědělskou krajinu, zejména s přetrháním rodinných zemědělských
vazeb násilnou kolektivizací v době komunistické totality. S tím souvisí klesající kvalita
půdy, méně podílu organické složky (humusu) a celková nestabilita systému.
Řešení je celá řada. Nejsou však vždy jednoduchá a přímočará. Většinou se jedná
o komplexní přístup zahrnující zmiňované problémy a souhrnné nástroje na řešení.
Na začátku je vždy nutné „poznat svého nepřítele“ a proto také má smysl zmíněné
problémy modelovat, lokalizovat problematická místa a vytipovat ta, která mají být
prioritně řešena. Ať už je cílovým stavem, ke kterému se chceme přiblížit, cokoliv…

Klíčová slova:
vodní eroze, transport sedimentu, zanášení nádrží

Keywords:
water Erosion, Sediment Transport, Reservoir silting
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Odraz industriální éry v historické kulturní
krajině
Reﬂection of the Industrial Era in a Historical
Cultural Landscape
Zuzana Boušková

Abstrakt:
Téma disertační práce „Odraz industriální éry v historické kulturní krajině“
navazuje na grant Identiﬁkace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní
krajiny České republiky, zpracovávaném katedrou K127 FSv ČVUT, NPÚ, Mendelovou
univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici a VÚKOZ. Tato metodika cílí na
vytvoření národní typologie historické kulturní krajiny, existující v podmínkách České
republiky.
V současné době je již velmi často skloňována tématika jednotlivých
průmyslových objektů, zejména v souvislosti s jejich konverzí a znovuvyužitím.
Společnost postupně přistupuje na cestu jejich záchrany, místo abychom se jich, jako
poněkud nepohodlných dokladů naší historie, zbavili. Metodika nalézá celkový pojem
pro krajinu (tedy ne pouze pro jednotlivé objekty, ale pro celé soustavy objektů), která
byla tímto průmyslem modiﬁkována a zařazuje ji jako regulerní součást historické
kulturní krajiny. Pojmenovává ji jako krajinu instustriání a deﬁnuje její podtypy: krajina
hlubinné těžby (typ 21), krajina povrchové těžby (typ 22), krajina kamenolomů (typ 23),
industriální krajina bez přímé vazby na těžbu (typ 24).
Hlavním cílem této práce je identiﬁkace kulturně-historických znaků a hodnot
(prvků a struktur) krajiny, která byla a) přímo spojena s konkrétním typem průmyslu nacházely se na ní primární funkční celky – hlavní stroje, budovy nezbytné pro provoz
průmyslu, b) spojena s průmyslem nepřímo - resp. nacházely se v ní druhotné funkční
celky - např. ubytovací zařízení pro dělníky apod. c) dopravní koridory, sloužící pro
dopravu materiálu či zaměstnanců. Na identiﬁkaci těchto znaků by mělo navazovat
vytvoření databáze těchto znaků HiKK, které deﬁnují všechny typy průmyslových
krajin a nalezení způsobu jejich implementace do ÚAP či ÚPD a nástrojů památkové
péče a tím prokázání potenciálu industriálních krajin k ochraně. Posledním cílem,
vycházejícím z metodiky NAKI je vymezení jednotek (příp. celků) historické kulturní
krajiny v konkrétních lokalitách – tedy nalézt jednotlivé menší či větší celky tohoto
speciﬁckého typu exploatované krajiny, kde byl jejich určujícím hybatelem změn právě
průmysl. Pro potřeby disertační práce bylo zvoleno širší území Českého krasu.
Na příkladu případové studie industriální krajiny v okolí Krušné hory je pak
blíže představena historická kulturní krajina industriálního typu s jejími podtypy:
typem 21: krajina hlubinné těžby a typem 24: industriální krajina bez přímé vazby na
těžbu. Zástupcem krajiny hlubinné těžby jsou železářské huti, vznikající v blízkosti
železnorudné Krušné hory. Otvírky tohoto ložiska byly nebyly prováděny pouze na
západním svahu hory, těžbou tedy byla dotčena většina okolí. Jako přímý důsledek
těžby dokonce vznikla obec Nový Jáchymov, založena jako nová huť. Zástupcem
industriální krajiny bez přímé vazby na těžbu je pak sklářská krajina v Nižboru, kde
se toto odvětví mohlo rozvíjet zejména díky snadné dostupnosti dřevěného uhlí
z křivoklátských lesů a tehdy již funkční železniční trati. Výsledkem výzkumu v této
12
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oblasti jsou identiﬁkované kulturně historické hodnoty a znaky, související s těmito
typy historické kulturní krajiny, a specializované mapy, kam jsou tyto znaky zakresleny.

Klíčová slova:
kulturní krajina, Postindustriální krajina, industriální stopy, průmysl

Keywords:
cultural landscape, postindustrial landscape, industrial tracks, industry
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Netolická obora a strouha Krčínka
Netolice Game Reserve and Krčín’s Ditch

Jan Hendrych

Abstrakt:
Příspěvek je věnován problematice mapování zapomenutého renesančního
vodního díla v bývalé rožmberské lovecké oboře u zámku Kratochvíle, v souvislostech
s dobovými renesančními principy utváření krajinného prostředí venkovských
loveckých sídel a villegiatur. Cílem práce tak byla identiﬁkace a mapování Krčínovy
stoky zvané Krčínka, včetně navazujícího rybničního systému, v krajině strukturované
jako produktivní zázemí renesanční villegiatury s loveckou oborou. Výsledkem níže
uvedených analýz a průzkumů bylo identiﬁkování dochovaných a dnes jen z malé
části funkčních úseků bývalé stoky, ale i částí již zaniklých v důsledku novodobé lesní
a zemědělské výroby v dobách totality po roce 1948.
Význam dosažených výsledků spočívá v poznání někdejší funkce Krčínky, kdysi
propojující rybniční soustavu s kratochvilnými, vodou poháněnými prvky zahrady
letohrádku. Podobně jako Krčínka, celá přilehlá soustava rybníků byla založena
rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan. Toto technické dílo napříč
horizonty krajiny propojovalo systém rybníků v povodí několika potoků, aby zajistilo
dostatečný objem vody pro zámecké sídlo Viléma z Rožmberka na Kratochvíli, s bohatě
vybavenou renesanční zahradou al´ Italiana. Mapování, dokumentace a interpretace
uvedeného díla se dnes stává středem zájmu místní komunity a památkové péče
a bude využito k prezentaci a interpretaci kulturní památky zámku Kratochvíle v jeho
historicky strukturovaném krajinném prostředí lovecké obory z doby renesance.

Klíčová slova:
Netolická obora, strouha Krčínka, renesanční kulturní krajina

Keywords:
Netolice game reserve; Krčín´s ditch; Renaissance cultural landscape
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Zadešťovací experimenty jako přímý zdroj
kalibračních dat pro fyzikálně založené erozní
modely
Rainfall Simulations as Direct Source of Data
for Physically Based Soil Erosion Models
calibration
Jan Devátý

Abstrakt:
Zadešťovací experimenty jsou nepostradatelným zdrojem dat pro provádění
kalibračních běhů fyzikálně založených modelů, protože poskytují potřebná měřená
data izolovaného systému srážka-odtok-eroze. Nedělitelnou součástí experimentu
je záznam vlastností půdy a vegetace v čase provedení experimentu. Výsledkem
kalibrace je tedy množina hodnot parametrů deﬁnujících stav plochy, při kterém dojde
při dané srážce k měřenému odtoku se změřenou koncentrací sedimentu. Vysoká
komplexnost systému srážka-odtok-eroze, zejména pak vlastnosti půdního prostředí
a povrchu, kde se odehrává většina fyzikálních procesů v tomto sytému, je důvodem
vysoké variability měřených dat i pro zdánlivě shodné podmínky. Možnost náhledu
do statistických vlastností datasetu parametrů pro určitou kombinaci podmínek je
tak velmi užitečná nejen pro vědeckou komunitu, ale i pro korektní využití modelu
v návrhové praxi.
S podporou projektu QK1810341 „Vytvoření národní databáze parametrů
matematického simulačního modelu Erosion3D a jeho standardizace pro rutinní
využití v podmínkách ČR“ Národní agentury zemědělského výzkumu České republiky
byla vyvinuta databáze pro konzistentní ukládání experimentálních dat a metadat pro
jejich snazší hromadné vytěžování pro výzkumné účely. Díky uložení dat v jednom
úložišti v přehledné struktuře a deﬁnovanými vzájemnými vazbami jednotlivých prvků
je možné vytvářet softwarové nástroje, které transformují uložená data do podoby
vhodné pro konkrétní úkol. Databáze samotná je postavena v MySQL a obsahuje
deﬁnci tabulek a jejich vzájemných vazeb, které slouží pro ukládání dat a metadat. Pro
snadnou správu dat v databázi bylo vytvořeno graﬁcké uživatelské rozhraní, které je
dostupné na internetu – runoffdb.fsv.cvut.cz
První aplikací vytvořenou nad touto databází je generování datové tabulky pro
kalibrační proceduru Erosion-2D implementovanou Jonasem Lenzem. Ze záznamů
databáze jsou sérií dotazů získána měřená data (případně jejich deriváty) a z nich
jsou dále vypočteny hodnoty potřebné pro kalibrační běh. Hodnoty kalibračních
koeﬁcientů získané z kalibračních výpočtů jsou následně ukládány zpět do databáze
a jsou stále provázány s daty, ze kterých byly odvozeny. Pro jednotlivé kalibrační sety je
tak možné z databáze měření vždy získat podrobná metadata. Záznamy zadešťovacích
experimentů spolu s kalibračními parametry a půdními vlastnostmi jsou pomocí
dalšího softwarového nástroje transformovány do Katalogu vstupních parametrů
Erosion-3D.
Do katalogu vstupuje každý kalibrační set jako samostatný záznam databáze.
Pro jednu unikátní kombinaci podmínek tak může existovat více záznamů s různými
hodnotami kalibračních koeﬁcientů. Katalog je tedy tvořen záznamy z pohledu
instance realizace náhodného měření. Při dotazu na hodnoty kalibračních koeﬁcientů
pro určitou vstupní kombinaci podmínek je vrácena různě veliká množina hodnot,
kterou je možné okamžitě statisticky vyhodnotit. Z pohledu statistiky je množina
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dostupných kalibračních setů výběrem z množiny všech možných realizací kalibračních
setů, které nelze z principu poznat a zaznamenat. Neznámé statistické charakteristiky
celé množiny realizací kalibračního datasetu jsou odhadovány ze množiny (nutně
omezené) známých hodnot.
Počet jednotlivých kalibračních setů splňující vstupní kombinaci podmínek je
základním faktorem, který ovlivňuje kvalitu vypočtených výběrových statistických
charakteristik a tím i pomyslnou vzdálenost od „ideálních hodnot“, které by bylo
možné zjistit analýzou množiny všech možných realizací. Protože však uživatel
dostává zároveň informaci o počtu realizací ve výběrovém datasetu, může reagovat
na situaci, kdy není v datasetu vyhovujícímu zadání dostatek datových bodů. Snížením
podrobnosti v zadání podmínek dochází ke zvýšení počtu klaibračních běhů těmto
podmínkám odpovídající.
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Možnosti retence vody v zemědělské krajině
Possibilities of Water Retention Within
Agricultural Landscape

Tomáš Dostál

Abstrakt:
Změna klimatu se v našich podmínkách projevuje zejména zvýšením
rozkolísanosti aktuálních parametrů počasí kolem dlouhodobých průměrů. Ty
zůstávají víceméně neměnné, i když se tak na základě našeho vnímání nezdá. Vnímáme
oteplování (ale aktuální rok je chladnější než dlouhodobý průměr), roky 2010 – 2017
byly výrazně povodňově aktivní na což společnost reagovala snahou o eliminací
povodní, roky 2018 – 2020 pak byly významně suché – na což společnost reaguje
podobně – tedy přijímáním řady opatření, programů, tezí a projektů na udržení vody
v krajině. Rok 2021 naopak je opět aktivní povodňově a to v měřítku celé Evropy. Jak
bylo zmíněno, je nutno si zvyknout na to, že se nacházíme v období klimaticky aktivním
a to oběma směry (ať již je to způsobeno změnou klimatu vyvolanou člověkem nebo
přirozenými klimatickými cykly). Podle všech předpovědí se v našich zeměpisných
šířkách nebudou dramaticky měnit dlouhodobé průměrné hodnoty, významně ale
narůstá a bude narůstat ﬂuktuace kolem těchto průměrných hodnot. A to je právě to,
co člověk intenzivně vnímá a přináší naší výrazně zranitelné společnosti řadu potíží.
Lékem samozřejmě je vytvořit krajinu s vysokou retenční kapacitou, která
nám zadrží vodu tak aby jí byl dostatek pro epizody sucha, stejně tak ale bude mít
dostatečné retenční prostory pro zadržení extrémních srážkových úhrnů tak, aby
nedocházelo k povodním.
Tato myšlenka vypadá velmi lákavě a existuje řada vládních aktivit, směřujících
k vytvoření ideální krajiny.
Procesy ale pracují proti sobě – pro zachycení povodňových odtoků je třeba mít
dostupné prostory prázdné, zatímco pro případ sucha je snahou mít naopak všechny
dostupné prostory plné. Skutečně univerzálních opatření tak je velmi málo.
Uvedené schema ukazuje modelově příklad časového průběhu srážek různé
intenzity a možnost zadržení vody na povrchu a v půdním proﬁlu. V okamžiku, kdy
se plné a přerušované čáry protnou, nastává povrchový odtok – tedy voda odtéká
a potenciálně vzniká povodeň.
Podrobněji bude problematika prezentována v příspěvku.
Příspěvek shrnuje výsledky projektů H2020 SHUi 773903, H2020 TUDi101000224,
LTAUSA 19019 a MOBILITY 8J20DE005. .
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Transport fosforu erozním odtokem - vliv na
kvalitu krajiny
Phosphorus Transport by Erosion Runoff Inﬂuence on Landscape Quality
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 hned
několik. V první řadě je erozní proces urychlován nevhodným hospodařením na
zemědělských pozemcích. Dalším významným důvodem je zvyšující se zastoupení
nepropustných ploch spojené zvláště s 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.
Zrychlená erozní činnost s sebou nese řadu důsledků. Z hlediska ochrany
přírody je intenzivní eroze příčinou degradace půdy na zemědělských pozemcích.
Spolu s půdními částicemi dochází k odnosu živin, které jsou na tyto částice navázané.
Půda se stává méně úrodnou. Ruku v ruce s odnosem živin z půdy jde naopak
navyšování koncentrace sedimentu a navázaných živin ve vodních nádržích, kam jsou
tyto živiny spolu se sedimentem transportovány. Důsledek zvýšeného přísunu živin
(v podmínkách ČR se jedná především o fosfor) je eutroﬁzace těchto vodních děl, která
s sebou přináší celkové zhoršení kvality vody i negativní důsledky na vodní ekosystém
jako celek.
Výše zmíněné procesy s sebou kromě dopadů na půdní a vodní ekosystém
nesou rovněž dopady na stav dotčených složek krajiny z hlediska její celkové funkce.
Dopady na půdní ekosystém jsou na první pohled méně patrné a projevují se nepřímo.
Zároveň jsou často krátkodobě kompenzovány dotací živin v podobě aplikace hnojiv.
Naproti tomu dopady na vodní ekosystém je možné pocítit velmi rychle. Dochází
k zhoršování kvality vody ve vodních tocích a nádržích. V důsledku toho je kompletně
narušen nebo pozměněn vodní ekosystém. Původní druhová skladba je obměněna tak,
jak ji deﬁnuje nová živinová rovnováha. Tato komplexní změna se projevuje změnou
kvality vody z hlediska řady parametrů. Dochází k omezení plnění funkcí vodních
nádrží (vodárenská, ekologická, rekreační apod.).

Klíčová slova:
vodní eroze, povrchový odtok, transport sedimentu, fosfor, eutroﬁzace
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Zajímejme se o krajinu a důsledky její
proměny
Measurements with Rainfall Simulator Aims to
Improve Soil Protection
Josef Krása

Abstrakt:
Česká a moravská krajina zažila za poslední staletí významné proměny.
Z mnoha důvodů to byly změny velmi razantní a dosti odlišné od vývoje našich
blízkých sousedů. Proměna krajiny měla významný vliv i na její ekosystémové funkce,
zejména na krátkodobou vodní bilanci, pokles biodiverzity, ale i na degradační procesy
týkající se půdního proﬁlu. Ten je základní složkou všech ekosystémů a také přírodním
zdrojem, živícím nás všechny, kteří zde v krajině pobýváme. Proces změn v naší krajině
neustal a napětí mezi historickým vývojem a současným úsilím o nápravu některých
jeho negativních důsledků se střetává s ekonomickými zájmy všech hráčů. Majitelů
pozemků, zemědělců, developerů, obyvatel malých i velkých obcí, zájmových skupin
i nevládních organizací bojujících o navrácení přirozených funkcí krajině tam, kde je to
ještě možné.
Můj současný projekt, v jehož rámci příspěvek píšu, se jmenuje Využití dat
dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek
(SS01020366). Dvacet let jsem se věnoval takřka výhradně erozním procesům
na zemědělské půdě a jejím důsledkům. Nejčastěji důsledkům mimo samotné
zemědělské pozemky, zanášení toků a vodních nádrží, nadměrnému transportu živin
vedoucímu k zeleným kobercům řas a sinic na jejich hladině. Od modelování a výpočtů
mě však zájem o skutečně identiﬁkovatelné projevy eroze přivedl k monitoringu a ke
sledování vývoje naší zemědělské krajiny. Otevřel se tak přede mnou neuvěřitelně
bohatý svět geodat. V řádu staletí můžeme změny v krajině pozorovat již od prvních
vojenských mapování Rakousko-Uherska nebo císařských otisků Stabilního katastru.
Objevíme mizející rybníky, pod povrchem ukrytá koryta drobných toků, dávno zaniklé
cesty. V řádu desetiletí můžeme na leteckých měřických snímcích sledovat již od
první poloviny dvacátého století změny v okolí sídel, změny v uspořádání pozemků,
nebo nalézat zmiňované erozní projevy. A časová frekvence i podrobnost (chcete-li
rozlišovací schopnost) dat se stále zvyšuje. Ortofotomapy máme zdarma k dispozici
pro celé území České republiky každý druhý rok, družicová data byla donedávna
dostupná ve dvoutýdenním cyklu, dnes již v pětidenním. Komerčně je možné stejné
území monitorovat v denním kroku. Úplně jinou podrobnost získáme, pokud do řešení
zapojíme bezpilotní prostředky (drony a letouny). Erozní projevy jsou dlouhodobé
(strže, výmoly) ale i velmi krátkodobé, záhy překryté novou kultivací nebo vegetací.
Díky dronům jsme získali novou schopnost tyto projevy nejen nalézat, ale často
i měřit a kvantiﬁkovat s využitím digitální fotogrammetrie a doplňujících senzorů. Ale
i „obyčejné“ šikmé snímky světa shůry mě skutečně obohatily a díky nim vnímám nejen
jev, který modeluji, ale právě jeho zapojení do kontextu celé sledované krajiny.
A to mě v závěru vrací k důležitému poznatku, o kterém si nejsem jist, zda
jsem jej měl v době, když jsem se modelováním eroze jako diplomant na Katedře
hydromeliorací (tomu podivnému jménu s tak důležitým významem jsem vůbec
nerozuměl) začal zabývat. Totiž, že česká a moravská krajina je poškozená, ale i přes
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všechny rány, které jí osud zasadil, stále pestrá a krásná. Je mimořádně bohatá svou
otevřeností, je stále nezastavěná. Má stále tisíce zrcadel nebe, malých vodních ploch.
A to všechno stojí za ochranu. Naše energie musí směřovat k obnově a kultivaci naší
krajiny, protože v ní přece žijeme. Ať již podporujeme nebo odmítáme green deal
a ochranu klimatu celé planety, nikdo si přece nechceme zničit a zasypat odpadky
vlastní domov. A mimochodem, z pohledu dronu jsou stavby, které rezignují na
architektonické a urbanistické funkce jen „velké odpadky“ v krásné krajině.
Kéž se nám tohle poselství podaří vštípit našim studentům, aby to věděli o pár
let dřív než my, ve věku, kdy mají energii měnit sebe, své okolí, svůj domov, i svět!
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Krajina a katedra urbanismu a územního
plánování
Landscape and the Department of Urban
Design, Town and Regional Planning
Jiří Kupka

Abstrakt:
Katedra urbanismu a územního plánování začala na Stavební fakultě působit jako
Katedra urbanismu a územního plánování začala na Stavební fakultě působit jako katedra
sídel a regionů od akademického roku 1992/1993, do dnešní podoby byla transformována
v roce 2007, kdy převzala výuku, kterou původně pro Stavební fakultu zajišťovala Fakulta
architektury. Nedílnou součástí vyučovaných urbanistických disciplín byla v nějaké formě
i výuka krajinářské architektury, která je v současné době soustředěna do několika
povinných, volitelných i nepovinných předmětů v oborech Architektura a stavitelství
a Inženýrství životního prostředí. Zavedení předmětu Krajinářská architektura a životní
prostředí (127KAZP), který zajišťují katedry 127 a 143, posílilo spolupráci s katedrou
hydromeliorací a krajinného inženýrství, jejíž výsledkem je i tato konference.
Vedle výuky bakalářských, magisterských, anglických a doktorských předmětů
zaměřených na krajinu a krajinářskou architekturu je aktuálně na katedře zpracováváno
několik disertačních prací s krajinářskými tématy v oborech Architektura a stavitelství
a Inženýrství životního prostředí. V posledních letech bylo na katedře řešeno i několik
krajinářských grantů, které přispěly i k personálnímu posílení katedry v tomto směru.
V letech 2012 až 2015 byl řešen projekt NAKI Ochrana a péče o historickou kulturní
krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (http://kpz-naki.cz/). Cílem
výzkumného projektu bylo prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách
kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče
v rámci kategorie krajinných památkových zón. Součástí projektu byl vývoj standardů,
metodik a nástrojů pro popis, hodnocení a optimální využívání kulturní krajiny a pro péči
o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot. Jedním z výstupů
grantu byla reprezentativní publikace Krajinné památkové zóny České republiky (NPÚ, 2015).
Na uvedený grant bezprostředně navázal v letech 2016 až 2020 další projekt
NAKI II Identiﬁkace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny
České republiky (https://www.hikk-naki.cz/). Jeho cílem bylo identiﬁkovat, dokumentovat
a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem;
rozvinout stávající systém její ochrany vycházející z institutu krajinných památkových zón
na základě podchycení typologických východisek napomáhajících k rozpoznání potenciálu
ochrany na doposud nechráněných částech historické kulturní krajiny; posílit povědomí
a ochranu hodnot historické kulturní krajiny jako důležité součásti národní identity,
kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv. Kromě metodiky Typologie
historické kulturní krajiny České republiky (2020) byla jedním z výstupů další velká
monograﬁe Historické kulturní krajiny České republiky (VÚKOZ, 2020).
V současnosti probíhá třetí navazující výzkumný projekt NAKI II Praktické přístupy
k územní ochraně historické kulturní krajiny (https://www.krapr-naki.cz) plánovaný na roky
2020 až 2022, který se zaměřuje na problematiku praktických přístupů územní ochrany
historické kulturní krajiny. Cílem výzkumu je prohloubení povědomí a zabezpečení ochrany
hodnot historické kulturní krajiny jako důležité součásti národní identity. Chce ověřit
praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR a prezentovat inovativní
přístupy směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových
hodnot a péče o historickou kulturní krajinu. Jedním z výstupů bude zpracování metodiky
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Identiﬁkace a klasiﬁkace krajinných hodnot (ve smyslu sledovaného jevu 11 ÚAP).
Vedle velkých grantů NAKI se na katedře řeší i menší vědecké projekty v rámci SGS,
na kterých se podílí řada doktorandů. V letech 2018 až 2020 to byl projekt Strukturální
vegetační prvky veřejného prostoru, zkoumající a prezentující významné vegetační
strukturální prvky veřejného prostoru, zejména aleje a stromořadí a jejich uplatnění
v současném urbanismu. Jedním z výstupů projektu byla monograﬁe Struktury
urbanizované zeleně (ČVUT, 2019). V letech 2021 až 2023 navazuje projekt Kulturní krajina
a historický urbanismus, který se zabývá otázkami struktur kulturní krajiny v okolí sídel ve
vztahu k historickému urbanismu a jeho proměnám.
Vlajkovou lodí katedry je pak již tradiční kurz celoživotního vzdělávání (v roce
2021 se konal již 18. ročník) věnovaný kulturní krajině KUKR 2021 (http://www.krajinnyraz.
cz). Jeho cílem je seznámení účastníků s problematikou identiﬁkace znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb., sjednocení
názorů na identiﬁkované hodnoty, vyjasnění pojmů a omezení subjektivity hodnocení
a využití výsledků preventivního a případového hodnocení v rozhodovacích procesech.
Kurz již absolvovaly stovky úředníků v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejm. AOPK ČR)
a projektantů.
Katedra pořádá krajinářsky zaměřené exkurze a workshopy. Na krajinářské
problematice úzce spolupracuje i s jinými vysokoškolskými pracovišti (ZF MENDELU, FŽP
ČZU, FAPPZ ČZU ad.) a odbornými ústavy a organizacemi (VÚKOZ, NPÚ). problematice úzce
spolupracuje i s jinými vysokoškolskými pracovišti (ZF MENDELU, FŽP ČZU, FAPPZ ČZU ad.)
a odbornými ústavy a organizacemi (VÚKOZ, NPÚ).
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Kulturní krajiny v okolí sídel
Cultural Landscapes in the Surrounding of the
Settlements

Lucie Nováková

Abstrakt:
Tématem výzkumu a připravované disertační práce, které se ještě v průběhu
studijního bloku bude upravovat a zpřesňovat, je ,,Kulturní krajiny v okolí sídel“. Vychází
z předpokladu, že i suburbánní, silně pozměněné oblasti, mohou vykazovat kulturní
a historické hodnoty spjaté s dochovanými fragmenty historických krajinných struktur.
Téma disertační práce částečně navazuje na diplomovou práci obhájenou na Fakultě
životního prostředí ČZU v Praze v roce 2020 s názvem ,,Komponované krajiny v severní
části Středočeského kraje“, která se zabývala analýzou komponovaných krajin v rámci
správních obvodů ORP Brandýs nad Labem, Neratovice, Mladá Boleslav a Lysá nad
Labem. Identiﬁkace a hodnocení řešených komponovaných krajin vycházelo z Metodiky
identiﬁkace komponovaných krajin v kombinaci s vlastní doplňující metodikou.
Literární rešerše pojednávala o kulturní krajině, jejích hodnotách, ochraně a dále
byla zaměřena na krajinu komponovanou, včetně její typologie a doby vzniku. Cílem
práce bylo ověřit skutečný stav a dochovanost vytipovaných krajin projektem IGA ZF
MENDELU, včetně zpracování vlastní fotodokumentace řešených krajin a zhodnocení
spolehlivosti samotné databáze. Na rozdíl od projektu IGA ZF MENDELU práce vycházela
nejen z archivních a současných mapových podkladů, ale také z terénních průzkumů.
Závěrečný výstup tvořilo 27 karet jednotlivých lokalit s vyhodnocením dochovanosti
celkové krajinné kompozice. Každá z karet obsahuje základní charakteristiku území
a kompozice, stručnou historii, fotodokumentaci, rozbor a popis kompozičních prvků
a vyhodnocení jejich stavu či dochovanosti.
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Měření s dešťovým simulátorem s cílem zlepšit
protierozní ochranu zemědělské půdy
Measurements with Rainfall Simulator Aims to
Improve Soil Protection
Jakub Stašek

Abstrakt:
Česká republika je z velké části zemědělskou krajinou. Mezi pěstovanými
plodinami dominuje pšenice s téměř 800 tisíci hektary. Téměř 400 tisíc hektarů zabírá
řepka a na 300 tisících se pěstuje kukuřice. Dále jsou hojně zastoupené další obilniny
(např. ječmen jarní a ozimý) a pícniny. Podle Ministerstva zemědělství je ohroženo
nějakou mírou vodní eroze přes 50 % zemědělských ploch. Z hlediska vlivu na vodní
erozi jsou na tom nejhůře širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice), ale částečně
také řepka ozimá s časným datem setí uprostřed léta. Pro výpočty míry eroze je v ČR
používána univerzální rovnice ztráty půdy USLE, která byla vytvořena v USA. Jedním
z faktorů je právě ochranný vliv vegetace (C faktor), který byl pro české podmínky pouze
upraven. Vzhledem k rozdílným plodinám ve střední Evropě a změnám v agrotechnice
a termínech agrotechnických operací za posledních 40 let je vhodné hodnoty C faktoru
ověřit a aktualizovat.
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství měla od roku 2016 dva navazující
projekty zaměřené právě na zpřesnění hodnoty C faktoru za využití simulátoru deště.
S tímto přístrojem je možné vytvořit intenzivní srážku a následně zjistit míru ochrany
půdy jednotlivých plodin. Od roku 2016 se podařilo uskutečnit přes 410 experimentů
na 15 nejběžnějších plodinách a také na několika způsobech obdělávání včetně
půdoochranných technologií. Z výsledků vyplynulo, že u některých plodin (slunečnice,
řepka, ozimé obiloviny) byla dřívější hodnota C faktoru nadhodnocena a plodiny tak ve
skutečnosti poskytují půdě vyšší ochranu. Na příkladu kukuřice, slunečnice a čiroku
jsme zjistili, že využití půdoochranných technologií dokáže snížit odnos sedimentu
z pole až na desetinu a povrchový odtok o třetinu v porovnání s konvenčním
zemědělstvím.
Výzkum byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR, NAZV, projekt
č. QJ1530181 Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem
kvantiﬁkace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice
a projekt č. QK1920224 Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích
při vyloučení používání glyfosátu.
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Lesní krajina a její historické kulturní hodnoty
Defunct Settlements in National Park Sumava

Tereza Švárová

Abstrakt:
Téma lesní krajiny a jejích kulturně historických znaků je v dnešní době čím
dál častěji vyvstávajícím tématem, které vzbuzuje silné emoce a různé názory napříč
obory. Z toho důvodu byla vnímána potřeba se na téma podívat hlouběji, ale zároveň
s určitým nadhledem. Téma disertační práce zároveň navázalo na projekt „Identiﬁkace
a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR“ (NAKI II). V historii
byly doby, kdy lesní krajina a lidská civilizace tvořily harmonickou, vzájemně provázanou
jednotku, ve které navzájem spolupracovaly. Les je celistvý systém, spojení života
rostlin, zvířat, ale i lidí a jejich historie. Tak jak dokáží tato společenství žít pospolu, tak
by měla fungovat i ochrana lesa jako celku. Tak se bohužel dnes neděje a ochrana se
zabývá jen konkrétními částmi. Do dnešní krajiny je propsáno mnoho různých přístupů
a znaků naší kulturní historie. Mimo lesní krajinu byly tyto znaky zařazeny mezi kulturní
památky nebo jako ucelené celky vytvořily chráněné areály. V rámci lesní krajiny však
jsou tyto znaky opomíjeny a vymezovány velmi zřídka. Z legislativy bohužel nevyplývá
potřeba se více zabývat jinými hodnotami lesa, než jsou ty přírodní, a tak se tyto
hodnoty dále ztrácejí z lidské paměti. Hlavním cílem práce je proto vymezit kulturně
historické znaky lesní krajiny a rozšířit tak znaky stanovené v metodice „Typologie
historické kulturní krajiny České republiky“ (Ehrlich M. et al., 2020), které by mohly být
podkladem k následnému přístupu a hledání kulturně historických hodnot lesa. Dílčím
cílem práce je ověření mapování a vymezení přítomnosti kulturně historických znaků
lesní krajiny na vybraných modelových územích v případových studiích, případně
nalezení nových znaků v dané krajině a jejich zapracování do seznamu vymezených
znaků. A dále například ověření a aplikace vymezení typologických jednotek dle
vydané metodiky (Typologie historické kulturní krajiny) v případových studiích na
vybraných modelových územích.
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Stanovení potenciálu území
ORP Prachatice k vymezení
historických kulturních krajin
prostředky GIS
Determination of the Potential
of the Area of ORP Prachatice
to Deﬁne Historical Cultural
Landscapes by Using GIS Tools
Oldřich Vacek, Jan Hendrych,

Abstrakt:
V roce 2019 byla publikována metodika Typologie historické kulturní krajiny
České republiky, která rozpracovává závěry 16. zasedání Výboru pro světové
dědictví UNESCO konaného v roce 1992 v Santa Fé pro území ČR. Metodika navrhuje
a charakterizuje národní soustavu typů historické kulturní krajiny, které jsou natolik
speciﬁcké a výrazné, že je lze v kulturní krajině vymezit na základě koncentrace (hustoty)
charakteristických znaků (atributů). Atributy jednotlivých typů historických krajin lze
rozdělit na atributy primární, jejichž přítomnost v území je pro vymezení konkrétního
typu historické krajiny nezbytná (sine qua non) a atributů sekundárních (podpůrných),
jejichž přítomnost zvyšuje přesnost vymezení území s potenciálem konkrétního typu
historické kulturní krajiny. Na příkladu ORP Prachatice bylo demonstrováno vymezení
na základě atributů stanovených metodikou Typologie historické kulturní krajiny
České republiky jako primární či sekundární atributy pro konkrétní typy historických
krajin na území ČR, a které jsou mapovány ve veřejně přístupných geodatabázích. Na
základě vymezených atributů byla vypočtena průměrná hustota jevů pro každý bod
(pixel 10x10 m) na území ORP Prachatice a vymezeny areály s velmi vysokou hustotou
(jev.km2) hodnoceného jevu. Hustota jevu byla následně normalizována (maximální
hodnota jevu je rovna hodnotě 100), statisticky vyhodnoceno rozložení hustoty jevu
v zájmovém území a ﬁnálně vymezeny lokality s vysokým potenciálem pro následné
reálné vymezení areálů historických kulturních krajin na území ORP Prachatice.
Uvedenou metodou byly na území ORP Prachatice vymezeny lokality, které mají
potenciál pro vymezení celkem 19 typů historických kulturních krajin. Uvedený postup
vymezuje pouze území s potenciálem pro vymezení typů historických kulturních
krajin, nikoliv území typů historických krajin. Vlastní vymezení historických kulturních
krajin je nutné provést terénním šetřením, k němuž je stanovení potenciálu území
k vymezení typů historických kulturních krajin pouze jedním z pomocných podkladů
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Preventivní hodnocení krajinného rázu s
průmětem do územního plánování
Preventive Evaluation of Landscape Character
with a Projection into Spatial Planning
Simona Vondráčková

Abstrakt:
Pojem „krajinný ráz“ je zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Ráz krajiny je dán přírodními a kulturními podmínkami území, speciﬁckými
rysy, které utváří krajinu a přispívají k její odlišnosti, jedinečnosti. Každá krajina je
chráněna před činností, která snižuje její hodnotu. Orgán ochrany přírody je tedy
dotčeným orgánem v rámci správních řízeních vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb.
(Stavební zákon). Jako jeden z podkladů pro rozhodování orgánu ochrany přírody je
tzv. hodnocení krajinného rázu, které se zpracovává ve dvou rovinách – jako případové
hodnocení nebo preventivní hodnocení. Zatímco případové hodnocení se zpracovává
na konkrétní záměr a je podkladem pro rozhodování v dané konkrétní záležitosti,
tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu území stanovuje obecné požadavky na
ochranu krajinného rázu, je zpracováno jako podklad pro diferencovaný přístup
k uplatňování § 12 zákona č. 114/1992 Sb. na konkrétní správní území v různých
měřítkových úrovních a podrobnostech (např. kraj, ORP, ZCHÚ, přírodní park, obec
apod.). Zkušenosti z řady hodnocených území ukazují výhody vyhodnocení celého
území z hlediska krajinného rázu metodou, která zužuje prostor subjektivního přístupu
a použitím kritérií uplatňovaných i na jiných územích dosahuje srovnatelného přístupu
k identiﬁkaci a oceňování hodnot krajinného rázu.
Preventivní hodnocení je zpracováno jako krajinářsko-analytický dokument
s návrhovou částí věnovanou odstupňované ochraně krajinného rázu na vymezeném
území. Výsledky hodnocení jsou především určeny pro činnost orgánu ochrany přírody
a krajiny při ochraně krajinného rázu. Nicméně současně se, zejména v poslední době,
ukazuje potřeba řešit přesah ochrany krajinného rázu i do procesů územně plánovací
činnosti, a to nejen v podobě jevů ÚAP, ale i v podobě podmínek prostorového
uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územních plánech. Je
tak možno přenést poznatky a zájmy ochrany přírody a krajiny do nástrojů územního
plánování. Tomu přispívá i Metodický pokyn MŽP ve spolupráci s MMR k uplatňovaní
§ 12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) a Metodické
listy AOPK ČR č. 8.6., které se podrobně věnují možnostem implementace ochrany
krajinného rázu do procesu územního plánování.
Příspěvek představuje příklad řešení preventivního hodnocení krajinného
rázu na území ORP Třinec, resp. jeho aktualizace, kde je kromě standardních výstupů
preventivního hodnocení práce zaměřena také na možnosti uplatnění §12 odst. 4 a
stanovení podmínek, za kterých je možné dohodnout podmínky ochrany krajinného rázu
příslušnou územně plánovací dokumentací. Území je rozčleněno na lokality z hlediska
dochovanosti urbanistické struktury a možností změn v této struktuře, z dochovanosti
architektonických hodnot a typického charakteru zástavby a ze zapojení zástavby do
krajinného rámce a tím i do krajinné scény – do vzhledu krajiny. Takové rozdělení sídel
a jejich částí do kategorií se dále využije pro komunikaci diferencovaného přístupu
34
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k zástavbě vůči veřejnosti, stavebním úřadům a dalším subjektům veřejné správy
a jako podklad pro územně plánovací činnost.
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Stanovení erozních charakteristik orné půdy
pomocí zařízení Mini-JET
Determination Erodibility Factors on
Agricultural Soils Using Mini-JET Device
Michal Vrána

Abstrakt:
Příspěvek popisuje metodu stanovení erodovatelnosti nesoudržných
zemědělských půd pomocí zařízení Mini-JET. Pro stanovení erodovatelnosti je nejdříve
potřeba určit kritické tečné napětí. Pro určení kritického tečného napětí byl použit
tzv. „Jet Erosion Test“ (JET). Měření bylo provedeno pomocí modiﬁkované verze zařízení
Mini-JET. Zařízení je velmi vhodné pro měření v terénu. Je malé, lehké, spotřebuje malé
množství vody oproti jiným metodám a obsluhu zařízení zvládne pouze jedna osoba.
Měření kritického tečného napětí půdy je založeno na sledování rychlosti tvorby
erozního kráteru, který je vymílán působením vodního paprsku o známé kinetické
energii. Z průběhu hloubky erozního kráteru lze vypočítat erozní parametry půdy, jako
jsou kritické tečné napětí a koeﬁcient erodovatelnosti.
Mini-JET experimenty byly provedeny na experimentálních plochách katedry
hydromeliorací a krajinného inženýrství u obce Řisuty. Pro experimenty byly využity
různé typy půdního povrchu. U vypočtených erozních veličin byla zjištěna velká
variabilita, která je charakteristická pro nesoudržné typy půdních povrchů. Přesto
jsou hodnoty kritického tečného napětí a koeﬁcientu erodovatelnosti srovnatelné
s publikovanými hodnotami a mohou tak být využitelné pro implementaci v erozních
modelech. Na základě provedených testů lze proto konstatovat, že metoda je využitelná
i na zemědělských půdách. Pro získání reprezentativních hodnot erodovatelnosti
je však potřeba, vzhledem k vysoké prostorové heterogenitě prostředí, provést
dostatečný počet replikací.
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Transport sedimentů v povodí VN Vrchlice
Sediment Transport in Vrchlice Reservoir
Watershed

Julie Winterová

Abstrakt:
Více než 90 % obyvatel ČR je zásobováno pitnou vodou z vodovodů, přibližně
pak polovinu této vody tvoří povrchové zdroje. Město Kutná Hora a přilehlé obce jsou
zásobovány pitnou vodou z vodní nádrže Vrchlice, která byla vybudována v roce 1971
na řece Vrchlici. Na rozdíl od nádrží výše položených, v zalesněných lokalitách, je VN
Vrchlice umístěna v údolí pahorkatiny, v zemědělské krajině, a tak se v ní objevuje
zvýšený přísun splavenin.
Zemědělská krajina nahradila původní pralesy. Malé pozemky orné půdy byly
před cca 70 lety sloučeny do velkých celků. V roce 2018 jsem zpracovala historický
vývoj využití území povodí VN Vrchlice, od poloviny 19. století do současnosti. Více
než 50 % tohoto území je v současnosti využito jako orná půda, čtvrtinu tvoří lesy
a přibližně 8 % trvalý travní porost. Současný stav je výsledkem rozvoje zastavěnosti,
zatravnění některých pozemků orné půdy, obnově dříve zaniklých rybníků a nádrží.
Změna v zastoupení kategorií využití území se pohybovala v řádu maximálně jednotek
procent.
Další částí mého výzkumu bylo modelovat produkci, transport a usazování
sedimentu v povodí VN Vrchlice. Jako kontrola výpočtu modelem WaTEM/SEDEM
sloužily objemy sedimentu, které jsme změřili v 8 rybnících. Ty nejzatíženější rybníky
dosahovaly až 75 % zanesení.
Na základě výstupů z modelu bylo možné označit oblasti, které významným
podílem přispívají k množství sedimentu v nádržích a rybnících a kde má význam
navrhnout protierozní opatření. Zájem o udržitelné hospodaření v krajině a ochranu
VN Vrchlice přispívá k nutnosti taková opatření navrhovat a realizovat. Příspěvek vznikl
s podporou projektu H2020 SHUi (773903).

Klíčová slova:
využití území, vodní eroze, sediment, vodní nádrže, protierozní opatření
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