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V „ Klimatické studii“ jsou pro vodní útvary uvedeny hodnoty koeficientů sloužících
při výpočtu MEO k přenásobení hodnot R faktoru a hodnot návrhových srážek
pro výpočet základních charakteristik přímého odtoku k závěrovým profilům kritických
profilů jakož i k dimenzování základních parametrů prvků PEO a VHO
Hodnoty koeficientů k přenásobení hodnot R faktoru
Rozsah: 1,063522 - 1,777237 R 42,5 – 71,1 MJ.ha-1.cm.h-1

Koeficient navýšení R faktoru- Rychaltice

Koeficient navýšení R faktoru- Ketkovice

POROVNÁNÍ MEO R - 40 A MEO R - RCP 8.5 _2050
MEO R40- Ketkovice

MEO RCP 8.5 _2050 - Ketkovice

MEO RCP 8.5 _2050 - Rychaltice
Plocha MEO nadlimitní smyv nad 4.t.ha-1.rok-1

MEO R40- Rychaltice
K.ú

Stav (ha)

RPC-8.5 (ha)

Rozdíl (ha)

%

Ketkovice

94,7

125,1

30,4

32

Horni Bojanovice

390,1

459,4

69,3

18

Křepice

251,2

271,7

20,5

8

Sklenov

65,5

71

5,5

8

Rychaltice

184,1

211,7

27,6

15

Hodnoty koeficientů k přenásobení hodnot návrhových srážek

Rozsah Hs_ max24_N100_2025 - 1,096939 - 1,204789

1,191569

Výpočet základních
charakteristik přímého odtoku
k závěrovým profilům kritických
bodů a profilů
Qph -stav

Qph KS

Rozdíl Qph

Oph -stav

Oph KS

m3. s-1

m3. s-1

m3. s-1

m3

m3

m3

KP1-Palkovice

6,6

10,3

3,7

32700

43000

10300

KP2-Palkovice

6,1

9,78

3,68

34400

48100

13700

KP3-Palkovice

5,7

9,66

3,96

34100

48700

14600

KP-K.ú

Rozdíl Oph

Zvýšení hodnot návrhových průtoků
navrhovaných záchytných průlehů
s dopadem na plošné parametry
záborových ploch

SOUHRN
❑ Dopady zvýšení R faktoru na rozsah ploch s nadlimitním erozním smyvem, znamenalo nárůst
výměry nadlimitních ploch
❑ Po zvýšení hodnot návrhových srážek Hs dosahovaly zvýšené hodnoty v závěrových profilech
kritických bodů u kulminačního průtoku (Qph) výrazný nárůst ve srovnání ze stávajícím stavem
❑ Zvýšení hodnot návrhové srážky Hs na plošné parametry vybraných liniových prvků se projevilo
zvýšením hodnot návrhových průtoků navrhovaných záchytných průlehů s dopadem na plošné
parametry záborových ploch
❑ Dosažené rozdíly v plošném rozsahu nadlimitních ploch, přináší zvýšení rozsahu protierozních
opatření (nejenom organizačních a agrotechnických) s dopadem na zvýšení rozsahu
záborových ploch pro realizaci biotechnických a technických prvků PEO.
❑ Aplikace koeficientem upravených hodnot návrhových srážek má dopad ve zvýšení hodnot
charakteristik přímého odtoku v závěrových profilech kritických bodů To se při řešení PÚ projeví
v nutnosti zajistit vyšší ochranu zastavěného území návrhem plošně rozsáhlejších technických
opatření typu ochranných nádrží a často navazujících liniových prvků protipovodňové ochrany
❑ Při aplikaci zvýšených hodnot R faktoru a návrhových srážek, dojde k navýšení plošného
rozsahu záborových ploch navrhovaných prvků PEO a VHO, s dopadem pro SPÚ při
zajišťování potřebné výměry (včetně jejího nákupu) pro realizaci navržených prvků PSZ.

ZMĚNA KLIMATU
DEGRADACE PŮDY VLIV NA EROZNÍ A ODTOKOVÉ POMĚRY
Průzkum území

Plán společných zařízení
13.2.3. Další opatření navrhovaná k ochraně ZPF

K těmto opatřením patří např. stabilizace strží, omezení zhutnění, rekultivace půdy,
agrolesnické systémy (ALS) apod.

Stanovení MEO na lokalitách zemních teras
Zpracovatel dokumentace popíše a vyhodnotí stav lokalit zemních teras, vypočítá MEO a
posoudí případné projevy jejich poškození či nestability
1. Faktor L se získá z celé délky svahu, pokud není přerušen příkopem, průlehem, kanálem,
cestním příkopem nebo jiným záchytným prvkem, který zachytí vodu i splaveniny.
2. Faktor S je totožný s původním sklonem svahu. Podíl jednotlivých částí svahu se
neuvažuje.
3. Faktor C se získá z hodnoty vegetačního pokryvu terasových plošin a terasových svahů.
4. Doplnění faktoru P

Terasy
Úzké – šířka do 10 m – vrstevnicové, příčný sklon negativní nulový nebo pozitivní do 3 %

Faktor P
0,05

Úzké – šířka do 10 m – ostatní

0,1

Středně široké, v průměru 20–50 m, vrstevnicové, příčný sklon negativní nulový nebo
pozitivní do 3 %

0,1

Středně široké, v průměru 20–50 m – ostatní

do 0,20

Velmi široké, v průměru 50–100 m, příčný sklon nulový nebo pozitivní do 3 %, podélný
sklon do 3 %

do 0,20

Velmi široké, v průměru 50–100 m – ostatní
Terasové dílce, podle šířky a sklonů

do 0,40
do 0,40

PÁSOVÉ STŘÍDÁNÍ PLODIN
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