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Abstrakt 

Hlavní část práce se zaměřuje na posouzení vlivu realizovaných protierozních 

opatření na lesních úsecích vodních toků jihovýchodní Moravy. V první části 

diplomové práce jsou popsány druhy eroze, její důsledky a moţná protierozní opatření. 

V následující části je charakterizováno posuzované území, popsán aktuální stav 

realizovaných protierozních opatření a vyhodnocen jejich vliv na zájmové území. V 

závěru diplomové práce je navrţen další postup realizace protierozních opatření. 

 

Klíčová slova:   Eroze, protierozní opatření, bystřina, strţ, retenční prostor,  

     

 

Summary 

The main part of works (task) is surveys to influence adjudication of realized 

soil protection from erosion of the forests streams in south-eastern Moravia. In first part 

of diploma there are describ types of erosion, consequences and perhaps soil protection 

from erosion. In the following part is characterized weighted territory, describe actuall 

state of realized soil protection from erosion and evaluation their influence on area. In 

the end of diploma is designed next progress realization of soil protection fom erosion. 

 

Keywords: erosion, proteion from erosion, stream, ravine,  holding space 
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1. Úvod 

 Kaţdý přírodní jev – ţivel - se projevuje ve svých důsledcích na přírodě, tedy i 

na člověku. Projevuje se různou mírou a člověk si zkušenostmi ověřil, jak velké jejich 

působení je schopen spolu s přírodou snášet. Území České republiky je nepříznivě 

ovlivněno především atmosférickými sráţkami vysoké intenzity, nepravidelného 

výskytu a nepříznivými hydrogeologickými podmínkami. Jejich abnormální hodnoty se 

projevují buď lokálními, nebo regionálními povodněmi s následnými škodami. [3] 

Vývoj krajiny v České republice, především v horských a podhorských územích, je 

úzce spojen s hospodařením v lesích. Krajinu ovlivňují nejen produkce a těţba dřeva, 

ale i ostatní účinky lesa na prostředí a na člověka. Toto působení můţeme souhrnně 

nazvat mimoprodukčními funkcemi lesa, které jsou významné při stabilizaci a tvorbě 

krajiny. Uplatňují se v pramenných územích vodních toků, v oblastech přirozené 

akumulace vod a v územích vyuţívaných k rekreaci obyvatel. Při podpoře 

mimoprodukčních funkcí lesa se uplatňují výrazně nejen specifické postupy při 

pěstování lesa, ale i další specializované činnosti. K těm patří zejména lesnicko-

technické meliorace a hrazení bystřin, účinně podporující vodohospodářské a 

půdoochranné funkce lesa. [2] 

Bystřina a plocha jejího povodí (s převahou lesního fondu) tvoří biosystém, který je 

ţádoucí odborně spravovat odvětvím lesního hospodářství.  

Škody z činností takových vodních toků jsou způsobovány nejen vlastními 

záplavami a prudce tekoucí vodou, ale i unášenými splaveninami a jejich ukládáním 

v úsecích sníţeného spádu koryta nebo při vybřeţení vody na pozemcích. Často se 

nepříznivý dopad projevuje v soutoku, kdy velké mnoţství nánosů z bystřin ovlivňuje 

průtočnost koryta vyššího řádu. [3] 

V ČR není činnost bystřin aţ tak rozsáhlá jako v alpských zemích, ale i přesto není 

zanedbatelná a nevýznamná. 
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V počátcích hrazení bystřin se projevovaly poruchy vegetační pokrývky půdy 

horských terénů, způsobené pastvou i jednoúčelovým zemědělstvím a lesním 

hospodařením, vznikem i rozvojem četných rýh, úţlabí a strţí. Uvolněné hmoty unášené 

povodím zvyšovaly její zahloubené důsledky. Protipovodňová ochrana území a 

obyvatel v rámci protierozního opatření jsou například ovlivnění retence sráţek v půdě 

nebo neškodné odvedení sráţkových vod bystřinami. Podstatný je proto i přístup a 

zájem úpravy vodních toků – řek a jejich vyuţití.  

Úpravy na našich bystřinách se výrazně odlišují od prací na alpských strţích. Lze 

připustit, ţe jednoznačné určení vymezení co to je bystřina, není. Vyznačuje se 

především velkým rozkolísáním průtoků v čase, mnohdy i úplným vysycháním aţ po 

náhlé mocné přívaly. Protékají krátkými horskými údolími, úţlabinami vysokého 

nepravidelného spádu. Charakteristickým znakem bystřin je transport a ukládání 

splavenin. V oblastech dolních úseků bystřin nebo podhorských toků se nevyskytují 

značnější zdroje pohyblivých horninových hmot, půda je chráněna drobným vegetačním 

krytem, anebo jsou koryta tvořena pevnou skálou, nebo vyloţena hrubými balvany, 

z nichţ odplavitelné látky byly jiţ dříve odneseny. Omezeně se zde vyskytují hlavní 

příčiny vzniku splavenin, coţ je zvětrávání, eroze nebo sesuvy. 

Cílem diplomové práce je posoudit vliv některých realizovaných protierozních 

opatření v lesích na jihovýchodní Moravě. To zahrnuje posouzení jejich aktuálního 

stavu a vyhodnocení vlivu na ţivotní prostředí. Kaţdý vodní tok má jiné specifické 

vlastnosti, to se týká průtoků, průtočného profilu, spádových poměrů, směrových 

poměrů, vegetace, osídlení ţivočichy atd. 

Posuzované území patří do flyšového pásma, coţ vyţaduje zohlednění při realizaci 

protierozních opatření. Vodní toky jsou mnohem rozkolísanější, neţ v jiných oblastech 

ČR. Největším negativním dopadem bystřin je půdní eroze doprovázená bočními 

sesuvy, transportem splavenin a jejich následným ukládáním na neţádoucích místech 

v recipientu. 
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2. Eroze 

Eroze značí rozrušování zemského povrchu působením exogenních sil, a to 

působením přírodních činitelů (zejména vody, větru, ledu, sněhu) a antropogenních 

činitelů (zejména vlivem zemědělské výroby, výstavbou komunikací, urbanizací). 

Rozrušování půdního povrchu je doprovázeno přemisťováním uvolněné hmoty, 

působením kinetické energie některých činitelů (zejména vody a větru) a následným 

ukládáním hmoty při poklesu energie. Jednotlivé druhy eroze se mohou vyskytovat 

jednotlivě nebo v kombinaci, coţ způsobuje různou intenzitu erozních pochodů. [1] 

Erozní procesy probíhají neustále, způsobují nepřetrţitý vývoj a změny povrchu 

Země. Nejvýznačnějšími faktory jsou klimatické, hydrologické, morfologické, 

geologické, půdní, vegetační a hospodářsko-technické. 

Eroze je přirozená činnost, která se podílí na tvorbě krajiny, ale působí negativně na 

zastavěná území. Proto je snaha tyto procesy potlačovat účinnými protierozními 

opatřeními.  

  

2.1. Druhy eroze 

2.1.1. Povrchová vodní eroze  

 Rozeznáváme tři formy povrchové vodní eroze: 

 Plošná; 

 Výmolová;  

 Proudová. 
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Plošná vodní eroze 

Plošná eroze je charakterizována rozrušováním a smyvem půdní hmoty na celém 

území. Je významným způsobem ovlivňována lidskou činností (osetím vhodnými 

plodinami, změnami porostu). 

Prvním stupněm je eroze selektivní. Povrchový odtok odnáší jemné půdní částice a 

na ně vázané chemické látky. Dochází ke změně půdní textury a obsahu ţivin v půdě. 

Půdy se stávají hrubozrnnějšími a mají sníţený obsah ţivin, naopak půdy obohacené 

smyvem jsou jemnozrnnější a bohatší na ţiviny. Selektivní eroze probíhá pozvolna a 

nezanechává viditelné stopy. V dolních částech svahu lze zjistit nánosy jemnozrnného 

materiálu. Výskyt selektivní eroze zjistíme texturálním rozborem půdy a stanovením 

obsahu ţivin v průběhu svahu. [9] 

Druhý stupeň plošné eroze se nazývá eroze vrstvená. Vzniká při větší kinetické 

energii povrchově stékající vody a nepříznivém utváření půdního profilu (střídání málo 

odolných a odolných vrstev) dochází ke smyvu půdní hmoty ve vrstvách. Projevuje se 

na celé ploše svahu nebo probíhá v širokých pruzích v závislosti na reliéfu povrchu. [9] 

Výmolová vodní eroze 

Výmolová vodní eroze vzniká postupným soustřeďováním povrchově stékající 

vody, která vyrývá v půdním povrchu mělké zářezy, postupně se prohlubující. 

Prvním stadiem výmolové vodní eroze je eroze rýžková a brázdová. Při rýţkové 

erozi vznikají v půdním povrchu drobné úzké zářezy, které vytvářejí na postiţeném 

svahu hustou síť. Brázdová eroze se vyznačuje mělkými širšími zářezy, jejichţ hustota 

na svahu je menší neţ u eroze rýţkové. Vzhledem k tomu, ţe rýţková a brázdová eroze 

postihují obvykle velkou část povrchu svahu, označuje se tato eroze často jako nejvyšší 

stadium plošné eroze. [9] 
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Z rýţek a brázd vznikají pokračujícím soustředěným odtokem hlubší rýhy, které se 

směrem po svahu postupně prohlubují. Jsou výsledkem rýhové eroze. Ta pak přechází 

ve vyšší stupeň - erozi výmolovou a ta v nebezpečnou, území devastující erozi 

stržovou. Výsledkem výmolové a strţové eroze jsou hluboké výmoly a strţe.  

Proudová vodní eroze 

Proudová vodní eroze probíhá ve vodních tocích působením vodního proudu. Je-li 

rozrušováno pouze dno, mluví se o erozi dnové, jsou-li rozrušovány břehy, o erozi 

břehové. Nejvýrazněji se projevuje proudová eroze v bystřinách, jeţ nesou obvykle 

velké mnoţství splavenin. 

2.1.2. Mury 

Náhlé přívaly a zvodnění mocnějších pokryvů na strmých svazích hor mohou 

vyvolat jejich náhlý tok, s tvorbou vybroušených hlubokých strţí, s proudy zvodnělé 

směsi zemin a kamenů, tvořící často rychlé ničivé „laviny“ i značné délky. Jsou známé 

z vysokohorských oblastí Alp – nazývané mury. Pohybovou energií ničí všechny 

porosty, stavení a mosty. [9] 

 

2.1.3. Ledovcová eroze - exarace  

 Příčinou je pohybující se ledovec, působením své tíţe. Při pohybu vynakládá 

ledovec převáţnou část energie na erodování skalního podloţí, která obrušuje, 

vyhlazuje a rýhuje valouny. Ledovec strhuje a unáší do niţších poloh velké mnoţství 

horninových zvětralin, jeţ po uloţení vytvářejí morény. Podle způsobu dopravy vznikají 

při dopravě sutě na povrchu ledovce morény svrchní, při dopravě při okrajích ledovce 

morény boční a při dopravě materiálu při dně ledovce morény spodní. Setkají-li se dva 

ledovcové proudy, spojí se jejich boční morény v morénu střední. U paty ledovce se 
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vytváří obloukovitá moréna čelní. Materiál morén se s tající vodou z ledovců dostává do 

vodních toků, v nichţ tvoří významný podíl splavenin. [9] 

Ledovcová eroze se omezuje na velehorské polohy (Alpy, Kavkaz, Skalisté hory 

apod.), v našich podmínkách se současně nevyskytuje. O její existenci na našem území 

v době čtvrtohorního zalednění svědčí morénové sedimenty v Tatrách a v Krkonoších. 

 

2.1.4. Sněhová eroze  

Sněhová eroze vzniká pohybem sněhu ve formě lavin, jejichţ erozní činnost probíhá 

při velkých tlacích a rychlostech sněhu. Často sněţný pás devastuje níţe poloţené 

území. Sněhová eroze můţe být vyvolána i pohybem vrstvy sněhu po neumrzlém 

půdním povrchu při jarním tání. Projevuje se zejména v podhorských oblastech. 

 

2.1.5. Větrná eroze  

Větrná eroze spočívá v rozrušování půdní hmoty kinetickou energií větru, 

v přemísťování uvolněných částic a jejich ukládání při poklesu energie vzdušného 

proudu. Je typickým jevem v aridních a semiaridních zemích, s jejími projevy se však 

setkáváme i v humidních zemích, zejména v sušších oblastech na půdě s nepříznivými 

fyzikálními vlastnostmi a nekryté vegetací. [9] 

 

2.1.6. Antropogenní eroze  

Člověk má vliv na vznik a průběh erozních procesů svými zásahy do přírody; je 

výrazným činitelem při vzniku zrychlené eroze a na erozní procesy působí nepřímo i 

přímo. Nepřímý vliv je ničením přirozeného vegetačního krytu půdy a následným 

nahrazením vegetací s nízkým ochranným účinkem, zhoršením fyzikálních, chemických 

i biologických vlastností půdy, soustřeďováním povrchového odtoku různými úpravami 
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území, znečištěním půdy odpady apod. Přímý vliv je zejména realizací staveb a 

urbanizací. [9] 

2.2. Protierozní ochrana 

Protierozní ochrana má za úkol chránit současně člověka a dva nejcennější zdroje 

přírody, kterými je půda a voda. Ve světě převládá především eroze způsobená 

povrchově stékající vodou, je tedy nutné vhodně upravit odtokové poměry, jak 

v povodí, tak i v recipientech. 

U soustředěného odtoku dochází k projevům výmolové eroze, která se postupně 

mění v proudovou. Pokud nezajistíme vhodné opatření, můţe proudová eroze způsobit 

devastaci koryt vodních toků, bystřin, dopravních komunikací, budov, aj. Výmolové 

erozi se předchází úpravou povrchového odtoku vhodnou kombinací technických 

opatření, které by měly být vhodně doplněny vegetačním doprovodem. [1] 

 

2.2.1. Zásahy v povodí  

 Jsou to opatření, která spočívají v úpravě hospodaření na pozemcích v povodí. 

Jejich cílem je zamezení vzniku, popřípadě minimalizace dopadu eroze půdy ve stádiu 

plošné a rýhové eroze. Prostředkem k tomu je např. volba vhodného vyuţívání pozemků 

(zatravnění, zalesnění), úprava skladby lesa a zemědělských plodin pěstovaných 

v povodí, rozčlenění honů apod. Vhodně volené osevní postupy a dodrţování 

agrotechnické kázně při obhospodařování zemědělských pozemků dokáţí významným 

způsobem ovlivnit stupeň eroze pozemků v povodí. Při zalesňování nejlépe protierozní 

funkci plní smíšené lesy. Jejich účinnost se sice neprojeví okamţitě, ale postupem času 

několika let.  
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2.2.2. Zásahy v recipientu 

Biologická opatření  

Zde je snaha o zachování toku v co nejvíce přirozeném stavu a to vhodnou volbou 

břehových porostů z listnatých a bohatě kořenících dřevin zapadajících do dané lokality. 

Při  návrhu vegetačního opevnění svahů, je nutno posoudit ekologické vlastnosti 

stanoviště a hydraulické poměry toku. Podle toho se volí druhové skladby dřevinných a 

lučních porostů na březích. Vegetační porost je nedílnou součástí vodního toku, 

stabilizuje ho a je i významnou krajinotvornou součástí.  

Technická opatření 

Mělo by se k nim přistupovat velmi citlivě, často aţ jako k poslednímu řešení, 

protoţe neřeší podstatu, erozi pouze potlačují. Výhodou je, ţe fungují okamţitě po 

zhotovení.   

Způsoby Technických opatření: 

  Stabilizace koryt vodních toků; 

  Úprava výmolů a strţí; 

  Hrazení bystřin; 

  Výstavba protierozních nádrţí  

 Stabilizace koryt vodních toků 

Týká se směrového a výškového uspořádání, aby se vyloučila přirozená erozivní 

činnost zahlubovaní koryta vodního toku. 

    Úprava výmolů a strží 

V záhlaví výmolů a strţí dochází k soustřeďování sráţkové vody, která se postupně 

zařezává do svahu a tím se výmoly a strţe rychle zvětšují. 
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Výmoly a strţe lze upravovat postupnou asanací nebo jednorázovou úpravou. 

Postupná asanace se uplatňuje většinou na nezemědělské půdě a provádí se etapově. 

V 1. etapě se zabrání prodluţování a prohlubování výmolů a strţí. V 2. etapě se provede 

opevnění svahů, obvykle vhodnou vegetací. [1] 

Vznik výmolů a strţí je nejčastěji v místech s velkým výškovým rozdílem. Snahou 

je sníţení tohoto podélného sklonu přehrazením příčného profilu. Přehrazeni se provádí 

příčnými prahy, hrázkami a nejčastěji přehráţkami. Návrh hrazení odpovídá zásadám 

platným pro úpravy toků. Přehráţky se konstruují tak, aby se voda soustřeďovala vţdy 

ve střední části přehráţky (přepadová sekce), a tím se zamezil kontakt vody se svahy. 

Zemní přehráţky – uplatňují se v mělkých výmolech s malým podélným sklonem a 

menším průtokem. Jsou budovány z dobře hutněné zeminy o výšce 0,2 aţ 0,6 m, se 

sklonem návodního líce 1:3 aţ 1:4. Přehráţky se zavazují do boků výmolů. 

 

Obrázek 1 Zemní přehrážka ve strži 

Průsakové kamenné přehráţky – se zřizují z kamenné rovnaniny, opatřené v patě o 

piloty. Spadiště se zpevňuje hatěmi nebo kamennou dlaţbou. Vyznačují se stálím 

průsakem při jakémkoliv vodním stavu.  

 

 

Obrázek 2 Kamenná přehrážka z rovnaniny 
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Plůtkové přehráţky – pouţívají se na územích s nedostatkem kamene. Nízké plůtky 

o výšce 0,3 aţ 0,6 m, realizované z vrbového proutí vpleteného do kůlů z čerstvých 

zelených větví zaraţených do dna.  Vyšší plůtkové přehráţky, vysoké 1 aţ 1,5 m, 

zapuštěné do dna ve vzdálenosti 1 m a spojených kleštinou, a z mezipilot [1]. V dnešní 

době se jiţ neprovádí, důvodem je nedostatek vrbového proutí.  

 

Obrázek 3 Nízká plůtková přehrážka 

Haťové  přehráţky -  jsou zhotoveny z hatí, které se kladou na piloty o průměru 

0,15 m. Do základového příkopu se zapouští asi 0,3 m pod povrch, aby se voda 

nedostala pod přepáţku. Návodní strana se zasypává zeminou, spadiště se zpevňuje 

hatěmi nebo kamennou dlaţbou. [1] 

 

Obrázek 4 Haťové přehrážky 

Zděné kamenné přehráţky – v exponovaných výmolech a strţích, při výšce 

1 aţ 1,5 m. zřizují se obvykle z kamene na sucho, při větší výšce z kamene na 

cementovou maltu, výjimečně z betonu. Mají obvykle lichoběţníkový průřez s korunou 

o šířce 0,6 m. Vzdušní líc má sklon 3:1, návodní líc je svislý. Uprostřed koruny se 

zřizuje přepad dimenzovaný na maximální průtok, spadiště se zpevňuje kamennou 

dlaţbou. [1] 
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Drátokamenné přehráţky – realizuje se vyskládáním kamene do drátěného koše ve 

tvaru kvádru. Jednotlivé kvádry se zavazují do sebe aţ do konečného tvaru přehráţky. 

Konstrukce drátokamenných přehráţek je průcezná. Jejich hlavním účelem je 

zadrţování splavenin na bystřinách s rozkolísaným průtokem a neustáleným 

splaveninový reţimem. Jednou z výhod u těchto staveb je, ţe při opravách či 

rekonstrukcích je moţnost rozebírání částí křídel po jednotlivých koších a jejich 

opětovné uloţení s provázáním. 

Srubové přehráţky – jsou realizované jako dřevěné kostry z podélných kulatin 

vyplněných kamenem.   

 Důleţitá je i 2. etapa, kde probíhá opevnění svahů, které má zabránit dalšímu 

podemílání a rozrušování výmolů a strţí.  

Prvním opatřením je zabezpečení úpatí svahů, které je různé podle stupně ohroţení. 

U méně ohroţených svahů postačí jednoduché oţivené stavby, laťové plůtky, oţivené 

kamenné rovnaniny aj. U zvláště nestabilních svahů se realizují opěrné zdi srubové, 

kamenné nebo zděné. 

Vlastní svahy se před zpevněním urovnají do sklonu, který odpovídá pouţitému 

opatření, obvykle 1 : 2, na soudrţných půdách aţ 1 : 1.  

Zpevnění svahů:   

Zatravnění – je to nejjednodušší opatření a z ekonomických důvodů se provádí 

nejčastěji. U rozhodnutí zda svah zatravnit, je podstatný sklon, půdní sloţení, 

prostorové moţnosti a unášecí síla v recipientu. 

Drnování – jsou buď čtvercového tvaru 30 × 30 cm, nebo obdélníkového tvaru 

50 × 70 cm. Z ekonomických důvodů se drnují pouze velmi ohroţené plochy. Drnovky 

se kladou buď v řadách s vystřídáním spár, šachovnicově na koso, nebo v pásech se 

vzájemnou vzdáleností 1 aţ 3 m, s osetím plochy mezi pásy. [1] 
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Břehové porosty - kořeny dřevin vrůstají do břehů bystřin a mechanicky je zpevňují, 

a stabilizují tak koryto vodního toku. Kromě toho poskytují i velmi dobré a přirozené 

úkryty rybám i drobnějším ţivočichům, a to můţe jejich počty i druhová sloţení 

příznivě ovlivňovat. Dřeviny je nutné vybírat nejen podle zdrojů, ale podle skladby, aby 

odpovídaly souborům lesních typů. Břehové porosty jsou ekologicky příznivé. 

Záplety – obvykle z vrbového proutí vpleteného mezi zelené kůly vrby, topolu, 

jilmu nebo jasanu, ve vzdálenosti asi 30 cm. Tohle řešení se jiţ od 60.let téměř 

nepouţívá, jedním z důvodu je nedostatek proutí. [1] 

 

 

Obrázek 5 Záplety ke zpevnění svahů 

Terasováním – uplatňuje se na svazích s velkým sklonem, obvykle větší jak 15 %. 

Tvar a výška jsou závislé na sklonu území, na hloubce půdního profilu, na zpřístupnění 

území pro mechanizaci, na vyrovnání zemních prací. Musí se přihlíţet i na biologickou 

funkci toku. [1] 

„Tvrdé úpravy“ - Opěrné zdi, dlaţby, rovnaniny, záhozy, pohozy z lomového 

kamene – jsou nejméně přirozené, znamenají ztrátu přírodního břehu, větší rychlost 

vody, špatné stanoviště pro vodní organizmy. Způsob opevnění tzv. „tvrdých úprav“, je 

volen pouze ve stísněných prostorových podmínkách, např. v zastavěných územích 

obcí, v souběhu s komunikací. Na stavbu se pouţívají především přírodní materiály, 

nejlépe z lomového kamene, aby se zachoval přírodní ráz.  
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 Hrazení bystřin 

V bystřinách dochází soustředěným odtokem vody k proudové erozi různého stupně 

intenzity, jeţ se projevuje rozrušováním koryta i jeho okolí a ke tvorbě a transportu 

splavenin. 

 

Při hrazení bystřin se provádí:  

  Úprava povodí bystřin – tak, aby se odtok soustředil v bystřině a zabránilo se 

unášení splavenin z povodí do koryta bystřiny. Úpravy je nutno zaměřit k zachycení 

povrchového odtoku, k přeměně co největší části v odtok podzemní a k upevnění 

půdního povrchu. [1] 

 Zalesňování kordonovou výsadbou – je prováděna na zvláště sklonitých svazích, 

obvykle nad 45°. Vytvoří se odkopem svahu banket, skloněný proti svahu. Kořeny 

sazenic se poloţí na dno banketu a zasypou se zeminou ze svislé stěny. Svah se upraví 

do původního tvaru a sazenice se postupem času vztyčí do svislé polohy. [1] 

 

Obrázek 6 Kordonová výsadba stromů 

Klejonáţ – pokrytí plochy klestem, přitlačeným k půdě tyčkami nebo drátem. Klest 

zachycuje půdní částice z vyšších poloh a umoţňuje jamkovou výsadbu sazenic. [1] 

  Úprava sklonu dna – velký nepravidelný sklon bystřin se zmenší 

odstupňováním podélného profilu bystřin příčnými stavbami. [1] 
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 Přehrážky  

 Příčné stavby, podle zvyklostí ČR vyšší neţ 2 m. Na našem území historicky 

nepřevýšily 9 m. Vysoké přehráţky jsou nyní často odmítány, protoţe nejsou pro 

ţivočichy průchozími, a pro to ekologicky vhodnými. Překáţí pohybům ryb nejen proti 

vodě, ale i po vodě, protoţe při přepadu přes korunu se mohou tragicky zranit. Proto by 

měly být budovány spíše ve vyšších polohách, kde se ryby nevyskytuji. Tam kde se 

ryby vyskytují, tak se přehráţky upravují, aby byli průchozí (budování rybích 

přechodů). Zkušenosti ukázaly, ţe není vhodné trvale přerušit přírodní pohyb splavenin, 

ale jen jej usměrňovat. Vysoké přehráţky mají být průchozími, a proto byly zavedeny 

typy otevřených, které dočasně zachytí téměř vše, aby následně mohlo být vyklizeno 

dříví, štěrk a písek dál odplavovány menšími průtoky. Pod přepáţkami na tlumení 

kinetické energie je nejvhodnější hluboký vývar. Aby přehráţky zvládaly plně svou 

funkci, je účelné je budovat v soustavách. [3] 

Konsolidační přehráţky – ustalují splaveniny do tzv. čáry nánosů, která spojuje 

korunu niţší přehráţky s patou nejbliţší přehráţky výše poloţené. Výhodou je zklidnění 

a ustálení koryta. Nevýhodou je, ţe pro většinu ryb příliš vysoké, proto se nedoporučují 

stavět. Přehráţky lze doplnit rybími přechody. 

 

Obrázek 7 Konsolidační přehrážky 

Retenční přehráţky – budují se k zadrţení hrubých aţ balvanitých splavenin, jemné 

splaveniny, které by retenční prostor brzy zanesly, by měly být vyplavovány vodou 

přepadající přes přepad, při niţších vodních stavech vodou protékající otvory zřízenými 

v různých výškách v přehradním tělese. Otvory v přehradním tělese bývají široké 

20 aţ 40 cm a vysoké 30 aţ 60 cm. Zděné retenční přehráţky bývají i vyšší neţ 10 m. 
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Retenční prostor se navrhuje podle reţimu a druhu splavenin, většinou se jedná o 

naplavenou lesní půdu. Vytěţení retenčního prostoru má dopad na ţivotní prostředí, a to 

krátké či dlouhé narušení biotopu.  

Stupně  

Příčné stavby se svislou vodní lící o výšce 0,3 aţ 2,0 m, které se pouţívají při 

nutnosti sníţit podélný sklon. Dno pod stupněm musí být zpevněno, aby odolávalo 

přepadajícímu proudu, a to jako dopadiště a dlaţbou nebo kamennou rovnaninou. Ve 

vývaru jsou doporučovány úkryty pro ryby, a to dutiny v tělese objektu nebo v patě 

břehů, v základech bočních dlaţeb. Vhodné je i umístit několik velkých kamenů ve 

vývaru, aby mezi a pod nimi byly dutiny slouţící jako úkryty. Příliš vysoké stupně jsou 

nevýhodné, protoţe jsou překáţkou při migraci rybích osádek. Podle místních 

podmínek se stupně budují z různých materiálů. [3] 

Dřevěné stupně – v obtíţně přístupných úsecích, v nichţ je nedostatek kamene. 

Vhodné tam kde hrozí vlivem sváţení pohyb stupně. Má přes ně stále přetékat voda, 

aby nehnily. Je nutno je chránit vhodnou impregnací. 

Kombinované stupně – ze dřeva, kamene nebo betonu. Jejich ţivotnost je aţ 15 let. 

 

Obrázek 8 Stupeň kombinovaný ze dřeva a kamene 

Drátoštěrkové stupně – umoţňují vyuţití kamene přímo z koryta bystřiny a rychlou 

stavbu. Ţivotnost s konstrukcí z drátů o průměru 4,5 mm dosahuje asi 40 let. 
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Prahy  

Nízké přepadové stavby do výšky 30 cm. Mají zamezit vymílání dna a překonávají 

malé výškové rozdíly, a tím vyrovnávají sklonové poměry. Budují se především 

z přírodních materiálů - kamenné, dřevěné. Nyní jsou téměř vyloučeny prahy betonové. 

Těleso prahů má vodorovnou hranu přepadu, která můţe být pravidelná nebo členitá, 

coţ je biologicky příznivějším. Prahy jsou pro pstruhy trvale průchozími, ale to neplatí 

pro vranku a mihuli. Dno musí být tak široké, aby nad ním protékala voda s hloubkou 

dostatečnou pro rybí migrace. Pod prahy musí být úkryt pro ryby. Nízké příčné objekty 

jsou hydraulicky i biologicky lepšími, ale při pohybu splavenin mohou být částečně 

nebo zcela překryty štěrkovou lavicí. To je hydrotechnicky nevhodné, ale 

hydrobiologicky lepší.[3] 

 Skluz  

Nejvhodnější je pouţít balvanitý skluz, protoţe je hydraulicky účinný i průchozí pro 

vodní organismy. Řadíme ho do kategorie přírodně blízkých. Jsou ideální pro ţivot ryb 

a nebrání obousměrným pohybům. Realizuje se pro sníţení podélného sklonu dna. Tyto 

práce jsou snazší, ale velkou hmotností kamenů náročnými na dopravu. Jejich ţivotnost 

můţe být dlouhá, dají se snadněji opravit nebo obnovit, ale provozní zkušenosti jsou 

s nimi krátké. Jsou v nich rybí úkryty a dá se předpokládat, ţe rychlostmi vody 

s velikou turbulencí nad kameny budou příznivými pro ţití i pohyby organismů.  

Nevýhodou je poranění ryb ostrými hranami při pohybu po toku vody. [3]   

  

  Úprava průtočného profilu – musí zaručit neškodné provedení průtoků vody 

korytem bystřiny. Úprava koryta se řídí velikostí, četností a povahou průtoků. [1] 

Směrová úprava koryta – trasa, která má zajišťovat plynulý průtok vody, by se měla 

co nejvíce podobat přirozenému korytu. 
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Příčný profil koryta – je nutné je spolehlivě upravit, neboť jsou neustále ohroţována 

kinetickou energií vody, zejména za vysokých průtoků. Způsob opevnění je závislí na 

průtokových poměrech, na povaze a tvaru koryta v podélném i příčném směru, na 

splaveninách, na matriálu, v němţ je koryto bystřiny zahloubeno, na druhu místních 

hmot k opevnění atd. Velmi široké vyuţití při hrazení má vegetace a oţivené stavby. U 

zvlášť ohroţených koryt se provádí opevnění dlaţbou, někdy v kombinaci se dřevem, 

dále srubovými, kamennými nebo betonovými zdmi a rovnaninou. 

Protierozní nádrže 

 Nádrţe jsou převáţně retenčního charakteru a plní sedm základních funkcí: 

  zadrţují nárazový odtok povrchové vody, a tím chrání níţe leţící území před 

          vznikem výmolové eroze; 

  zachycují splaveniny; 

  zvyšují a ustalují erozní základnu příslušného povodí; 

  zlepšují vláhový reţim půdy a ovzduší; 

  krajinotvorný prvek; 

  upravuje vodní reţim; 

  úprava mikroklimatu. 

Nádrţe retenčního charakteru lze zřizovat buď jako dočasné, po zanesení se 

neobnovují a zůstávají ve funkci mokřad, nebo trvalé, při určitém stupni zanesení 

nádrţe se splaveniny odstraňují.  

 Aby nádrţe zvládaly plně svou protierozní funkci, je účelné je zakládat 

v soustavách. 
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3. Charakteristika posuzovaného území 

Zájmové území, Luhačovické zálesí, leţí v jihovýchodní části České republiky, 

ve Zlínském kraji. 

3.1. Přírodní podmínky 

3.1.1. Klimatické poměry 

Klimaticky náleţí zájmové území do mírně teplé oblasti. 

Území je charakteristické dlouhým, teplým, mírně suchým létem. Přechodné období 

je zde krátké s mírným aţ mírně teplým jarem a mírně teplím podzimem. Zima je zde 

krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 – 8°C. Nejchladnějším měsícem je 

leden, nejteplejším červenec. Průměrná teplota ledna se pohybuje podle výšky území od 

-2°C do -3°C. V červenci se průměrná teplota pohybuje kolem 16 - 17°C. Průměrná 

denní maxima teploty se pohybují v rozmezí 22 – 24°C, průměrná denní minima 

v závislosti na reliéfu mezi -5°C a -5,5°C. Absolutní minima se pak pohybují mezi -

25°C aţ -30°C. 

Velké vegetační období začíná v poslední pentodě března a končí začátkem druhé 

pentody listopadu. Malé vegetační období začíná kolem 25. dubna a končí kolem 

7. října. Letní období začíná začátkem června a končí začátkem září. 

Nejvíce sráţek spadne v červenci (96 mm), nejméně v únoru (40 mm). 

 

3.1.2.     Geologické poměry 

Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty 

flyšového pásma západních Karpat (magurská skupina). Horniny magurského flyše jsou 



Bc. Petra Šrámková: Posouzení vlivu realizovaných protierozních opatření na 

lesních úsecích vodních toků jihovýchodní Moravy  

 

2009 19 

 

paleocenního aţ eocenního stáří a jsou zastoupeny v zájmovém území račanskou 

jednotkou, a to vrstvami zlínskými a soláňskými. 

Zlínské (a svrchní vrstvy zlínské): pokrývají prakticky celé zájmové území. Jedná se 

o flyšové střídání jílovců z části vápnitých a pískovců převáţně glaukonitických. 

Převaţuje sloţka pelitická. Slínovce a vápnité jílovce převládají nad jílovci, vystupují ve 

vrstvách několik málo decimetrů aţ 90 cm silných. Jsou šedé, zelenošedé, šedozelené, 

olivově zelené, světle šedozelené, hnědošedé, šedohnědavé aţ čokoládově hnědé. Občas 

jsou ţlutohnědé, okrově ţluté jílovce vápnité tmavošedě prouţkované. Hnědé jílovce 

vápnité i nevápnité vystupují porůznu ve vrstvách 5 - 350 cm silných. Jsou většinou 

proměnlivě jemně písčité a drobně slídnaté, místy aţ silně jemně písčité, přecházejí v 

jílovité břidličnaté pískovce (5 - 15 cm). Odlučnost mají někdy lavičkovitou (3 - 4 cm) 

nebo ploše lasturnatou, nedokonale břidličnatou nebo kusovitou. Jílovce a slínovce 

různých barev se střídají buď ve vrstvách aţ 1 -2 cm silných, nebo prouţkovitě ve 

vrstvách nejčastěji 2 aţ 20 cm silných. Nejvíce rozšířené pískovce jsou glaukonitické 

jemnozrnné aţ středně zrnité, vzácně i hrubě zrnité, nejčastěji v lavicích 0,1 - 700 cm, 

ojediněle aţ 10 m, nejčastěji 50 - 400 cm silných. Jsou světle šedé, zelenošedé i 

šedozelené, nevápnité, křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají naspodu 

hrubozrnné, arkózovité. Jsou masivní nebo s lavicovitou dělitelností (10 - 30 cm), při 

navětrání deskovitě odlučné, v nejvyšší poloze lavic někdy křivolupenné. Silné lavice 

glaukonitických pískovců nebo plochy s jejich nahloučenými lavicemi se dají někdy 

směrně sledovat na vzdálenosti aţ několika kilometrů a místy tvoří v terénu 

morfologicky nápadné drobné hřbítky. Pískovce zlínských vrstev jsou jednoduše nebo 

vícenásobně zvrstvené, gradačně nebo i laminovaně, někdy s laminací konvulutní. 

Mocnost zlínských vrstev je silně proměnlivá, ovlivněná poeocenní denudací (odhaduje 

se na 1700 - 2300 m). [12] 

Soláňské vrstvy: vrstvy tohoto typu nacházíme na jiţním okraji zájmového území. 

Stáří těchto vrstev je paleocén aţ střední eocén. Jedná se o pískovcovo-břidličnatý pás 
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(poměr pískovců k pelitům aţ 1:1). Jílovce jsou zde olivové, šedé, zelené a zelenošedé i 

tmavošedé, deskovité a pískovce (2 - 4 cm) jemně aţ středně zrnité, aleuritické, 

jemnozrnné. Vyskytují se zde i vápnité pískovce s glaukonitem, přecházející do 

drobnozrnných slepenců s valouny a úlomky (max. 2 cm) křemene, ţivců, tmavošedých 

fylitů, v lavicích 0,1 - 4 m silných. Mocnost soláňských vrstev obecně kolísá od 1300 m 

po několik desítek metrů. [12] 

Pleistocenní uloţeniny řešeného území mají převáţně fluviální původ (náplavy 

vodních toků).  

K holocenním sedimentům zde patří uloţeniny údolní nivy. 

3.1.3.      Geomorfologické poměry 

Zájmové území náleţí orograficky do provincie Karpaty, do podsestavy    

Moravsko-slovenské Karpaty, do celku Vizovická vrchovina, do podcelků Zlínská 

vrchovina a Komonecká hornatina. [12] 

Geomorfologický vývoj území byl poměrně sloţitý. Po vyvrásnění a nasunutí 

příkrovů převládá subaerický vývoj. Dlouhé období působení erozně denudačních 

procesů, přerušované etapovitými tektonickými zdvihy, vedlo místy ke vzniku 

zarovnaných povrchů, jejichţ zbytky dnes nacházíme v podobě plošin a zaoblených 

hřbetů. [12] 

Období kvartéru se svými četnými klimatickými změnami se vyznačuje intenzivním 

zahlubováním vodních toků a rozčleňováním staršího reliéfu. 

Výsledkem těchto procesů je dnešní charakter terénu. Jedná se o členitou vrchovinu 

většinou s ostrými hřbety a hluboce zaříznutými údolími. Severně od Luhačovic 

přechází Zlínská vrchovina do Komonecké hornatiny, kde se nachází nejvyšší bod 

zájmového území – kóta 672 m. n. m. [12] 
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Ze současných geomorfologických procesů se nejvíce vyskytují sesuvy a 

akcelerovaná vodní eroze. Významným reliéfotvorným činitelem je také člověk 

(antropogenní reliéf).  

 

Obrázek 9 Mapa zájmového území 

3.1.4. Půdní poměry 

Zájmové území leţí v oblasti karpatského flyše a tomu odpovídají i jeho půdní 

poměry. 

Většinu území pokrývají hnědé půdy, často mírně, místy však i výrazně oglejené. 

Půdní reakce je většinou neutrální. Podél vodních toků se vyskytují nivní, místy aţ luţní 

půdy, většinou oglejené a nevápnité. 
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Co se týká půdních druhů, nacházíme zde půdy hlinité a jílovitohlinité (centrální 

část), půdy jílovité (západní část) a také i půdy lehčí – písčitohlinité a hlinitopísčité – (v 

nejvyšších partiích zájmového území). 

3.1.5. Hydrologické poměry 

Podzemní vody: 

Zájmové území je na podzemní prosté vody chudé, protoţe je většinou budováno 

téměř nepropustnými horninami karpatského flyše. Podzemní vody jsou většinou 

nevýznamné, vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových 

souvrství. Tyto zásoby podzemních vod jsou doplňovány sezónně a jejich specifický 

odtok se pohybuje v rozmezí 0,5 aţ 1,0 l. s
-1 

km
-2

. Prameny jsou malých a silně 

rozkolísaných vydatností. Maxima vydatnosti dosahují v květnu aţ v červenci, nejniţší 

v říjnu aţ v listopadu. [12] 

Významnější jsou vody minerální. Do širší oblasti Luhačovických pramenů řadíme i 

sirovodíkové vývěry ve Vizovicích a Lutonině (s Luhačovicemi komunikují dobře 

propustnými pískovci soláňských vrstev). V Luhačovicích je 10 zřídel studené alkalické 

kyselky a jeden pramen sirovodíkové vody. 

Povrchové vody: 

Zájmové území patří k úmoří Černého moře a spadá do povodí řeky Moravy. Území 

náleţí k hornímu povodí Olšavy (P 112,2 km2 , L 13,8 km a Qa 0,66 m3.s-1). Olšava 

s přítoky, k nimţ patří zejména Luhačovický potok (Š´távnice) a Nivničky. Olšava 

pramení jiţně od Šanova ve výšce 585 m n.m., ústí zleva do Moravy u Kostelan v 178 

m n. m. , plocha povodí je 520 km
2
, délka toku je 46 km, průměrný průtok u ústí je 2,50 

m
3
.s

-1
. Luhačovický potok pramení severovýchodně od Slopného ve výšce 385 m n. m. , 

ústí zprava do Olšavy u Újezdce v 216 m n. m., plocha povodí je 143 km
2
, délka toku je 

23,5 km, průměrný průtok u ústí je 0,80 m
3
.s

-1
. Ostatní vodní toky jsou většinou méně 

významné. [12] 
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Celé zájmové území patří mezi oblasti se středně velkým vodohospodářským 

potenciálem, specifický odtok se pohybuje mezi 6 aţ 10 l.s
´-1

km
-2

. V hydrologické 

bilanci převaţuje výpar nad odtokem. 

Všechny toky mají značně rozkolísaný průtok, poněvadţ retenční schopnost povodí 

je malá. Nejvyšší odtok je v březnu aţ dubnu, nejniţší odtok je koncem léta do zimních 

měsíců. 
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4. Realizovaná protierozní opatření a vyhodnocení 

jejich vlivu 

Z hlediska eroze, je zájmové území velmi citlivé. Z příkrých svahů strţí jsou při 

přívalových deštích transportovány splaveniny z lesních pozemků do intravilánu 

lázeňského města Luhačovice a do údolní Luhačovické přehrady. Jiţ naši předkové si 

uvědomovali nutnost chránit lázeňské území, kdyţ od roku 1906 začali s prvními 

prácemi na ochraně Luhačovic před následky eroze. Obavy se projevily i při budování 

Luhačovické přehrady na vodním toku Šťávnice, kde se také navazuje na činnosti 

našich předků.  

 Z hlediska významu eroze je takových malých přítoků v zájmovém území 

mnoho a nelze řešit všechny, proto jsou zde vybrány ty nejvýznamnější.    

 

Obrázek 10 Výsek z vodohospodářské mapy ČR 1:50 000, [14] 
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4.1. Gáborka 

Potok Gáborka je levostranným přítokem Šťávnice, do které se vlévá v 12,6 říčním 

km. Zájmová oblast se nachází v extravilánu města Luhačovice a Pozlovice. Povodí je 

celé zalesněno. 

Gáborka je bystřinným tokem - strţí, který se vyznačuje svými typickými 

vlastnostmi, jako jsou velký podélný sklon dna, doprava štěrku, vymílací činnost, 

rozkolísanost průtoků. V rozšířených profilech, při ztrátě unášecí síly, jsou splaveniny 

ukládány a průtočný profil je zmenšován. Průtoky Gáborky jsou značně rozkolísané a 

jsou přímo závislé na mnoţství atmosférických sráţek. 

Gáborka byla v minulém století částečně upravena, a to vybudováním soustavy 

retenčních kamenných přehráţek, které mají za úkol zadrţet štěrkopísčitý sediment 

v místě vzniku a zabránit jejich transportu do potoka Šťávnice v době intenzivních 

sráţek nebo přívalových dešťů. Přehráţky musely být roku 1996 a 1998 opraveny, 

jejich stav byl přírodou zdevastovaný, a z tohoto důvodu nemohly plnit svou retenční 

funkci. Splaveniny byly transportovány do toku vyššího řádu a tam ukládány. 

Všechny přehráţky jsou stejného typu. Liší se pouze výškou a rozměry. Těleso 

přehráţek má tvar lichoběţníku. Do terénu jsou zavázána křídly, která jsou vodorovná a 

navazují na odtokovou sekci. V tělese jsou vytvořeny odvodňovací otvory, kterými 

odtéká voda zadrţená za tělesem přehráţky. Přehráţky i vzpěrné prahy jsou zhotoveny 

z lomového kamene na cementovou maltu. Dno pod přehráţkami je zpevněno záhozem 

z lomového kamene. 

Má-li být zajištěna funkčnost objektů, je nutné kontrolovat stav přehráţek a 

příleţitostně vytěţit sediment. S vyšším počtem přehráţek se samozřejmě omezuje 

mnoţství splavenin a zpomaluje zanášení jejich akumulačního prostoru.  

Naposledy byl zhoršený technický stav objektů a opevnění zjištěn v roce 2004, kdy 

byla vypracována projektová dokumentace [5]. V listopadu roku 2008 byl navrhovaný 
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projekt na vodním toku Gáborka realizován. Jednotlivé přehráţky byly podle potřeb 

opraveny, spadiště byly doplněny záhozem z lomového kamene. Z retenčního prostoru 

přehráţek v km 0,080 a 0,570 byla odtěţena část nánosů. 

Funkčním posláním všech přehráţek je stabilizovat svahy ve vlastním korytu toku 

(strţi) Gáborka, a tím zabránit výmolové činnosti, zachytit splaveniny v horní části 

toku, zabránit jejich dopravě do potoku Šťávnice a ochránit tak lázeňské město 

Luhačovice při povodňových průtocích. 

4.1.1. Přehled realizovaných opatření na toku 

      Prvním objektem je kamenný stupeň v km 0,047. Následuje souvisle 

upravený úsek z lomového kamene na cementovou maltu po km 0,071. Základy paty 

opěrných zdí se ochránily kamennou přídlaţbou, aby úsek mohl dál plnit svou funkci.  

 

 

Obrázek 11 Průtočný profil km 0,047 – 0,071(duben 2009) 
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 Kamenný práh km 0,056 

Kamenný práh výšky 0,03 m, stabilizuje napřímené dno. Zabraňuje pohybu 

kamenného záhozu vlivem unášecí síly vody. 

 

Obrázek 12 Kamenný práh (duben 2009) 

 Kamenná přehrážka km 0,080 

Výška přehráţky je 3,0 m. Tahle přehráţka je dočišťujícím prvkem celé soustavy. 

V roce 2008 byla z  retenčního prostoru přehráţky vytěţena část nánosů cca 60 m
3
.  A 

to pouze proto, ţe je dobře dostupná. V současné době je přehráţka opět zanesená po 

bezpečnostní přeliv. Na přehráţce byla provedena oprava levého křídla na návodní 

straně. 

 Kamenná přehrážka km 0,230 a 0,269 

U přehráţek byly poškozeny spadiště, a to především přívalovými dešti a následným 

působením zvýšené kinetické energie vody, čímţ se zvýší unášecí schopnost vody. 

Spadiště byly doplněny záhozem z lomového kamene, o hmotnosti 130 – 200 kg, na 
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tlumení vodního rázu. Přepáţky jsou vysoké 1,5 m. Zavázaná křídla přehráţek do 

svahu, na vzdušní i návodní straně, byla očištěna a přespárována. Za účelem 

prodlouţení ţivotnosti tělesa. Retenční prostor přehráţek je celý zaplněn.   

 

Obrázek 13 Kamenná přehrážka km 0,230 s kamenným záhozem (duben 

2009) 

 

Obrázek 14 Kamenná přehrážka km 0,230 a 0, 269(duben 2009) 
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 Kamenná přehrážka km 0,347 

Kamenná přehráţka výšky 3,50 m plní svou retenční funkci a nemá ţádné poškození. 

Její poslední oprava byla v roce 1998. Retenční prostor v dubnu 2009 je zaplněn z 1/3. 

Rozpadlá kamenná přehrážka km 0,380 

Průchod velkých vod zapříčinil zborcení větší části retenční přehráţky. Zbývající 

část přesto i nadále působí konsolidačně společně s  kamenným záhozem, který byl 

doplněn. Objekt je na špatně přístupném místě, proto se neopravil. Ekonomicky je 

mnohem výhodnější nechat přehráţku samovolně rozpadnout a na lépe přístupném 

místě postavit zcela nový objekt, který její funkci převezme. Výškové uspořádání obou 

objektů, proto musí na sebe navazovat. Postupně se zborcené těleso stane součástí 

retenčního prostoru nové přehráţky. 

 

Obrázek 15 Rozpadlá kamenná přehrážka (duben 2009) 
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 Kamenná přehrážka km 0,453 

U přehráţky bylo nutné upravit spádové poměry doplněním spadiště záhozem 

z lomového kamene. Přehráţka má výšku 3,50 m a její retenční prostor je v dubnu 2009 

zaplněn z 1/2. Přehráţka je velmi dobře zavázána do terénu, na obr. 15 je zřejmé ţe plní 

svou funkci a neobtéká.  

 

Obrázek 16 Kamenná přehrážka (duben 2009) 

Kamenná přehrážka km 0,570    

Přehráţka je vysoká 4,50 m. Retenční prostor je minimálně zanesen 

štěrkovitopísčitým sedimentem. Z důvodu nutnosti opravy přehráţky byla z retenčního 

prostoru vytěţena velká část nánosů, cca 300 m
3
. Vytěţení přehráţek se provádí jen ve 

výjimečných případech, zasadila se za to ekonomika vyvolaná legislativou. Je mnohem 

výhodnější po zanesení retenčního prostoru postavit přehráţku novou, neţ ji nechat 

vytěţit, a sediment pak komplikovaně převáţet na vzdálené skládky a tam jej nákladně 

ukládat. 
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Obrázek 17 Vytěžení retenčního prostoru přehrážky (listopad 2008) 

 

 

Obrázek 18 Vytěžený retenční prostot (duben 2009) 
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Obrázek 19 Opravená retenční přehrážka (duben 2009) 

 

4.1.2. Posouzení vlivu realizovaných opatření 

Díky přehrazení bystřiny soustavou příčných objektů došlo postupně k zanesení 

vytvořených retenčních prostorů sedimentem. Tím se zmírnil sklon údolnice a sníţila se 

unášecí síla vodoteče pro určitou velikost frakce splavenin. Retenční přehráţky 

nepochybně omezují mnoţství splavenin z hlediska zanášení potoka Šťávnice a ve 

sráţkově normálních letech je dostačující. Transportu splavenin, za extrémního vzdutí 

potoka, umělé kamenné přehráţky nezabrání. 

Zanesení retenčního prostoru přehráţek splaveným sedimentem způsobuje lokální 

zmírnění sklonu údolnice. Sedimentem se současně přitěţuje pata svahu, coţ teoreticky 

i prakticky funguje jako přirozený stabilizační a sanační prvek okolních údolních svahů, 

které jsou trvale v nestabilní rovnováze. Zbudované retenční kamenné přehráţky a 

jejich stabilizační efekt přitíţení paty sedimentem, je v prostředí vysokých a strmých 

svahů erozního údolí pouze lokální, částečné a dočasné. Podstatné je rozmístění 

přehráţek, plošný dosah sedimentů a jeho mocnost v retenčním prostoru. 
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 Lokalita Gáborka je součástí CHKO Bílé Karpaty, kde jde mimo jiné i o snahu 

zachování původního přírodního stavu se všemi původními jevy, kterými jsou například 

svahové deformace a erozní činnost bystřin, jako typický krajinotvorný prvek. 

V Gáborce se ryby nevyskytují, protoţe kamenné přehráţky většinou přesahují výšku 2 

m, proto jsou pro ţivočichy neprůchodné, ovšem vzhledem k rozkolísanosti průtoků a 

částečnému vysychání by ani nebylo moţné stále osídlení rybí osádkou. Při 

minimálních průtocích Gáborkou protéká 1,0 l.s
-1

.  

V tomto konkrétním případě, je nutné si uvědomit, ţe nelze daný problém řešit jen 

z jednoho pohledu, ale musí se skloubit přírodní prvek s urbanizací.  

 

4.2. Klenkovský potok a jeho přítoky 

Klenkovský potok je levobřeţním přítokem potoku Šťávnice v km 15,30 nad 

Luhačovickou přehradou. Potok v úseku km 0,00 aţ 0,85 protéká polní a částečně 

zastavěnou tratí. Od km 0,85 aţ po pramennou oblast protéká potok úzkým zalesněným 

údolím s četnými erozními strţemi. 

Klenkovský potok je bystřinným tokem, který se vyznačuje svými typickými 

vlastnostmi, jako jsou velký podélný sklon dna, doprava štěrku, vymílací činnost, 

rozkolísanost průtoků. V rozšířených profilech při ztrátě unášecí síly jsou splaveniny 

ukládány. Průtočný profil je zmenšován. Průtoky jsou značně rozkolísané a jsou přímo 

závislé na mnoţství atmosférických sráţek. 

Značně svaţité povodí Klenkovského potoku je tvořeno převáţně flyšem, s velmi 

malou propustností. Kombinace těchto faktorů tvořila ideální podmínky pro plošnou 

vodní erozi pobřeţních pozemků. Erodovaný materiál byl následně strţovitým korytem 

transportován do retenčního prostoru Luhačovické přehrady, kde byl ukládán. 

V povodí Klenkovského potoka byly, jiţ v minulém století, etapovitě projektovány 

a realizovány dílčí podélné úpravy, příčné stavby a zařízení. Tyto opatření se postupem 
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času ukázaly jako nedostatečné z hlediska komplexního přístupu. Úpravy byly 

provedeny ve vyšších úsecích toku, a to od km 1,735 aţ po km 2,388. Proto v níţe 

poloţeném území dál pokračovala eroze a transport splavenin do toku vyššího řádu. 

Tyto splaveniny významným způsobem ovlivňují rychlost zanášení údolní nádrţe 

Luhačovice. V roce 2001 byla vypracována projektová dokumentace [8] na omezení 

vzniku a transportu splavenin. Projektem byly řešeny místní úpravy na bezejmenném 

levostranném přítoku Klenkovského potoka v km 0,145 – 0,861. Nadále se řeší projekty 

na omezení transportu splavenin a výstavbu nových opatření. Při zpracování projektu je 

nutné vzít v úvahu, ţe spousta míst je těţko přístupná.   

Erozní ohroţenost povodí Klenkovského potoka lze povaţovat, z komplexního 

hlediska negativních projevů, za významnou a nezanedbatelnou. Proto je nutná a 

ţádoucí prevence údrţby a výstavby protierozních opatření.  

4.2.1. Přehled realizovaných opatření na toku 

Kamenné stupně v km 0,570; 0,615 a 0,667 

 Jsou osazeny v nejniţším úseku vodního toku a plní stabilizační funkci vlastního 

koryta Klenkovského potoka.  

Levobřežní přítok (P1) v km 0,650 Klenkovského potoka  

Bezejmenný přítok je levostranným přítokem Klenkovského potoka do kterého ústí 

v říčním km 0,650. Z tohoto přítoku bylo transportováno nebezpečně velké mnoţství 

splavenin do zátopového území Luhačovické přehrady. Proto byla roku 2001 

vypracována projektová dokumentace [8], která byla realizována roku 2007, coţ značí, 

ţe jde o téměř novou stavbu. Teoretický předpoklad zaplnění retenčního prostoru, je cca 

22 let. 
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Drátokamenný stupeň v km 0,174 

Stupeň je vysoký 1,0 m. Zdivo je z lomového kamene na sucho, uloţené do 

drátěných sítí. Návodní a vzdušní strana tělesa je svislá. Spadiště je zpevněno záhozem 

z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg. Účelem přehráţky je sníţit podélný sklon a 

stabilizovat vlastní koryto toku. 

 

Obrázek 20 Drátokamenný stupeň (listopad 2008)  

Dřevěné úrovňové prahy v km 0,232 a 0,266 

Prahy jsou z kulatin o průměru do 290 mm. Délky prahu jsou 3,0 m a 4,0 m. Dno 

nad prahem a pod prahem je opevněno záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 

80 kg.   Prahy plní stabilizační funkci koryta. 



Bc. Petra Šrámková: Posouzení vlivu realizovaných protierozních opatření na 

lesních úsecích vodních toků jihovýchodní Moravy  

 

2009 36 

 

 

Obrázek 21 Dřevěný práh v km 0,266 (listopad 2008) 

Kamenné přehráţky v km 0,277 a 0,343 

Přehráţky vysoké 2 m mají lichoběţníkový tvar a jsou zhotoveny z lomového 

kamene na cementovou maltu. Těleso přehráţky je do terénu zavázáno vodorovnými 

křídli, které navazují na odtokovou sekci. V tělese přehráţky jsou vytvořeny 

odvodňovací otvory, kterými odtéká voda zadrţená za tělesem přehráţky, dokud nebude 

retenční prostor úplně zanesen. V současnosti je přehráţka zaplněna z 1/3. 

 

Obrázek 22 Kamenná přehrážka v km 0,343  
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Klestové přehráţky v km 0,400; 0,560; 0,713 a v bočním sesuvu v km 0,783 

Jsou zhotoveny z přírodního místního materiálu a vhodně doplňují systém 

kamenných objektů. Tělesa přehráţek jsou tvořena stěnou, zhotovenou z dřevěných 

trámů a pilot. Mezi jednotlivými trámy jsou svými hrubými konci zakotveny silné 

jehličnaté větve, popřípadě neodvětvené vršky jehličnatých stromů. Klest je prokládána 

štěrkovým materiálem. Dopadiště pod klestovými přehráţkami je opevněno kamenným 

záhozem. 

 

Obrázek 23 Klestová přehrážka v bočním sesuvu v km 0,783(listopad 2008) 

Drátokamenné přehráţky v km 0,750 a 0,861 

Tyto přehráţky jsou vysoké 2 m. Jedná se o přehráţky průcezného typu. Zdivo je 

z lomového kamene, na sucho do drátěných sítí. Spadiště pod přehráţkami jsou 

opevněny záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg.   

Palisádové plůtky v bočním sesuvu v km 0,783 

Palisádové plůtky jsou základním stabilizačním prvkem vznikající strţe. Pouţívají 

se na sanace erozní rýhy. 
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Obrázek 24 Palisádové plůtky v km 0,783 (2007) 

  Drátokamenné stupně v km 1,735; 1,805 a 2,345 

 Všechny tři objekty jsou konstrukčně stejné. Liší se pouze výškou a délkou 

přepadové hrany. Výška objektů je 1,0 – 1,15 m, délka přepadové hrany je 2,5 a 2,0 m. 

Zdivo všech tří stupňů je z lomového kamene na sucho, uloţené do drátěných sítí. 

Spadiště je zabezpečeno vzpěrným prahem, dno pod prahem je zpevněno na délku 

2,0 m záhozem z lomového kamene.   

Kamenný stupeň v km 1,860 

Kamenný stupeň výšky 1,0 m je vybudován na začátku souvisle upravovaného 

úseku. Stupeň je ze zdiva lomového kamene na cementovou maltu. V tělese stupně je 

odvodňovací otvor, který odvádí jednak prosakující vodu za tělesem stupně, jednak 

slouţí ke sníţení hladiny vody při případných opravách přepadové hrany. Dno stupně je 

zpevněno vývarem o hloubce 0,45 m a délce 7,10 m. Tento vývar slouţí k tlumení 
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kinetické energie a jako stálý zdroj vody, nebo jako úkryt pro drobné vodní ţivočichy. 

Boky vývaru jsou opevněny dlaţbou z lomového kamene také na cementovou maltu, 

stejně jak dno vývaru. Vývar je ukončen předprahem z lomového kamene.   

Příčné prahy v km 1,898; 2,200 a 2,308 

Objekty mají lichoběţníkový tvar. Příčné prahy jsou zhotoveny rovnaninou 

z lomového kamene. 

Levobřežní přítok (P2) v km 2,100 Klenkovského potoka  

Nejmenný přítok Klenkovského potoka má nestabilizovaný podélný sklon a u 

profilu se objevují pomístní břehové nátrţe s aktivní erozní činností. Břehový porost je 

nesouvislý, netvárný a nepěstovaný. Porost nevykazuje stabilizační účinky a často 

dokonce i negativně ovlivňuje průtokové poměry nevhodným a problematickým 

prostorovým umístěním. Neupravený přítok se významně podílí na transportu splavenin 

do Klenkovského potoka a na následném zanášení údolní Luhačovické přehrady.  

 Retenční nádrž v km 2,235 

 Na úseku  Klenkovského potoka v km 2,200 – 2,308 byla v minulosti 

vybudována zemní hráz a vytvořena malá vodní nádrţ. Vodní nádrţ byla opatřena 

pouze poţerákem s jednou dluţnou stěnou. Místo bezpečnostního přepadu bylo 

v zemním tělese osazeno betonové potrubí o průměru 600 mm. Při povodních v roce 

1997 a 1998 došlo k ucpání betonového porubí. Voda se přelila přes těleso hráze a bylo 

poškozeno jak potrubí, tak i vlastní zemní těleso. Z tohoto důvodu se investor rozhodl 

vybudovat v místě zemní hráze skluzový stupeň a z původního retenčního prostoru 

odstranil nánosy a obnovil tak jeho retenční funkci. Stavba byla realizována v roce 

2001. Nádrţ se stala velmi významným retenčním objektem. Na hladině jsou osazeny 

hnízda pro vodní ptactvo. [7] 
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Obrázek 25 Retenční nádrž (listopad 2008) 

   Kamenná přehrážka v km 2,388 

 Přehráţka je 1,5 m vysoká. Těleso přehráţky má tvar lichoběţníku. Objekt i 

vzpěrný práh jsou ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu. Těleso přehráţky 

je do terénu zavázáno vodorovnými křídly, které navazují na odtokovou sekci. Objekt 

byl vybudován v roce 1998. Retenční prostor přehráţka je téměř plný a přehráţka se 

stává konsolidační. Dno pod přepáţkou je opevněno z lomového kamene na 

cementovou maltu. Její současný stav odpovídá stáří.  

   Drátokamenná přehrážka v km 2,425 

Přehráţka je vysoká 1,2 m. Jedná se o přehráţku průcezného typu. Zdivo 

přehráţky je z lomového kamene na sucho do drátěných sítí. Spadiště pod přehráţkou je 

opevněno záhozem z lomového kamene. Retenční prostor je zaplněn a přehráţka se 

stala konsolidační. 
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Pravobřežní přítok (P3) v km 3,150  Klenkovského potoka 

Koryto bezejmenného přítoku je nestabilní a s aktivní erozní činností. Svou 

mírou se přítok podílí transportem splavenin na zanášení retenčního prostoru přehráţek.    

4.2.2. Posouzení vlivu realizovaných opatření 

Povodí Klenkovského potoka zatím není komplexně zabezpečeno proti vodní 

erozi, proto stále dochází k transportu splavenin do toku vyššího řádu. Ovšem 

v minulých letech bylo jejich mnoţství výrazně omezeno, a to především obnovením 

retenční funkce nádrţe v km 2,235 Klenkovského potoka a realizací protierozních 

opatřeních na jeho bezejmenném přítoku (P1) v km 0,650. 

Nad retenční nádrţí Klenkovského potoka je vybudována soustava retenčních 

přehráţek. Prostor retenčních přehráţek je jiţ téměř zaplněn a začínají se stávat 

konsolidačními, coţ zapříčinilo, ţe přestávají plnit svou retenční funkci. Za přívalových 

dešťů jsou splaveniny transportovány aţ do retenční nádrţe na Klenkovském potoce, 

kde zůstávají zadrţeny. Retenční nádrţ je vybudovaná především za účelem zachycení 

splavenin, ale není to její jediná funkce. Nádrţ upravuje mikroklima, vodní reţim a je 

výrazným krajinotvorným prvkem Klenkovského povodí.  

Bezejmenný přítok (P1) ústí do Klenkovského potoka v km 0,650. Pod přítokem 

jiţ nejsou ţádné retenční objekty, pouze stabilizační. Splaveniny byly transportovány do 

potoku Šťávnice a následně se podílely na zanášení udolní nádrţe Luhačovice. Proto je 

velmi významná realizace protierozních opatření na přítoku (P1). Soustava nových 

příčných objektů začala plnit svou funkci okamţitě po vybudování, a tím se výrazně 

zmenšilo mnoţství splavenin. Teoretický předpoklad zaplnění retenčního prostoru 

přehráţek je 22 let. 

Povodí Klenkovského potoka je součástí CHKO Bílé Karpaty, proto je nutno, 

stejně jak u lokality Gáborka, provádět zásahy do povodí citlivě. 
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5. Návrh dalšího postupu protierozních opatření 

v zájmovém území  

Hrazení bystřin a strţí je sluţbou, která v průběhu uplynulých let tlumí škody po 

zrychlené, nebezpečné erozi půd a bystřinných koryt biologickými i technickými 

opatřeními co nejbliţšími přírodě. [3] 

V oblasti Gáborka je území komplexně zabezpečeno. Zde je důleţité udrţovat 

retenční objekty v dobrém stavu, tak aby i nadále plnili svou funkci. V případě ţe počet 

přehráţek časem bude nedostatečný a splaveniny začnou být transportovány do potoka 

Šťávnice, je třeba vytěţit zanesený retenční prostor přehráţky, nebo vybudovat úplně 

nový objekt, který převezme funkci nyní jiţ konsolidační přehráţky.   

 Projektování a realizace navrhovaných opatření v povodí Klenkovského potoka 

se řeší v souladu s doporučenými prioritami. Postupuje se etapovitě. Pro další úsek 

Klenkovského potoka, na který by měly být navrţeny protierozní opatření, bych 

doporučila z hlediska priorit bezejmenný přítok (P2) v km 2,100. Ten ústí do 

Klenkovského potoka před retenční nádrţí. Splaveny vznikající na úseku bezejmenného 

přítoku (P2), jsou transportovány do níţe poloţeného území a významně se podílejí na 

zanášení záplavového území Luhačovické přehrady. Dalším úsekem, kde by se 

uplatnily protierozní opatření je pravobřeţní bezejmenný přítok (P3) v km 3,150. Po 

realizaci protierozních opatřeních na obou bezejmenných přítocích by se dosáhlo 

komplexního protierozního řešení v povodí Klenkovského potoku. 
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6.  Závěr 

Jiţ přes 100 let trvá boj s negativními dopady erozní činností v oblasti 

jihovýchodní Moravy a je proto jiţ moţno dokumentovat i jeho dlouhodobější 

výsledky. Jenţe eroze je přirozený přírodní proces, který vytváří krajinný ráz a nedá se 

úplně zastavit, pouze zmírnit.  Proto je důleţité, tenhle fakt přijmout a jednat tak aby 

opatření na zmírnění jejího dopadu nezpůsobila ještě více škod. 

Od protierozních opatření, která jsou v této práci popisována, nelze očekávat, ţe 

zastaví erozi v předmětných lokalitách. Svou dílčí funkci však prokazatelně plní, ale 

vzhledem k charakteristice zájmového území, nelze očekávat, ţe trvale. Proto se 

opatření realizují etapově, od nejexponovanějších území. S tím ţe jednotlivý zásah není 

schopen situaci vyřešit, ale důleţitá je komplexnost. Stejně tak jak je důleţitá výstavba 

protierozních opatření, tak by se neměla pomíjet ani jejich údrţba. 

Významná je i spolupráce s lesní zprávou v Luhačovicích, která obhospodařuje 

lesy zájmového území. Jejich úprava vhodné lesní skladby, citlivé budování obsluţných 

lesních komunikací a šetrné těţební postupy jsou významnými faktory ovlivňující 

příznivě průběh erozní činnosti. V zájmovém území se v těchto konkrétních případech 

nedá mluvit o břehovém porostu, jelikoţ porost je součástí lesa, ale přesto i zde výběr 

vhodných dřevin v bezprostředním okolí exponovaných svahů je často jediným 

funkčním protierozním prvkem.   Je však důleţité postupovat promyšleně a 

systematicky při obnově lesních porostů, a zajistit výsadbu tak, aby včas zaujala 

stabilizační funkci odstraněných porostů.  

 I kdyţ některé stavební prvky protierozních opatření (např. zdivo z lomového 

kamene) jsou v terénu výrazné, přirozeným procesem se i jejich ráz mění, zarůstají 

mechem, řasami a postupně se začleňuje do okolní krajiny, pouze svými rovnými a 

pravidelnými liniemi odhalují svůj technický původ. Ovšem bez nich by konkrétně 
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lázně Luhačovice i Luhačovická přehrada jen těţko bojovaly s nepříznivými dopady 

erozivní činnosti. 
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