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Summary: 

The goal of this study was to determine the status of the operation of artificial 

waterways in the area of interest Koutské  and  Zábřeh of meadows. This is an area that is 

bounded by 5th ameliorative channels and forms the southern border of the water course 

Štěpánka. 

In my work I have described the general characteristics of the territory, I define an artificial 

watercourse and to evaluate the hydrological function in the landscape. 

Furthermore, I mapped the current status of watercourses in the area of interest PR, to 

evaluate the functioning of the drainage in the region and described the draft measure. 
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Anotace: 

 

Úkolem této diplomové práce bylo zjistit stav fungování umělých vodotečí  v zájmovém 

území Koutské a Zábřeţské louky. Jedná se o území, které je ohraničeno 5. melioračními 

kanály a z jiţní strany tvoří hranici území vodní tok Štěpánka. 

Ve své práci jsem popsala obecnou charakteristiku území, definovala jsem umělou 

vodoteč a zhodnotila její hydrologickou funkci v krajině. 

Dále jsem zmapovala aktuální stav vodotečí v zájmovém území PR, vyhodnotila 

funkčnosti tohoto odvodnění v krajině a popsala návrh opatření 
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1. Úvod 

Půda a krajina byla s člověkem vţdy úzce spjata. Je to moţná tím, ţe člověk by bez 

nich nemohl existovat. 

Kdyby nebyla půda a krajina, člověk by neměl kde ţít, lovit, pěstovat plodiny, chovat 

zvířata. Postupem doby byla krajina více vyuţívaná k zemědělským činnostem. Nároky na 

ni a krajinu se zvyšovaly. 

V 70.-80. letech 19. století se v kulturní krajině staly odvodňovací systémy 

„meliorace“ přirozenou součástí procesu zemědělství a nakládání s krajinou a jen málokde 

se podařilo osvíceným jednotlivcům uchránit zamokřené pozemky (jinak cenné, z krajinně 

ekologického hlediska vysoce funkční mokřadní ekosystémy) před odvodněním. Nutnost 

zvyšování úrodnosti půdy  a zvyšování zemědělské výroby byla vynucena stálým 

přírůstkem obyvatelstva a trvalým postupným úbytkem zemědělské půdy v důsledku 

výstavby sídlišť, průmyslových objektů atd. Projevily se i negativní  stránky, které zásadně 

změnily základní funkce krajiny, krajinný ráz i přírodu celých mikroregionů. Vlivem 

nevhodného zacházení docházelo k odvodňování polí i pozemků.V současné době je 

zemědělství v útlumu. 

Cílem této diplomové práce je zjistit stav fungování umělých vodotečí „melioračních 

kanálů“ v zájmovém území Přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky. Přírodní 

rezervace vznikla v roce 1997 rozprostírá se na ploše o 375 ha. Jedná se o nejhodnotněji 

zachovalou mokřadní oblast na Hlučínsku. Rozkládá se jihovýchodně od města Kravaře-

Kouty a pokračuje do katastru Zábřehu. Rezervaci tvoří rozsáhlé mokřadní a rašelinné 

louky, slepá ramena a tůně v nivě řeky Opavy. Vyskytují se zde ohroţené druhy 

mokřadních rostlin a ţivočichů. 
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2. Obecný popis zájmového území – Přírodní poměry 

2.1. Základní charakteristiky zájmového území 

Koutské a Zábřeţské louky je přírodní rezervace nacházející se  u jihozápadního 

okraje obce Zábřeh u Hlučína. Východním směrem od obce leţí městečko Dolní Benešov, 

jihovýchodním směrem pak město Hlučín. Západním směrem dorazíme do městečka 

Kravaře a dále do Opavy (obr. č. 1). 

            Přírodní rezervaci Koutské a Zábřeţské louky tvoří ucelený soubor mokřadních luk 

s pozůstatky mrtvých ramen a pravidelně zaplavených tůní v nivě toku řeky Opavy a říčky 

Štěpánky. Rozlehlou nivu kolem obou toků tvoří hlinitý fluviální podklad doplněný 

organickou hmotou s pozůstatky slepých meandrů a ramen řeky. Kromě toho podklad luk 

tvoří štěrkovo-písčité sedimenty. Na podmáčených loukách se daří pcháčovým, 

bezkolencovým a vlhkomilným druhům rostlin.  

       Přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky byla vyhlášená Nařízením Okresního 

úřadu v Opavě č.j. 33/97 dne 22.10.1997 o rozloze 375 ha.(Ţídková, 2006) 

Moravskoslezským krajem patří k 5.12.2007 s platností od 1.1.2008 podle IUCN  PR 

Koutské a Zábřeţské louky (PR KaZL) do kategorie IV-řízené rezervace.( Beneš, 2009)  

 

 

Obr. č. 1: Mapa území PR Koutské a Zábřeţské louky dle nařízení Okresního úřadu Opava č.j. 33/97 

(zdroj: Vochyánová, 2009) 
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2.2.Geografické a geomorfologické poměry 

 

  Charakteristické území se nachází cca 500 m JJZ od středu obce Zábřeh u Dolního 

Benešova. Jedná se o plochu (13 ha) lichoběţníkového tvaru, jejíchţ hranice jsou tvořeny 

melioračními kanály (obr. č. 2.). Nadmořská výška území je v rozmezí od cca 229 m. n. m 

v SZ rohu po  226,5 m. n. m. v JV rohu a sklon je tedy generelně od SZ-JV. PR Koutské a 

Zábřeţské louky patří do geomorfologického okrsku Opavsko-moravická niva, která je 

součástí vyššího celku Poopavská níţina. Ta se v těchto partiích vyznačuje typickým 

neckovitým profilem údolí o výrazně plochém dnu tvořeným říčními sedimenty 

s lokálními morfologickými poklesy (relikty mrtvých ramen).  

Ze severu k ní přiléhá geomorfologický okrsek Kobeřické pahorkatiny, její zvýšený 

akumulační reliéf se postupně začíná projevovat cca 500 m severně od zájmového území  

za silnicí Dolní Benešov – Zábřeh (I/56).  

Za řekou Opavou, jiţní plochý reliéf nivy je díky zvedající se elevace Vítkovské 

vrchoviny pohoří Nízkého Jeseníků  prudce omezen .(Kořínek, 2008) 

 

 

Obr. č. 2.  : Meliorační kanály v zájmovém území (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 
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Legenda 

___   hranice zájmového území 

___   meliorační kanál č. 1. 

___   meliorační kanál č. 2. 

___   meliorační kanál č. 3. 

___   meliorační kanál č. 4. 

___   meliorační kanál č. 5. 

___   vodní tok Štěpánka 

Zájmové území PR na mapě (obr. č. 2.) hydroekologického informačního systému  

VÚV T.G.M  - HEIS jsem si nalezla  na souřadnicích  x = - 486 251, y = -1 090 778. 

Stanovení polohy všech pěti kanálů jsem měřila v měsíci březnu  na přístroji GPS 

GARMIN, eTrex Vista HC series, 2007. 

 

Meliorační kanál č. 1.  

Nadmořská výška 229 m.n.m. Souřadnice polohy a délka kanálu č. 1. je uvedena na 

mapě VÚV T.G.M. – HEIS v tab. č. 1. Kanál č. 1. se nachází na severní straně zájmového 

území.  

Tab. č.1.: Souřadnice polohy a délka kanálu č. 1. (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 

  x y 

počáteční stav měření -484 562 -1 090 926 

konečný stav měření -484 939 -1 090 772 

Poloha  

  49°55,237'N 

  18°04,387'E 

Délka toku (m) 418 

 

Meliorační kanál č. 2. 

Nadmořská výška je 229 m. n.m. Souřadnice polohy a délka kanálu č. 2. je uvedena 

na mapě VÚV T.G.M. – HEIS v tab. č. 2. Jedná se o děšťovou výpusť.Meliorační kanál č.2 

se nachází na východní straně a napojené se na zájmové území. Navazuje na kanál č. 1. a 

zároveň se stéká do melioračního kanálu č.3.  
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Tab. č.2.: Souřadnice polohy a délka kanálu č. 2. (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 

 

  x y 

počáteční stav měření -484 925 -1 090 769 

konečný stav měření -484 939 -1 090 772 

Poloha  

  49°55,254'N 

  18°04,262'E 

Délka toku (m) 83 

 

 

Meliorační kanál č. 3. 

Nadmořská výška je 229 m.n.m. Souřadnice polohy a délka kanálu č. 3. je uvedena na 

mapě VÚV T.G.M. – HEIS v tab. č. 3.  Tento kanál se nachází přímo v Přírodní rezervaci 

Koutské a Zábřeţské louky. Do tohoto kanálu se napojuje pravostranný přítok. 

 

Tab. č.3.: Souřadnice polohy a délka kanálu č. 3. (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 

  x y 

počáteční stav měření -484 939 -1 090 772 

konečný stav měření -485 006 -1 091 160 

Poloha  

  49°55,071'N 

  18°04,229'E 

Délka toku (m) 395 

 

 

Meliorační kanál  č. 4. 

Nadmořská výška je 229 m.n.m. Souřadnice polohy a délka kanálu č. 4. je uvedena 

na mapě VÚV T.G.M. – HEIS v tab. č. 4.  Nachází se v jihovýchodní části zájmového 

území. Tento kanál se napojuje na vodní tok Štěpánka, která tvoří jiţní hranici zájmového 

území. 
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Tab. č.4.: Souřadnice polohy a délka kanálu č. 4. (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 

  x y 

počáteční stav měření -485 006 -1 091 160 

konečný stav měření -485 171 -1 091 294 

Poloha  

  49°55,952'N 

  18°04,121'E 

Délka toku (m) 213 

 

 

Meliorační kanál č. 5. 

Nadmořská výška je 229 m.n.m. Souřadnice polohy a délka kanálu č. 5. je uvedena na 

mapě VÚV T.G.M. – HEIS v tab. č. 5.Kanál se nachází na západní hranici zájmového 

území. Počáteční stav kanálu č. 5. je měřen od hranice přírodní rezervace na toku Štěpánka 

aţ po ústí kanálu č. 1. 

 

Tab. č.5.: Souřadnice polohy a délka kanálu č. 5. (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) 

  x y 

počáteční stav měření -484 461 -1 091 437 

konečný stav měření -484 562 -1 090 926 

Poloha  

  49°55,952'N 

  18°04,121'E 

Délka toku (m) 602 

 

 

Tab. č. 6.: Geomorfologické zařazení PR  (Demek et. ol., 2006) 

Podle Demkova geomorfologického členění se oblast PR řadí následovně:  

SYSTÉM    Hercynský 

PROVINCIE    Středoevropská níţina 

SUBPROVINCIE   VII Středopolské níţiny 

OBLAST    VIIA Slezská níţina 

CELEK    VIIA-1 Opavská pahorkatina 

PODCELEK    VIIA-1B Poopavská níţina 

OKRSEK    VIIA-1B-2 Opavsko-moravická niva 
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2.3. Klimatické poměry 

Klimatické poměry PR Koutské a Zábřeţské louky jsou součástí označení MT 10, 

coţ jsou mírně klimatické oblasti, mírně aţ středně vlhké, s průměrnými ročními teplotami 

7-8,5 °C. Ve vegetačním období roku spadne 67% sráţek z průměrného ročního úhrnu, 

který ve stanici Kravaře činí 600-800 mm. (tab. č. 7). (Kořínek, 2008) 

 

Tab. č. 7: Klimatické charakteristiky pro mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt, 1971) 

Průměrná roční teplota ve °C 7 – 8,5 

Průměrné roční sráţky v mm 600 – 800 

Průměrná celková výška sněhu 

spadlého za 1 rok v cm 75 – 100 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou  

10 °C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 aţ -3 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 7 – 8 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17 – 18 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7 – 8 

Průměrný počet dnů se sráţkami 

1mm a více 100 – 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním 

období v mm 400 – 450 

Sráţkový úhrn v zimním období 

v mm 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet jasných dnů 40 – 50 

Arktický den 

den s max teplotou       

vzduchu   - 10°C  

Ledový den 

den s max teplotou       

vzduchu   - 0,1°C 

Mrazový den 

den s min teplotou        

vzduchu   - 0,1°C  

Letní den 

den s max teplotou       

vzduchu  25°C 
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Tropický den 

den s max teplotou       

vzduchu  30°C  

Tropická noc 

den s nočním min.teplotou 

vzduchu vzduchu  20°C 

Vegetační období měsíce IV. - IX. 

Zimní období měsíce X. - III. 

Jasný den Nd. 2/10 

Zamračený den Nd. 8/10 

Nd 

Průměrná oblačnost    

(v desetinách pokrytí plochy) 

2.4. Hydrologické poměry 

PR náleţí z hydrologického hlediska dolnímu toku řeky Opavy č. hydrologického 

pořadí 2-02-03 Opava od Moravice po ústí a potoku Štěpánka, jeţ obě tvoří jiţní hranici 

přírodní rezervace. (Koutecká et. o., 2004) Koryto řeky Opavy má v těchto místech 

meandrovitý charakter a plní funkci regionální erozní základny. Délka toku potoku 

Štěpánka  (2-02-03-017; identifikátor toku - 10100624) je 12,95 km tekoucí Z -V směrem 

asi 220 m jiţně od jiţní hranice území (tab.č.8.). Spolu s menšími vodotečemi vytváří 

přirozenou hydrografickou síť nivy, jenţ je doplněna o hustou soustavu umělých 

odvodňovacích kanálů vytvořených za účelem drenování silně podmáčených 

obhospodařovaných luk.( Kořínek, 2008 ) 

Tabulka č.8.: Hydrologické údaje toku Štěpánka ((zdroj: ČHMU Ostrava-Poruba) 

Vodní tok Štěpánka 

Povodí 2 – 02 – 03 – 017/0 

Správce toku Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava 

Kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 

Plocha povodí 20,35 km
2 

Plocha povodí v zájmovém území 0,4580 km
2 

Dlouhodobý průměrný průtok Qar-0,093 m
3
.s

-1
     Q100-14,4 m

3
.s

-1
    

Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek  

na povodí od roku 1961 - 2000 
592,5 mm (648 mm Kravaře) 

Celková délka toku 8,387 km 

Délka toku v zájmovém území 1,7283 km 

Úsek dotčený ochranou (říční km od – do) 4,5 – 5,3 
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Svahy pahorků, které jsou jiţně orientovány mezi Zábřehem a Kouty je území 

převáţně zavodňované sráţkami . Do podloţí tvořeného štěrkovými sedimenty  glaciálního 

původu prosakují sráţky, aţ na málo propustné třetihorní hlíny. Tyto sráţky stékají k úpatí 

svahu, kde vyvěrají v podobě pramenů a  jsou příčinou podmáčení olšin a slatinných luk. 

(Štěrba, 1990) 

2.5. Geologické poměry 

Z geologického hlediska je přípovrchová část zájmové oblasti tvořena nejmladšími 

holocéními pokryvnými útvary (obr.č.3).  

Terciérní sedimenty miocenního, bádenského stáří, které jsou reprezentovány 

monotónními jíly je souvrství, které navazuje na skalní podloţí . Kvartérní sedimenty, jako 

glacilakustrinní písky halštrovského zalednění, místy se štěrky, o průměrné mocnosti cca 

6,0 m, ty nasedají na terciérní sedimenty. Holocenní náplavové a písčité hlíny tvořící 

povrch údolní nivy o průměrné mocnosti 2,0 m (rozsah mocnosti je od 0,7 do 3,5 m) jsou 

nejmladší sedimenty údolní nivy. (Tišnovská a kol., 1997, Macoun, 1965) 

  Předkvartérní podlloţí tvořené tortonskými jíly, které je překryto vrstvou 

kvartérních sedimentů, mocnosti asi 40 m se nachází v okolí Opavy. Zde se zachovaly i  

středopleistocenní a mladopleistocenní sprašové pokryvy. (Macoun, 1965) 

Na Opavsku se nacházejí nejstarší pleistocenní sedimenty a to souvkové hlíny. Velký 

rozdíl je mezi souvkovými hlínami staršího (halštrovského) a mladšího (sálského) 

zalednění. Šedými odstíny jsou charakterizovány souvkové hlíny halštrovského zalednění, 

kdeţto ţlutohnědými odstíny jsou charakterizovány souvkové hlíny sálského zalednění. 

Tyto hlíny nejsou vyvinuty na celém území. V odkryvu podloţí pískoštěrků starší 

akumulace zábřeţské terasy a to mezi Zábřehem u Hlučína a Kravařemi-Kouty, které zde 

dosahují mocnosti 3-4 m, byly odkryty hnědošedé glacilakustrinní písky halštrovského 

zalednění. (Macoun, 1965) 
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Obr. č. 3.: Výřez geologická mapa ČR, 1:50 000  ( zdroj: www. geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/) 

   

Legenda: 

Eratém Kenozoikum 

Útvar Kvartér 

Oddělení Holocén 

Horniny 
Slatina, 

rašelina, hnilokal 

Typ hornin 
Sediment 

nezpevněný 

Barva 
Převážně tmavě 

hnědá 

Poznámka 
Organická 

hmota 

Soustava 

Český masív-
pokrývné útvary a 

postvariské magmatity 

Oblast  Kvartér 

 

 

KOPANÁ SONDA V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Na území Přírodní rezervace v zájmovém území (obr. č. 4.) se nachází kopaná sonda          

(obr. č. 5), jejiţ profil  do hloubky 80 cm je tvořen černými nivními, jílovitými hlínami 
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s vysokým obsahem organické sloţky v podobě silně rozloţených části kořenu rostlin 

(klasifikovatelná jako organozem).  

V rámci této polohy je moţné rozlišit nejsvrchnější část (do 15 cm p. p. t.) silně 

prorostlou kořeny rostlin a stejně jako u KS1 světlý horizont (hloubka 25 - 30 cm p. p. t) 

písčito-jílovitého charakteru s četným zastoupením valounu křemene (< 4 cm). V hloubce 

40 cm byla naraţena hladina podzemní vody a proto jsou niţší polohy nivních hlín silně 

zvodnělé aţ s kašovitou konzistenci. Zvýšená vlhkost způsobená kapilární vzlínavostí byla 

v profilu zjištěna jiţ od cca 20 cm p. p. t. V hloubce od 80 cm do 120 cm se nachází 

horizont slabě rozloţené rašeliny s rozpoznatelnými zbytky stélek listů a stonků. Na své 

bázi ostře nasedá na šedé písčité jíly o plastické konzistenci, v rámci kterých byla sondáţ 

ukončena (130 cm p. p. t.). Hladina podzemní vody se ustálila 30 cm p. p. t.( Kořínek, 

2008) 

 

    

Obr. č.4.:Mapa zájmového území (zdroj:www.mapy.cz)       Obr. č. 5.: Profil kopanou sondou (zdroj: Kořínek, 2008) 

 

2.6. Hydrogeologické poměry 

  Zájmová oblast Přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky hydrogeologicky 

spadá do rajonu 152 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí řeky Opavy (obr. č. 6).              

(vyhláška 390/2004) 
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Charakteristika reţimu podzemních vod je zde důleţitá pro přítomnost akumulací 

štěrkopískových teras, nivních a sprašových hlín a funkce řeky Opavy, která zde zastává 

regionální erozní bází. Na průlinově propustný kolektor štěrkopísků Zábřeţské terasy a 

níţe poloţené údolní terasy je vázaná mělká zvodeň. 

Miocénní vápnité jíly a také šedé písčité souvkové hlíny a jíly glacigeního původu 

zastávají funkci nepropustného podloţí. Tyto petrografické typy se vyznačují svou velice 

nízkou propustností, zejména badenské jíly. Povodňové hlíny, které reprezentují nadloţní 

izolátor resp. poloizolátor údolní terasy, které jsou souvisle vyvinuté v oblasti inundace 

řeky aţ po zábřeţský stupeň. Ten je překryt polohami saalských zvodnělých 

vodněledovcových sedimentů, jimţ nepropustný nadloţní izolátor vytvářejí sprašové hlíny.   

  Hladina podzemní vody a morfologie terénu je díky přítomnosti  polopropustné aţ 

nepropustné nadloţní polohy mírně napjatá. Proudění v severnějších polohách 

vodněledovcových uloţenin a v kolektoru zábřeţské terasy odpovídá cca morfologii terénu 

a je přibliţně S-J. V rámci udolní terasy dochází s přibliţujícím se korytem řeky Opavy 

k postupné změně proudění na  ZZS-VVJ a v místech jejího styku s hladinou vodoteče aţ 

na Z-V směr. 

 Mocnost zvodně v kolektoru je přímo závislá  na panujících klimatických 

podmínkách resp. mnoţství momentálně infiltrovaných atmosférických sráţek a pohybuje 

se u zábřeţské terasy cca od  3-4 metrů, u údolní terasy je zvodnění v důsledku variabilní 

mocnosti kolektoru různé a kolísá od 1-10m.  

 Na dotaci zábřeţského kolektoru se podílejí  především infiltrované atmosférické 

sráţky, které přitékají  z vyšších poloh svahů nad Zábřehem, kde jsou zachyceny v 

glacifluvialních a glacilakustriních píscích a štěrcích. Kolektor údolní terasy je po 

převáţnou část roku dotován z infiltrovaných atmosférických sráţek, přítokem  

podzemních vod  ze zábřeţského stupně a v případě zvýšených stavů hladiny v řece Opavě 

také infiltrací vody z této řeky.  

Z hydrodynamických zkoušek provedených v minulosti byly odvozeny průměrné  

parametry koeficientu filtrace pro oba dva kolektory  n . 10
-4

 – n . 10
-3

 m.s
-1

, coţ dle 

Jetelovy klasifikace odpovídá dosti silně aţ mírně propustnému kolektoru. Hodnota 

koeficientu transmisivity údolní terasy se pohybuje 5 . 10
-3

 m
-2

.s
-1

.( Kořínek, 2008) 
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Obr. č. 6.: Výřez z hydrogeologické mapy 1:50000 (zdroj: www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace) 

Legenda 

 

 

Zdejší podzemní vody štěrkopískových náplavů jsou kalcium hydrokarbonátového 

typu, měkké aţ tvrdé s převaţující tvrdostí uhličitanovou a se slabě kyselou aţ slabě 

zásaditou  reakci (pH 6,4 – 7,9). Charakteristický je zvýšený obsah ţeleza, amonných iontů 

a manganu.  ( Kořínek, 2008 ) 

 

2.7. Flora 

V současné době se na podmáčených půdách nacházejí společenstva pcháčových 

a bezkolencových luk svazů Calthion a  Molinion s řadou vlhkomilných druhů. Plošně 

největším lesním porostem je luţní les na severu území, tvořený především porostem 

kříţencem topolu černého (Populus sp.) a olše lepkavé (Alnus glutinosa) , jeřáb obecný 

(Sorbus aucuparia) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).Dále se zde vyskytují další druhy 

dřevin jako  vrb (Salix spp.), stromového i keřového vzrůstu, dub letní (Quercus robur), 

lípa srdčitá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies). 

Z keřů se zde vyskytuje  bez černý (Sambucus nigra). Zastoupeny jsou i porosty lemující 
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vodní kanály a  tůně, které tvoří především vrby stromového i keřovitého vzrůstu. Z rostlin 

to je např. orsej jarní (obr. č. 7.), stulík ţlutý (příloha č.1.), sítina rozkladitá (příloha č.2.)     

( Kočvara, 2004 ) 

 

 

Obr. č. 7.: Orsej jarní ( foto Mičková P., březen 2010) 

2.8. Břehové a doprovodné porosty a jejich funkce v krajině 

Vegetační doprovod vodních toků tvoří rostliny rostoucí v oblasti na březích řek, 

potoků a bystřin. Navazují na břehovou vegetaci. Nejvíce ovlivňující faktor břehové 

vegetace je voda, neboť výška hladiny řek ovlivňuje břehovou vegetaci a limituje její 

sloţení. Podzemní voda, hladina jejího kolísání ovlivňuje kolísání a výška ovlivňují ţivotní 

podmínky pobřeţních a doprovodných porostů.(Šimíček, 1999) 

Břehové porosty  

V korytě řeky, na březích a podél břehu jsou rostoucí břehové porosty a ty jsou buď 

skupinové nebo liniové. V tocích uměle neupravených mají porosty přirozenou skladbu 

dřevin. Nejčastěji jsou to vrba bílá ( Salix alba), olše lepkavá (Aldus glutinosa) atd.V 

tocích uměle upravených tvoří břehové porosty uměle zaloţený pruh keřových vrb. 
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Doprovodné porosty 

Keře a stromy rostoucí za břehovou hranou koryta tvoří doprovodné porosty. 

Zároveň přispívají k modelaci krajiny.(Soukup et. al., 2007) Jsou různého druhu a sloţení.           

(Šimíček, 1999) 

Jejich funkce 

První hlavní funkcí je samočisticí schopnost, kterou plní hlavně břehové porosty. Při 

odstraňování organického znečištění se na této funkci hlavně podílejí organismy ve dně, 

části rostlin atd. Další funkcí je funkce stínící, která se projevuje sníţením teploty vody. 

Funkci stabilizační (protierozní) plní dřeviny jak podzemními tak nadzemními částmi. 

Kořeny prorůstají půdním profilem, a tím zpevňují stavbu břehové části koryta 

toku.(Bínová, 2006) 

2.9. Fauna 

Na území PR a jeho okolí se vyskytuje celkem 9 druhů obojţivelníků – ropuchy 

zelené (B. viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo),  skokana zeleného (Rana klepton 

esculenta), skokana. ostronosého (R. arvalis), skokana štíhlého (R. dalmatina),  rosničky 

zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana ridibunda) . 

Na území se vyskytuje uţovka obojková (Natrix natrix), ještěrka ţivorodá (Zootoca 

vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis). Bylo zde zaznamenáno 95 druhů ptáků. Mezi 

nejvýznamější patří ), bramborníček hnědý (S. rubetra), bramborníček černohlavý 

(Saxicola torquata), krkavec velký (Corvus corax), kopřivka obecná (Anas strepera), 

lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos),moudivláček 

luţní (Remiz pendulinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bekasína otavní (Gallinago 

gallinago), krahujec obecný (Accipiter nisus ), chřástal vodní (Rallus aquaticus),  krutihlav 

obecný (Jynx torquilla), pisík obecný (Actitis hypoleucos), vodouš rudonohý (Tringa 

totanus), ţluva hajní (Oriolus oriolus). Je zde zaznamenán i výskyt celkem 21 druhů savců, 

mezi nejvýznamnější patří veverka obecná (Sciurus vulgaris) (příloha č. 3.), myška drobná 

(Micromys minutus), jeţek západní (Erinaceus europaeus),  rejsec vodní (Neomys fodiens), 

bobr evropský (Castor fiber).( Kočvara, 2004) 
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Bobr evropský (Castor fiber) (obr. č.8.)  je největší evropský hlodavec se širokou 

hlavou a s krátkými ušními boltci, zavalitým tělem a plochým ocasem. Končetiny jsou 

krátké a silné, hrabavé, přední s dobrou uchopovací schopností, zadní s tlapkami dlouhými 

aţ 20cm a s dobře vyvinutou plovací blánou mezi prsty. Obývá stojaté i tekoucí vody 

různého charakteru, ţije i na rašelinných jezerech a slatinách, rybnících i v opuštěných 

pískovnách. Jako náhradní biotop v kulturní krajině často vyuţívá meliorační 

kanály.(Králová, 2001) 

 

Obr. č. 8.: Bobr evropský ( zdroj: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=644) 
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3. Definovat umělou vodoteč, zhodnotit její hydrologickou 

funkci v krajině 

3.1. Definice 

Otevřený odvodňovací kanál: otevřený umělý tok odvádějící vodu z odvodňovaného 

území. 

Krytý odvodňovací kanál: trubní kanál odvádějící vodu z odvodňovaného území ( bez 

vlastního odvodňovacího účinku).    

Hlavní odvodňovací kanál: umělý tok odvádějící vodu z celého odvodňovaného území do 

recipientu. 

Vedlejší odvodňovací kanál: umělý tok odvádějící vodu z části odvodňovaného území. 

Revitalizace krajiny: obnovení ekologické hodnoty a přírodního vzhledu krajiny. (ČSN 

75 4210)   

Odvodňovací kanály slouţí k zachycení vody příváděné jednotlivými prvky 

podrobného odvodnění, k jejímu bezpečnému odvádění  a k jejímu vyústění do recipientu 

území. Při návrhu jejich uspořádání je třeba usilovat o gravitační pohyb vody, protoţe 

kaţdé přečerpávání ztěţuje a ekonomicky znehodnocuje provoz odvodňovací soustavy. 

Má-li odvodňovací kanál vlastní povodí, je třeba s jeho úpravou zajistit téţ gravitační a 

plynulé soustřeďování místní  povrchové vody  a její  bezpečné odvádění do recipientu. 

Kanálová síť  má být dále volena tak, aby došlo k co nejmenší ztrátě zemědělské půdy a 

aby byla zajištěna ekonomicky únosná a technicky zvládnutelná velikost drenáţních skupin 

podrobného odvodnění. 

Pokud tvoří odvodňovací kanály ucelenou soustavu. Lze je členit podle důleţitosti na 

kanály hlavní, které jsou hlavními kolektory území, sledují hlavní údolnici území a 

vyúsťují do recipientu. Do těchto kanálů zaúsťují vedlejší kanály, které slouţí 

k soustředění drenáţní a povrchové vody z odvodňovaného území. 
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V oblastech s nedostatkem přirozené vláhy lze hydrografickou síť uměle doplnit 

gravitačními přivaděči vody k závlahovým účelům. Tyto přiváděcí kanály je moţno 

navrhovat jen v příznivých terénních poměrech, a to především jako přiváděče otevřené, 

řidčeji jako přiváděče kryté. 

Závlahové kanály jsou buď samostatné, nebo pouţije-li se otevřených kanálů téţ 

k rozvodu vody, jsou uspořádány do závlahové sítě, kterou je celé zavlaţované území 

výškově ovládáno.( Zuna, 1977 )   

Návrh odvodňovacích kanálů musí být řešen komplexně, zejména s ohledem na 

území a zemědělskovýrobní poměry, na poţadavky tvorby a ochrany ţivotního prostředí,na 

řešení podrobných odvodňovacích zařízení a protierozních opatření.        

Pro otevřené kanály jsou charakteristické vlastnosti: 

- mají vlastní odvodňovací účinek a mohou přispět ke sníţení nebezpečí 

soustřeďování povrchového odtoku na okolních pozemcích a ke zmenšení jejich ohroţení 

erozí 

- doplňují přirozenou hydrografickou síť 

- mohou být krajinotvorným prvkem a spolu s vegetačním doprovodem tvořit 

biologické koridory mezi ekologicky stabilními útvary krajiny 

Pro kryté kanály jsou charakteristické vlastnosti: 

- nenarušují celistvost pozemků, coţ můţe být  důleţité při uplatnění širokozáběrové 

zemědělské techniky ( závlahové stroje apod.) 

- malý zábor zemědělské půdy 

- nemají vlastní odvodňovací funkci, takţe vyţadují řešení odtoku povrchové vody 

z přilehlých ploch ( příkopy, vtokovými objekty) 

- při nesprávném uplatnění mohou být příčinou zvýšené eroze půdy popř. i zhoršení 

ekologické stability krajiny. (ČSN 75 4210) 
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3.2. Historický přehled odvodňování pozemků 

S odvodňováním rozsáhlejších pozemků pomocí drenáţních trubek bylo v českých 

zemích započato asi v polovině 19. století. Z počátku to byli hlavně majitelé velkostatků, 

kteří poznali příznivý vliv drenáţe na zvýšení úrodnosti  půdy. V lučních a polních tratích 

to souviselo s odvodňováním zamokřených pozemků. Rozsáhlejší úpravy se  prováděly 

v obcích, kde docházelo při povodních k rozsáhlým záplavám a škodám na obytných i 

hospodářských budovách, komunikacích, kanalizacích, studná apod. Jednalo se v těchto 

případech o sdruţené investice  státu, obce  a případně i dalších podílníků.( Hloska, 1972) 

Říšský vodní zákon a zemské zákony obdobného znění, vydané v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku roku 1870, umoţnily i drobným a středním rolníkům provádět 

odvodňování ve větším rozsahu za peněţité podpory státu a zemí ve vodních druţstvech, 

do nichţ se drobní a střední rolníci dobrovolně sdruţovali. Vodní druţstva jako organizace 

veřejnoprávní byla řízena orgány zemské samosprávy, na Moravě a ve Slezsku zemskými 

stavebními úřady, v Čechách technickým odborem zemědělské rady. Později při značném 

rozvoji vodních druţstev byla těmito orgány zřizována oblastní pracoviště, pod názvem 

stavební správy zemědělsko-technické, které se staraly o rozvoj meliorační činnosti 

vodních druţstev vţdy v několika okresech. Odvodňovací zařízení největšího rozšíření 

v českých zemích doznala v letech 1925-1935 aţ do okupace a vypuknutí druhé světové 

války. 

Po té aby byly hodnoty nákladných investic do půdy zachovány a zanedbaná 

odvodňovací zařízení opravena  a nadále  udrţována v pouţitelném stavu, byla vodní 

druţstva zákonem č. 11/55 Sb. zrušena a jejich zařízení i s ostatním nemovitým a movitým 

majetkem přešla do veřejné správy. Přitom hlavní meliorační zařízení, tzv. kostry, byla 

převzata do úplného vlastnictví a údrţby státu, zatímco na údrţbě detailu ( drenáţní sítě) se 

měli podílet uţivatelé meliorovaných pozemků bezplatným dodáním pracovních sil a 

potahů. 

V roce 1954 byl ustanoven projektrový ústav Agroprojekt jehoţ meliorační atelier 

zajišťoval projektovou dokumentaci melioračních staveb, hlavně pro JZD. Rozsáhlejší 

meliorační akce projektoval tehdejší Hydroprojekt. Jako dodavatelé stavebních prací 
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melioračních byly v roce 1959 ustaveny Krajské podniky zemědělských a 

lesnickotechnických  meliorací, které později při delimitaci správy vodních toků byly 

rozděleny na národní podniky Zemědělské stavby a Lesnické stavby. Za účelem 

rychlejšího a levnějšího provádění melioračních staveb byla podle vládního usnesení 

z listopadu 1958 ustavena meliorační druţstva, jejichţ členy se mohou stát JZD i ostatní 

statky ( šlechtitelské stanice, státní a školní statky atd.)Jejich úkolem je udrţovat  a 

opravovat dosavadní a provádět nová meliorační zařízení převáţně svépomoci pracovníků. 

Kvůli plánovitému, účelnému, hospodárnému a ucelenému dalšímu provádění 

odvodňovacích prací vypracoval Agroprojekt v roce 1964-1966 meliorační programy 

s výhledem do roku 1980 pro jednotlivé okresy. ( Nezmar, 1972),  

3.3. Odvodňování pozemků 

Jedním z nejdůleţitějších činitelů úrodnosti je vodní reţim v půdě. Kaţdá rostlina 

potřebuje ke svému růstu značné mnoţství vody. V případě jejího nedostatku se vývin 

rostliny zpomaluje, případně úplně zastavuje a rostlina vadne. Naopak přebytech vody 

zabraňuje potřebnému přístupu vzduchu do půdy a ţiviny jsou splavovány do spodních 

půdních vrstev, odkud je rostlina svým kořenem nemůţe odčerpat. 

Vodní reţim v půdě je závislý na mechanickém sloţení zeminy a na mnoţství a 

vydatnosti dešťových sráţek v ročním období. Půdy těţší, jílovité jsou schopny pojmout a 

delší dobu udrţet větší mnoţství vody, zatímco v půdách lehčích, písčitých voda rychle 

zasakuje do spodních vrstev a půdy brzy vysychají.  

Vertikální řez půdou a jejím bezprostředním podloţím se nazývá půdní profil       

(obr. č. 9.); v půdním profilu se rozeznávají polohy neboli půdní horizonty (shora dolů): 

1. A-horizont neboli eluviální horizont, tj. horizont, kde nastává intenzívní vyluhování 

neboli eluviace. Svrchní část horizontu obsahuje mnoţství organických látek (nedostatečně 

rozloţené organické zbytky aţ humus) a je silně vyluhována prosakující vodou; spodní část 

horizontu obsahuje jiţ méně organických látek, však má nejsilnějším vyluhování, jehoţ 

výsledkem je rozklad minerálních látek a odnos Ca, Fe, Al, Si aj. 
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2. B-horizont neboli iluviální horizont je horizont sloţený hlavně z jílových a siltových 

částic, v němţ se hromadí látky vylouţené z A-horizontu (CaCO3 a různé sloučeniny Fe, 

Al, Si, často koloidní povahy). Vylučování těchto látek se nazývá iluviace a vede k 

zhutnění horizontu. 

3. C-horizont, tj. rozpadlá, avšak málo pozměněná matečná hornina, a 

4. D-horizont je nedotčená matečná hornina. Platí to pro humidní oblasti, v semiaridních aţ 

aridních oblastech je nejvýše horizont iluviální a pod ním leţí horizont eluviální, protoţe v 

těchto podmínkách půdní roztoky stoupají vzhůru, k povrchu, kde ukládají vylouţený 

materiál (vznik různých kůr). Rozlišují se různé půdní typy (půdní typ je vývojové stadium 

půdy), podle vývoje půdy. Vývoj půd závisí především na podmínkách klimatických a na 

sloţení matečné horniny.( www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?půda) 

 

Obr. č. 9.:  Půdní profil (schéma) (zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?půda) 

 

A - horizont bývá nahoře obohacen humusem, níţe ochuzen o půdní koloidy a humus (působením pronikající vody),            

B-horizont je převáţně jílovitý a obohacený o Fe, Al a Si látky, C - horizont je rozrušená a zvětrávající matečná hornina,           

D - horizont je nedotčená matečná hornina. 

Nejjednodušším a nejčastějším způsobem odvodnění bylo hloubení odvodňovacích 

příkopů pro odvádění vody z vývěrů a i povrchové vody dešťové. Tam, kde zřízení 

povrchových otevřených příkopů z jakýchkoliv důvodů nebylo účelné nebo ţádoucí, byla 
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voda z ojedinělých nejzamokřenějších míst odváděna podzemními drény zřizovanými 

z dřevěných latí, postavených do  stříšky, nebo z proutěných svazků (hatí) a nejčastěji 

z hrubých kamenů.  Takové lokální odvodnění  ojedinělými drény však neřešilo sníţení 

vysoké hladiny podzemní vody, kterou byly zamokřovány rozsáhlejší plochy těţkých 

hlinitojílovitých pozemků. Potřeba v zájmu zvyšování zemědělské výroby odvodňovat i 

rozsáhlejší plochy, a bylo na nich dosaţeno sníţení škodlivé vysoké hladiny podzemní 

vody na přijatelnou hloubku u rolí cca 80 cm, na lukách asi 60 cm pod povrchem.               

( Nezmar, 1972) 

Odběr vzorků půdní vody 

 Pro odběr vzorků půdní vody se pouţívají vzorkovače půdní vody.  Ten je tvořen 

porézním dutým tělesem z nepolévaného porcelánu nebo teflonu. Vloţí se do půdy ve 

zvolené hloubce v mělkém vrtu. Vzorkovač je připojen k vývěvě hadičkou přes sběrnou 

láhev, v níţ se voda shromaţďuje. Podtlak je moţno měřit piezometrem.  

Jsou  mechanické  na principu aneroidu nebo elektronické s tlakovým čidlem 

(převodníkem). Vzorkovače se umísťují v různé hloubce a pro opakování měření se 

nechávají v půdě. Při dostatečném obsahu vody v půdě můţe být pouţita rotační vývěva a 

voda je odebíraná injekční stříkačkou. Takto získaná půdní voda je analyzována a 

poskytuje informace o ţivinách a polutantech v půdě. 

Vlhkost půdy se stanovuje v laboratořích a to váţením původního a vysušeného 

vzorku na neporušených vzorcích, odebraných pomocí půdního válečku (objemová 

vlhkost) nebo porušených vzorcích (hmotnostní vlhkost). Vlhkost půdy se v terénu 

nejčastěji měří na principu měření vodivosti nebo kapacity mezi elektrodami vloţenými do 

půdy. 

3.4. Podklady pro navrhování 

3.4.1. Územní poměry 

Pro zjištění územních poměrů v trase odvodňovacího kanálu a v jeho okolí se pouţijí tyto 

podklady: 
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- údaje o vlastnictví pozemků a nemovitostí a o jejich uţívání, 

- projekty pozemkových úprav 

- územně plánovací dokumentace, 

- údaje o vodohospodářských a ostatních dílech včetně inţenýrských sítí,  

- údaje o ekologické stabilitě území, 

- údaje o zvláště chráněných částech krajiny a památkových objektech 

- údaje o loţiscích surovin a důlní činnosti  

3.4.2. Zemědělskovýrobní podklady 

Podkladem pro návrh kanálů jsou údaje o uspořádání, druhu a výrobním zaměření 

pozemků zájmového území. 

3.4.3. Hydrologické podklady 

Pro dimenzování odvodňovacích kanálů s povodím větším neţ 5 km
2
 a pro návrh 

silničních a ţelezničních mostů a propustků na odvodňovacích kanálech se pouţijí 

podklady územně příslušného pracoviště hydrometeorologické sluţby. 

Pro odvodňovací kanály s povodím do 5 km
2
 se návrhové průtoky stanoví výpočtem. 

3.4.4. Geologické podklady 

Druh, únosnost a ostatní vlastnosti základové půdy, včetně agresivity vody a 

prostředí na stavební konstrukce, se zjistí inţenýrskogeologickým průzkumem podle ČSN 

73 090:1962. 

Pro posouzení účinku kanálů na reţim podzemní vody se podle potřeby provádí 

hydrogeologický průzkum. 

3.4.5. Kulturně přírodní průzkum 

Jejím úkolem je inventarizace a zhodnocení biosféry, útvarů a neţivé přírody a 

kulturních děl  v krajině  a doporučení pro ochranu hodnotných ekosystémů, útvarů a děl 

v krajinném prostředí. 
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Kulturně přírodní průzkum se provádí v případech, kde by navrhované úpravy mohly 

nepříznivě ovlivnit rozmanitost a stabilitu ekosystémů dotčeného území a existenci 

přírodních a kulturních hodnot. 
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4. Zmapování aktuálního stavu umělých vodotečí v zájmovém 

území PR 

Pro zmapování aktuálního stavu umělých vodotečí (melioračních kanálů) 

v zájmovém území PR Zábřeţské a Koutské louky, bylo zvoleno 5. měrných profilů mými 

předchůdci pod vedením RNDr. J. Novákové, Ph.D. 

Tyto profily se nacházejí v SSV části a tvoří hranice PR. 

První tři profily jsou v blízkosti firmy Klemens, s.r.o., která se zabývá zpracováním 

masných výrobků.  

Tyto profily jsem zaměřovala v měsíci březnu 2010 na přístroji GPS GARMIN, 

eTrex Vista HC series, 2007. 

 

 

4.1. Profil č. 1. 

 

Tab. č. 9.:  Poloha profilu č.1.  

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 229 m.n.m 

POLOHA   49°55,237'N 

    18°04,387'E 

 

        

 Obr. č. 10.: Zájmové území ( zdroj: www.mapy.cz),                 Obr. č. 11.:  Profil č. 1. (foto: Mičková P.,březen 2010) 

                                                            

 

1. 
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       ___ Hranice zájmového území 

1,2,3,4,5  Měřící profily 

___  Příjezdová cesta 

 

Profil č. 1. (obr.č.10,11) se nachází v melioračním kanále asi 70 m. jiţně od fy 

Klamemens, s.r.o.(tab. č.9.). Tato firma vyrábí masné výrobky. Firma Klemens si čištění 

odpadních vod zajišťuje sama a to vlastním tříkomorovým septikem vybudovaným na 

pozemku firmy.  Ale bohuţel, takto dochází k nedokonalému čištění jak je patrno na obr. č. 

9. v místě vyústění odpadní roury do kanálu, formou bílého povlaku a silného hnilobného 

zápachu a tím i k eutrofizaci. Kanál se po několika metrech rozšiřuje na uměle vyhloubený 

biologický rybníček (příloha č. 4.). Silný hnilobný zápach spolu s bílým povlakem se 

směrem k profilu č. 2. zmenšuje.  

 

 4.2. Profil č.2. 

 

Tab. č. 10.: Poloha profilu č.2. 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 229 m.n.m 

POLOHA      49°55,254'N 

         18°04,262'E 

 

        

Obr.č. 12.: Profil č. 2.(foto Mičková P.,březen 2010)       Obr. č. 13.: Zájmové území (zdroj: www. mapy.cz) 

                

2. 

Hranice PR 
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   ___  Hranice zájmového území 

                                                                   1,2,3,4,5  Měřící profily 

                                                                   ___  Příjezdová cesta 

Navazující „Land use“: orná půda 

                                            mimoletní a roztroušená zeleň 

Profil č. 2. (obr. č. 12.,13.) se nachází asi 160 m od profil č. 1. před místem, kde se 

kanál stáčí do leva a napojuje se na další meliorační kanál.(tab. č.10.) Tento měrný profil č. 

2. je v místě, kde ještě nedochází ke střetu melioračního kanálu s pravostranným přítokem 

(příloha č. 5.). V tomto profilu ( č. 2. ) dochází k eliminaci znečištění mezi profilem č. 1. a 

č. 2. není přisuzovaná naředěním odpadních vod. I v tomto profilu dochází k eutrofizaci 

Dalším negativním vlivem je kácení břehových porostů a vytěţený sediment,  který je 

uloţen  na břehy kanálu. 

4.3. Profil č. 3. 

Tab. č. 11.: Poloha profilu č. 3. 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 229 m.n.m 

POLOHA        49°55,071'N 

         18°04,229'E 

            

Obr.č. 14.: Profil č.3.(foto Mičková P.,březen 2010)             Obr. č. 15.: Zájmové území (zdroj: www.mapy.cz) 

3. 



Petra Mičková: Fungování umělých vodotečí v zájmovém území PR KaZl 

                                                                 

 

 rok 2010                                                                                                                             28 

 

 

__ Hranice zájmového území 

1,2,3,4,5  Měřící profil 

__ Příjezdová cesta 

Navazující „Land use“: tuţebníková louka 

      mimoletní a roztroušená zeleň 

Profil č. 3. (obr. č. 14.,15. ) jako jediný z pěti profilů se nachází přímo v PR 

v olšinovém lesíku a to asi 300 m od profilu č. 2.(tab. č. 11.) V tomto profilu je uţ 

naředěná voda z melioračního kanálu profilu č. 2. a taky pravostranného přítoku mezi 

profilem č. 2. a č. 3.V tomto profilu je voda stále zakalená a je zde cítit zápach. V zimě 

2008 byly vykáceny břehové porosty firmou Klemens na pravé straně melioračního kanálu, 

částečně vytěţen sediment a uloţen na břehu, stejně jako tomu bylo mezi profily č. 1. a č. 

2. I zde ještě proniká eutrofizace vypouštěné odpadní vody a negativní vliv má i splach 

z polí. 

 

4.4. Profil č. 4. 

 

Tab. č. 12.: Poloha profilu  č. 4. 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 229 m.n.m 

POLOHA        49°55,952'N 

         18°04,121'E 
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Obr. č. 16.: Profil č. 4.                                       Obr. č. 17.: Zájmové území ( zdroj: www.mapy.cz)               

(foto Mičková P., březen 2010)       

             
                                                                                         

                                                                  ___Hranice zájmového území 

                                                                 1,2,3,4,5  Měřící profily 

                                                                  ___Příjezdová cesta 

  

Navazující „Land use“:  orná půda 

                                          Louky na nivních půdách 

             

 

  Profil č. 4. (obr. č. 15.,16.) je součástí toku Štěpánka.V tomto místě se potok 

nenachází na území PR, ale jejím ochranném pásmu.(tab. č. 12.) 

Vlivem dalšího naředění z přitékajících melioračních kanálů je voda čirá a bez 

zápachu.  Zde dochází k eutrofizaci díky vypouštění odpadních vod z obcí Štěpánkovice a 

Kravaře. 

                             

 

 

 

 

4.. 
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4.5. Profil č. 5. 

 

Tab. č. 13.: Poloha profilu č. 5. 

 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA 229 m.n.m 

POLOHA        49°55,907'N 

         18°04,718'E 

          

 

                                                    

Obr. č. 18.: Zájmové území ( zdroj: www.mapy.cz)                   Obr. č.19.: Profil č. 5. (zdroj Vochyánová , duben 2009  

 

___ Hranice zájmového území 

1,2,3,4,5  Měřící profily 

___ Příjezdová cesta 

  

 

Navazující „Land use“: orná půda 

         polní cesta 

         louky 

 

Profil č. 5. (obr. č. 18.,19. )  se nachází za hranicí PR, v ochranném pásmu těsně za 

průtokem přes kamenný mostek.(tab. č. 13.). Zde dochází k eutrofizaci v důsledku průsaku 

vody z okolních polí. 

5. 
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4.6. Měření prováděná pro stanovení vodní bilance území 

Rozsah, způsob a časový interval měření závisí na jeho účelu. Měření zajišťují 

kvantitativní i kvalitativní charakteristiky vodních útvarů a poskytují základní údaje pro 

hodnocení hydrologických procesů a jevů i pro hodnocení konkrétních hydrologických 

reţimů jednotlivých vodních útvarů. ( Kříţ et. al.,1988)   

4.6.1. Průtok vody 

Průtok vody se rovná objemu vody proteklého průtočným profilem za jednotku času. 

Uvádí se  v m
3
 . s

-1
 ( při měření profilů). 

V otevřených tocích se vyskytují průtoky ustálené a neustálené. Ustálený průtok se v 

příčném profilu toku nemění s časem, neustálený průtok se s časem mění, a to buď rychle 

(např. za povodně), nebo pomalu ( např. Výtoková čára průtoku v bezsráţkovém  období ). 

Měření průtoků hydrometrickou vrtulí spočívá v měření rychlostí proudění vody a 

zjišťování údajů pro výpočet plochy průtočného profilu, tj. v měření hloubek vody  a 

vzdáleností mezi měřenými svislicemi po šířce toku.(Kříţ, 1988) 

 

Určování vodnosti toku 

1. Vyuţití metodiky „hydrometrování“ vodního toku - nepřímá metoda měření 

průtoku. 

           Hydrometrické stanovení průtoku je základní metodou pro určení aktuálního 

průtoku ve vodním toku, jinak tzv. „broděním“.  

Pro hydrometrická měření se nejčastěji pouţívá v síti měřících stanic ČHMÚ  

hydrometrická vrtule typ Ott C-2 s různými typy propelerů pro nás vrtule viz Obrázek. 
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Obrázek č. 20: Hydrovrtule typ OTT C2 

 

Fungování hydrovrtule 

Otáčející se osa vrtule spíná přímo (mechanicky, magneticky, opticky, příp. i jinak) 

nebo přes šnekový převod (mechanicky) kontakt, který ovládá počitadlo otáček. Počitadlo 

se připojí k vrtuli kabelem.  

Hydrovrtule  firmy OTT MESSTECHNIK pracuje na principu registrace počtu 

otáček n za zvolený měřící čas t [s], ale pouţívají se i měřidla zaloţená na jiných 

principech, dosti rozšířená jsou např. měřidla indukční např. Ottův Nautilus 2000, 

nejnověji se objevují i měřidla ultrazvuková jako ADCP.  

Rychlost proudění vi [m.s
-1

], v jednotlivých svislicových bodech měření se vypočte 

z kalibrační rovnice hydrovrtule podle ČSN ISO 3455 jako: 

 

Má-li být měření správné, musí být měřidlo řádně udrţováno a kalibrováno. 

Kalibrace vrtulí i některých dalších typů měřidel v ČR provádí Česká národní kalibrační 

stanice vodoměrných vrtulí při VÚV T.G.M. v Praze. U hydrometrických vrtulí se 

doporučuje kalibrace po 100 - 200 hodinách provozu resp. po dvou letech. 
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Měřící profil 

Při výběru bychom si měli celý tok nejprve projít, od střední části toku k ústí. Na 

základě terénního šetření vybereme měřící hydrometrický profil s těmito parametry: 

- Přímý úsek toku, bez jakýchkoliv dalších ramen (ať uţ vlastního toku nebo přítoků). 

- Dostatečně hluboký, samozřejmě abychom mohli změřit jak maxima, tak minima 

rychlosti proudění. Ne tedy někde na brodech nebo v hlubinách, nebo v úsecích, které 

vysychají při nízkých stavech vody. 

- Pokud není hydrometrický profil prizmatický (neměnný), tak si ho vyčistit od 

nahromaděného listí, naplaveného dřeva atd. 

- Prosondovat celý průtočný profil, z důvodu určení počtu svislic při vlastním měření. 

Počet a rozmístění měrných a sondovacích svislic N: 

Kde: šířka toku v hladině B [m], výška vodního stavu H [m] 

- nejméně N=B, pro toky uţší 20 m 

N=10+H 

při:  B < 0,5 m: 3 svislice 

1,0 < B < 3,0 m: 5-8 svislic 

      3,0 < B < 6,0 m: 8-12 svislic 

při:   B > 6,0 m: víc jak 12 svislic 

Počty svislic si určíme přesně podle průzkumu říčního koryta. Rozmisťování 

provádíme podél napjatého lanka od břehu ke břehu. U břehu musí být více svislic, 

abychom přesně proměřili asymetrické říční koryto.  

Výběr počtu bodů pro měření bodových, svislicových rychlostí vi v průtočném 

profilu:  
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Hloubka H [m] počet bodů:  

H <0,25: 1 bodová metoda 

0,25 <H <0,50: 2 bodová metoda  

H > 0,5: 3 a více bodová metoda 

Postup hydrometrování 

Ve vybraném průtočném profilu natáhneme lanko (ocelové), od břehu k břehu a 

začneme vyměřovat. Výsledky měření zapisuje kolega do připraveného formuláře.   

Měření začíná v první svislici od dostupného břehu. V první svislici si podle 

dvoubodové metody: měří se průtočná rychlost ve výšce 0,2 H ode dna (tam zachytíme 

minimální rychlosti), pak ve výšce 0,8 H ode dna (tam zachytíme maximální rychlosti). 

Osa vrtule nemá být výše neţ 1,5 násobek průměru propeleru, nesmí vyčnívat nad hladinu. 

2-bodová metoda se pouţívá pro drobné vodní toky (takto se měří i v síti ČHMÚ). 

Vyhodnocení aktuálního průtoku Q  [m
3
.s

-1
] 

Protoţe však neznáme analytický tvar funkce v = f (x,y), musíme výše uvedený vztah 

vyčíslit jinou vhodnou metodou, zaloţenou obvykle na vztahu Q = ∑Si.vi, který odpovídá i 

výše uvedenému integrálu. Rovnici řešíme po zvolených částech plochy (Si), která je 

omezena svislicemi. V jednotlivých průtočných plochách počítáme střední svislicovou 

rychlost vs. 

vs = 0,5 (v 0,2 H + v 0,8H) 

Kde:  

vs  je střední svislicová rychlost [m.s
-1

] (měřená dvoubodovou metodou), vypočítaná jako 

váţený průměr z rychlostí ve všech bodech, váhou je průtočná plocha vymezená 

svislicemi. Průtok vţdy vztahujeme k vodnímu stavu (Kříţ, 1988). 
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Vyuţití metodiky pomocí hladinových plováků - nepřímá metoda měření 

průtoku: 

Pro stanovení průtoku můţeme vyuţít měření povrchové rychlosti pomocí plováků. 

Metoda není tak přesná jako měření vrtulí, má však dvě hlavní výhody:  

K měření se volí pokud moţno přímá trať s co moţná rovnoměrným prouděním a co 

moţná rovnoměrným rozdělením rychlostí. Délka měrné trati S má být u širokých toků 

zhruba S = 2B, kde B je šířka toku v hladině, resp. taková, aby doba průchodu plováku 

měrným úsekem nebyla kratší neţ asi 20 s.  

Plováky mají být jednotného typu (dřevěné hranoly, částečně vodou naplněné láhve, 

nebo nějaké vhodné větve). Plováky se vhazují do vody v dostatečné vzdálenosti nad 

horním profilem (alespoň 10-15 m), aby plovák do průchodu horním profilem nabyl stejné 

rychlosti jako voda a bylo moţné spolehlivě určit okamţik průchodu plováku prvním 

profilem. U toku s šířkou v hladině do 20 m se vypouští 3-5 plováků. Měření se opakuje 

třikrát. 

Výpočet koeficientu k lze z poměru průměrné průtočné rychlosti v (v jednotlivých 

svislicích) k  maximální povrchové rychlosti (měřeno v proudnici – střednici), vp.  Důleţité 

je přepočíst rychlost povrchovou na průtočnou pomocí korekčního součinitele k. Hodnota          

k = 0,55-0,67 pro velké a střední toky s příznivými podmínkami proudění nebo k = 0,43-

0,54 pro velké a střední toky s méně příznivými podmínkami (značně znečistěné, částečně 

zarostlé, meandrující, kamenité dno, neklidné proudění).  

Pro řeky malých hloubek nepříliš vysokých rychlostí k =0,80-0,85, dále k =0,75-

0,85, pro hluboké řeky s pravidelným profilem a rychlostmi přes 2m.s
-1

, k = 0,90-0,96, jiné 

prameny pak uvádějí rozmezí k =0,80-0,95, případně k =0,84-0,87 pro velké řeky 

(Ţeleznjakov,1976), (Melčáková, Nováková, 2006). 

Základní hydraulické parametry jsou: 

Omočený obvod O [m] - celkový obvod vymezený vodní hladinou v korytě. Ten lze určit 

vlastním hydrometrováním profilu. 



Petra Mičková: Fungování umělých vodotečí v zájmovém území PR KaZl 

                                                                 

 

 rok 2010                                                                                                                             36 

 

 

Hydraulický radius, resp. poloměr R [m] - velikost odporu vznikajícího třením o 

nerovné dno a břehy. Čím je dno méně drsné (tvořeno více jemnozrnným materiálem), tím 

pádem lépe vyjadřuje podmínky pro vodnost toku. 

R = S/O    

Kde: S - průtočná plocha [m
2
],  

       O - omočený obvod [m] 

Zkušební provoz měření s novým měřícím systémem ADCP (Acoustics Doppler 

Current Profiler) - Work Horse Rio Grande začala ČHMÚ Ostrava r. 2006. Tento nový 

akustický přístroj vyuţívá stejné metodiky hydrometrování, ale je zaloţen na Doplerově 

jevu. Hlavní předností tohoto přístroje je vyuţití v jakémkoliv profilu, např., proměnlivém, 

zarostlém, při měření kulminačních průtoků. Jeho výhodou je, ţe můţeme okamţitě získat 

hodnoty aktuálních průtoků, poţadované přesnosti. Bohuţel jeho nevýhodou je, ţe  měří 

většinou od hladin 0,5 m, v habitatu  rapid, riffle je docela problematická přesnost měření 

(chyba aţ 30%). (Niemiec, Starý, 2008).  

 

 

Obr. č. 21  : Hydrometrická vrtule značky Gresinger sonda STS 005 (foto: Mičková P., březen 2010) 
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4.6.2. Výpočet naměřených hodnot - určení vodnosti toku  

 

Průtočnou rychlost se měřila hydrometrickou vrtulí značky Gresinger sonda STS 005    

(obr. č. 21.) v měsíci listopadu 2008. Měřeno bylo na vybraných 5. měřících 

profilech, které se nacházejí v zájmovém území na stanovených kanálech. 

 

Profil č. 1. 

 
Tab. č. 14 :Naměřené hodnoty profilu č.1 

  
vzdálenost od pravého 

břehu 
hloubka vody 

(m) 

rychlost 
proudění vody 

(m
3
.s

-1
) 

u pravého břehu 0,10 (S1) 0,51 0,00 (v1) 

pravý břeh - střed 0,85 (S2) 0,73 0,03 (v2) 

střed  1,60 (S3) 0,89 0,01 (v3) 

u levého břehu 2,00 (S4) 0,68 0,00 (v4) 

 

Celkový průtok profilu č. 1 je 0,088 (m
3
 . s

-1
).  

Naměřené hodnoty v profilu č. 1. jsou uvedeny v tabulce č. 14.  

 

Profil č. 2. 

Tab.č.15 : Naměřené hodnoty profilu č.2 

  
vzdálenost od pravého 

břehu 
hloubka vody 
(m) 

rychlost 
proudění vody 
(m

3
.s

-1
) 

u pravého břehu 0,15 (S1) 0,36 0,00 (v1) 

pravý břeh - střed 0,80 (S2) 0,43 0,00 (v2) 

střed  1,50 (S3) 0,52 0,01 (v3) 

u levého břehu 2,00 (S4) 0,29 0,00 (v4) 

 

Celkový průtok v profilu č.2 je 0,0001 (m3 . s-1)  

Naměřené hodnoty  v profilu č. 2. jsou uvedeny v tabulce č. 15.  
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Profil č. 3. 

Tab.č.16 : Naměřené hodnoty profilu č.3 

  
vzdálenost od pravého 

břehu 
hloubka vody 
(m) 

rychlost 
proudění vody 
(m

3
.s

-1
) 

u pravého břehu 0,75 (S1) 0,10 0,01 (v1) 

pravý břeh - střed 1,50 (S2) 0,25 0,01 (v2) 

střed  2,00 (S3) 0,40 0,02 (v3) 

u levého břehu 2,50 (S4) 0,29 0,02 (v4) 

 

Výsledný průtok v profilu č.3 je 0,1075 (m3 . s-1) 

Naměřené hodnoty v profilu č. 3. jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

 

 

Profil č. 4. 

Tab.č. 17. : Naměřené hodnoty profilu č.4 

  
vzdálenost od pravého 

břehu 
hloubka vody 
(m) 

rychlost 
proudění vody 
(m

3
.s

-1
) 

u pravého břehu 0,80 (S1) 0,70 0,02 (v1) 

pravý břeh - střed 1,45 (S2) 1,00 0,10 (v2) 

střed  2,70 (S3) 1,10 0,10 (v3) 

u levého břehu 3,50 (S4) 1,00 0,02 (v4) 

 

Výsledný průtok v profilu č.4 je 0,765 03 m
3
.s

-1
. 

Naměřené hodnoty v profilu č. 4. jsou uvedeny v tabulce č. 17. 
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Profil č.5. 

Tab.č. 18. : Naměřené hodnoty profilu č.5 

  
vzdálenost od pravého 

břehu 
hloubka vody 
(m) 

rychlost 
proudění vody 
(m

3
.s

-1
) 

u pravého břehu 0,30 (S1) 0,15 0,03 (v1) 

pravý břeh - střed 1,00 (S2) 0,10 0,11 (v2) 

střed  1,50 (S3) 0,16 0,11 (v3) 

u levého břehu 1,60 (S4) 0,13 0,03 (v4) 

 

Výsledný průtok v profilu č.5 je 0,841 (m3 . s-1). 

 

Naměřené hodnoty v profilu č. 5. jsou uvedeny v tabulce č. 18.  

 

Hodnoty u všech profilů jsem vypočetla podle  vztahu: 

Q1 = s1 . v1 

Q2 = s2.   v1 + v2 

                  2      

Q3 = s2  v2 + v3    

                  2 

 

Qn= sn . vn 

Q = Q1 + Q2 + Q3 +…….. Qn   (m
3

 . s
-1

) 

 

Vyhodnocení 

Z vypočtených průtoků jsem zjistila, ţe malé  průtoky jsou na profilech 1,2,3 . Při tak 

malých průtocích dochází k usazování nečistot ve dně kanálu, usazování listí a části větví, 

zmenšení samočisticí schopnosti toku. U profilu č. 4. a 5. uţ je rychlost podstatně větší, 

voda je dostatečně naředěná a bez zápachu samočisticí schopnost toku je dobrá bez 

velkých nánosů ve dně koryta.  
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4.6.3. Odtok              

Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek na ploše povodí:  

Hs = 592,5 mm (zdroj: ČHMÚ Ostrava).  

 Dlouhodobý průměrný roční průtok resp. průtoková normála:  

Qa =  0,093 m 
3 
.s 

–1
 =  93 

 
l.s

-1
 

Tato hodnota je spočítaná jako aritmetický průměr ročních hodnot průtoků ve 

sledovaném hydrologickém období, tj. 1961 - 2000 (zdroj: ČHMÚ Ostrava). Pomocí této 

veličiny Qa  můţeme vypočítat  celkový, dlouhodobý roční od tok  O. 

31,5 10
6
 = 2 9 295 . 10

5
 m

3 

Celkový, dlouhodobý roční odtok je objem vody,  který  ukazuje, kolik vody 

odteče korytem řeky za sledované období resp. rok. Určuje vodnost vodního toku. 

.(Nováková J., 2006) 

Dále pomocí hodnot pro dlouhodobý průměrný roční průtok Qa  a plochy povodí 

v zájmovém území  P, můţeme vypočítat specifický, dlouhodobý roční odtok.
 

Plocha povodí v zájmovém území: P = 20,35 km
2 

Specifický, dlouhodobý roční odtok:   = 4,57  l.s
-1

.km
-2

 

 Specifický, dlouhodobý roční odtok neboli jednotková vydatnost je jen orientační, 

neboť zakrývá velmi sloţité rozloţení odtoku na ploše povodí. Můţe se vyuţít pro 

porovnání odtoku na jednotlivých dílčích plochách povodí. (Nováková J.,2006) 

Odtoková výška: Ho = q. 31,5 = 143,95 mm 

Tato hodnota představuje výšku vodního sloupce rovnoměrně rozloţenou na ploše 

povodí, která odtekla za zvolené časové období, za hydrologický rok. 

Součinitel odtoku: φ = Ho/Hs = 0,2429 
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Vypočtení součinitele odtoku   = 0,2429, který představuje asi 24,29 % ročního 

úhrnu sráţek, coţ znamená, jaký podíl sráţek odteče korytem řeky.  

4.7. Chemismus 

4.7.1. pH 

Důleţitým ukazatelem acidobázických poměrů ve vodách je hodnota pH. Tab. č. 19. 

informuje o neutralitě, stupni kyselosti nebo zásaditosti vody, bezprostředně souvisí 

s obsahem iontů H
+ 

a OH
-
. Vzhledem k podmínkám panujícím v přírodních vodách a 

z praktického hlediska se vyjadřuje pH jako koncentrace vodíkových iontů. Hodnota pH je 

definována jako záporný dekadický logaritmus molární koncentrace vodíkových iontů.  

Tab. č. 19.: Rozdělení pH vody (Pitter, 1999) 

NEUTRÁLNÍ 
VODA pH = 7 

KYSELÝ 
ROZTOK pH  7 

ALKALICKÝ 
ROZTOK pH  7 

( Pitter, 1999)  

 

4.7.2. Měření kyslíku 

Mezi součásti říční vody patří rozptýlené anorganické látky, nejdůleţitější rozpuštěné 

ionty, rozpuštěné ţiviny, rozptýlené a rozpuštěné organické látky, plyny a stopové prvky. 

 Z rozpuštěných plynů nás nejvíce zajímá rozpuštěný kyslík a oxid uhličitý. Vzájemná 

výměna obou těchto plynů s atmosférou udrţuje jejich koncentraci blízko rovnováhy, 

určeného teplotou a parciálním atmosférickým tlakem, a to zejména u toků, které jsou malé 

a turbulentní.  
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U znečištěných vod se koncentrace kyslíku v letním období většinou pohybuje 

v rozmezí mezi 8-12 mg.l
-1

, v zimním období pak mezi 6-8 mg.l
-1

. 

Kyslíková bilance je zdrojem  informací  pro zhodnocení látkového zatíţení toku a 

jeho samočisticí schopnosti.  

Teplota vody v tocích  vykazuje denní a sezónní oscilace.  Kolísání teploty je závislé 

na výkyvech teploty vzduchu (osvětlené mělké toky), na přítoku podzemní vody, na 

zastínění toku a také na antropických vlivech. Obecně platí, ţe nejpravděpodobnější 

průměrnou denní teplotu našich toků můţeme určit podle jejich teploty mezi 10 a 12 

hodinou. Maximální denní teplota připadá v celoročním průměru na dobu od 14 do 17 

hodin (v zimě dříve, v létě pak později). Roční průběh teploty v tocích se poněkud 

zpoţďuje za vývojem teploty vzduchu.  

V našich tocích je dlouhodobý roční průměr teploty od 5.4 
o
C aţ 11.9

o 
C, nejčastěji 

kolem 9 
o
C. Denní teploty se v průběhu roku pohybují od 0-34 

o
C. Denní teplotní změny 

změny tvoří u malých toků 3-6 
o
C, u větších řek kolem 1 

o
C.  

Na sloţení říční vody má vliv mnoho faktorů, a v důsledku této skutečnosti má říční 

voda velmi různorodé chemické sloţení. 

Přestoţe je sladká voda velmi různorodá co do jejího chemického sloţení, a pro řeky 

to platí ještě více neţ pro jezera, biologický význam těchto rozdílů je viditelný pouze 

v extrémních případech anebo tam, kde hraje další podstatnou roli znečištění lidskou 

činností. Antropogenní vypouštění silných anorganických kyselin do vody startuje 

mnoţství změn v jejím chemismu, a při poklesu pH hlouběji pod 5 jsou následky pro ţivot 

ve vodě velmi váţné.(Melčáková et. al., ) 

4.7.3. Vlastní měření  

Měření kyslíku se provádělo v měsíci březnu 2010, kdy jsem pomáhala kolegovi 

Augustinovi při měření dat pro jeho bakalářskou práci. Měřící přístroj byl značky 

OxyGuard Handy  (obr. č. 21. ). Je to přenosný měřák rozpuštěného kyslíku. Měřák měří 

koncentraci kyslíku v mg/l (ppm) nebo v % saturace, teplotu a kompenzaci salinity. Je 

napájeno batérií 9 V. Při měření rozpuštěného kyslíku se sonda ponoří do vody. Pokud 
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neměříme v proudu pohybujeme  sondou rychlostí  5-10 cm/min. Stisknutím tlačítka „GO“ 

, na displeji se objeví naměřená hodnota v mg/l. Stisknutím  podruhé tlačítka „GO“, na 

displeji se objeví hodnota v % saturace a po třetím stisknutí tlačítka se objeví teplota. 

Sonda musí být při měření v tepelné rovnováze s okolím. 

Rozsah sondy je 50 mg/l (ppm), 0-600% saturace, max. zobrazená hodnota je 199,9 

mg/l (ppm), teplota -5- 50°C.  Přesnost závisí na kalibraci: pro měření koncentrace obvykle 

lepší neţ 1% a - +1 pro poslední platnou číslici. Teplota -+0,2°C.    

  

Obr. č. 21.: Přístroj OxyGuard Handy (foto: Mičková P., březen 2010) 

Výsledky měření 

Profil č.1. 

Tab. č. 20.: Naměřené hodnoty pH a kyslíku v profilu č. 1.                                                               

pH 6,05 

KYSLÍK 

2,2ppm (mg/l), 

22% saturace, 

16°C 

Naměřené hodnoty na profilu č. 1. jsou uvedeny v tabulce č. 20. 
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Profil č. 2. 

Tab. č.21.: Naměřené hodnoty pH a kyslíku v profilu č. 2. 

pH 6,76 

KYSLÍK 

8,0ppm (mg/l), 

74% saturace, 

11,8°C 

Naměřené hodnoty na profilu č. 2. jsou uvedeny v tabulce č. 21. 

Profil č. 3. 

Tab. č. 22.: Naměřené hodnoty pH a kyslíku v profilu č. 3. 

pH 6,75 

KYSLÍK 

7,6ppm (mg/l), 

70% saturace, 

12,2°C 

Naměřené hodnoty na profilu č. 3. jsou uvedeny v tabulce č. 22. 

 

Profil č.4. 

Tab. č. 23.: Naměřené hodnoty pH a kyslíku v profilu č. 4. 

pH 7,09 

KYSLÍK 

1,8ppm (mg/l), 

16% saturace, 

10,7°C 

Naměřené hodnoty na profilu č. 4. jsou uvedeny v tabulce č. 23. 
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Profil č. 5. 

Tab. č. 24.: Naměřené hodnoty pH a kyslíku v profilu č. 5. 

pH 7,18 

KYSLÍK 

2,8ppm (mg/l), 

25% saturace, 

10,7°C 

Naměřené hodnoty na profilu č. 5. jsou uvedeny v tabulce č. 24. 
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5. Vyhodnocení funkčnosti tohoto odvodnění v krajině 

5.1. Problémy funkčnosti 

Nejsou čištěny drenáţní výustě a šachtice, na kterých chybí poklopy (obdobná 

situace je i u pevných závlahových detailů). 

Tato nedostatečná péče se odráţí v nefunkčnosti vybudovaného systému, který se 

projevuje zejména v jarním období po tání sněhu, kdy jsou na pozemcích patrná velká 

jezera vody, která poškozují zejména ozimy a rovněţ dochází ke zpoţdění výsevů jařin. 

  

5.2. Další problémy spojené s nefunkčností odvodnění na odvodněných 

pozemcích 

-    značná zhutněnost zemědělských půd způsobená pouţíváním těţké mechanizace bez 

následného podrývání a provzdušnění, 

-    zamokřená půda se obtíţně zpracovává, 

-   stále se sniţující podíl humusu (omezená produkce chlévské mrvy) v orné půdě, který 

jímá vodu a v důsledku toho dochází ke značným splachům, 

-    bezorebný způsob obdělávání pozemků, 

-    pěstování zemědělských plodin, které nezadrţují sráţky (kukuřice, slunečnice) a při 

sráţkách nad 30 mm dochází ke značným splachům ornice do recipientů, které zanáší, 

sniţují jejich kapacitu, a to vede k vytvoření podmínek pro vznik povodňových stavů 

v intravilánech obcí. 

Nutné je zlepšit péči o vybudovaná podrobná odvodňovací zařízení, aby nedocházelo 

ke škodám na zemědělských kulturách, zejména v produkčních zemědělských oblastech. 

Z mnoha případech běţná údrţba nestačí a bude nutné přistoupit k jejich 

rekonstrukci a modernizaci. Při těchto zásazích je nutno postupovat tak, aby nedocházelo 

k odvádění vody, ale k jejímu řízenému regulovanému odtoku s moţností regulace hladiny 

podzemní vody s ohledem na zemědělskou plodinu pěstovanou na odvodněné půdě. 
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5.3.Hospodaření v zájmovém území PR 

Zájmové území PR  je rozděleno na několik rozdílných ploch (obr.č.22.). 

V zájmovém území se jedná o tyto plochy: 

1. Pcháčové a ostřicové louky 

Dochází tam ke kosení a výřezu dřevin.Travní porosty nemulčovat! Kosení na této 

ploše provádět 2x ročně po dobu 5 let, poté střídat kosení 1x v lichých letech (15. červenec 

- 15. srpen) a 2x ročně v sudých letech (15. červen - červenec, srpen  - 15. září). 

Kácení provádět v průběhu 5 let. Dřevní biomasu odstranit z plochy, část moţno 

spálit (jemné větve) na vyznačených místech.  

 

 

14. Rozorané louky 

Na tomto území dochází osevu a obnově luk , kosení. V prvním roce na polích 

určených k zatravnění se provede osetí obilovinou a její sklizení (bez postřiků a hnojení). 

V druhém roce se provede výsev sesbírané regionálně druhové směsi z okolních luk (jarní 

výsev duben - květen a podzimní výsev konec srpna - polovina září). Na plochách, kde 

byly doposud pěstovány obilniny je moţno provést osetí ihned. 

 

7. Mimoletní a roztroušená zeleň 

Na tomto území dochází k redukci a likvidaci invazních druhů rostlin.  

 

3. Pcháčové a ostřičné louky  

Na tomto území dochází ke kosení a výřezu dřevin. Louky se rozdělí  na 1x a 2x 

ročně kosené, kaţdý rok pořadí obměňovat. Ponechání na všech loukách 5m široký pás pro 

hmyz v délce louky (minimálně 2). Louky 1x ročně kosené kosit od 15. září do 30. září. 

Louky kosené 2x ročně kosit poprvé od 15. června do července, podruhé v termínu od 

srpna do 30. září. Biomasu se odstraní do 14 dnů od pokosení. Nemulčovat. Biomasu se 

odveze z území ZCHÚ.  
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2. Pcháčové a ostřicové louky  

Na tomto území dochází ke kosení a výřezu dřevin. První kosení provádět od 15. 

června do července, druhé kosení v průběhu srpna do 15 září. Biomasu nejpozději do 10 

dní od pokosení odstranit z plochy a odvézt mimo ZCHÚ. Travní porost nemulčovat. 

Kosení na této ploše provádět 2x ročně po dobu 4 let, poté střídat počet sečí v opačném 

pořadí jako na ploše č. 1 - 1x v sudých letech   (15. červenec - 15. srpen) a 2x ročně kosení 

v lichých letech (15. červen - červenec, srpen - 15. září).  

 

5. Tuţebníkové louky  

Na tomto území dochází ke kosení a výřezu dřevin. Louky se rozdělí na 1x a 2x 

ročně kosené, kaţdý rok pořadí obměňovat. Ponechá se na všech loukách 5m široký pás 

pro hmyz v délce louky (minimálně 2). Louky 1x ročně kosené kosit od 15. září do 30. 

září. Louky kosené 2x ročně kosit poprvé od 15. června do července, podruhé v termínu od 

srpna do 30. září. Biomasu odstranit do 14 dnů od pokosení. Nemulčovat. Biomasu odvézt 

z území ZCHÚ.  

 

10. Bezejmenný rybník 

Způsob hospodaření je v ponechání  bez rybářského hospodaření, zrušení chovu 

polodivokých kachen, vodní nádrţ ponechat samovolnému vývoji jako biotop volně 

ţijících ţivočichů vázaných na vodní prostředí. Ţádná  intenzita hospodaření a ţádný 

způsob hnojení. 

8. Les 

9. Meliorační kanály 
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Obr.č. 22.: Mapa č. IV.Mapa dílčích ploch (zdroj: Plán péče 2008-2017) 

 

5.4. Ovlivnění území těţbou štěrkopísku 

Přirozená morfologie zdejší nivy je významně dotčena nedalekou povrchovou těţbou 

štěrkopísku společností Štěrkovny spol. s. r. o. Dolní Benešov (dříve Štěrkovny a 

pískovny,   n. p. Olomouc).(Kořínek, 2008) 

 Záměr představuje těţbu štěrkopísku na části bloků zásob výhradního loţiska 

přesahujících severozápadní hranici stávajícího dobývacího prostoru Dolní Benešov 

s přechodem do navazujícího nevýhradního loţiska. Záměr lze rozdělit do tří etap. První 

etapu představují skrývkové práce, druhou etapu těţební práce a závěrečnou etapu 

rekultivační práce. 
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 Prostorem záměru prochází vodoteč Štěpánka, která spolu se svým ochranným 

pásmem rozdělí zájmové území záměru na dva oddělené těţební prostory. Tyto těţební 

prostory budou rovněţ respektovat další vodoteč Mlýnská strouha včetně jejího 

ochranného pásma. Při skrývkových a těţebních pracích budou rovněţ respektována 

ochranná pásma vedení VN Zábřeh u Hlučína – štěrkovna Dolní Benešov a vedení VN 

Zábřeh u Hlučína – Smolkov.  

Skrývkové práce 

 Jejich podstatou je oddělené skrytí ornice a podorničních vrstev doprovázené 

vykácením zeleně vyskytující se ve vlastních těţebních prostorech.  

 

Těţební práce: 

 Pouţitá dobývací metoda je strojní. Hornina je rozpojována pohybem břitu 

těţebního stroje v hornině, a to bez pouţití trhacích prací. Byla pouţívaná tzv. „mokrá“ 

dobývací metoda“ pomocí korečkového rypadla PKR 150, která bude v důsledku 

nedostatečného rozsahu těţebního prostoru nahrazena tzv. „suchou“ dobývací metodou 

s vyuţitím dieselhydraulického rypadla a nakládkou vytěţeného štěrkopísku na nákladní 

automobily, které jej dopraví do prostoru přístavu těţebního jezera. 

 Pro odvoz štěrkopísku z těţebního prostoru na levém břehu Štěpánky bude 

vybudován provizorní most přes Mlýnskou strouhu do prostoru severně od přeloţky 

odkaliště. Pro odvoz štěrkopísku z těţebního prostoru na pravém břehu Štěpánky bude 

vyuţita stávající panelová komunikace včetně mostu přes Mlýnskou strouhu.  

Rekultivační práce 

 Plán rekultivace území dotčeného těţbou počítá s částečným navrácením obou 

těţebních prostorů zpět do zemědělského půdního fondu, kultury trvalý travní porost. 

 

5.4.1. Ovlivnění povrchové a podzemní vody těţbou štěrkopísků 

Kvalita Štěpánky je negativně ovlivněna obytnou zástavbou v Kravařích-Koutech, 

které nemají ČOV. Z tohoto pohledu při dodrţování běţné provozní kázně a zřízení 

vhodného místa čerpání důlních vod s předchozím odsazením nerozpuštěných látek bude 

vypouštění důlních vod značným nalepšením stávajícího průtoku i kvality. Mnoţství 
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vypouštěné vody bude záviset především na mnoţství vody prosakující do těţebního 

prostoru. Pro odčerpání důlní vody bude podle dosavadní praxe dostačující čerpadlo 

s výkonem 20-30 l/s.(Ţídková, 2006) 

 

5.4.2. Současný stav těţby štěrkopísku 

Jednání  ohledně těţby štěrkopísku je v této fázi pozastavena. Po telefonickém 

rozhovoru s Ing. Štylarkem, jsem byla obeznámena s tím, ţe těţba neproběhne, neboť se 

štěrkovny nedohodly s městem. Byla podaná ţádost o změnu územního plánu města Dolní 

Benešov, který byl městem zamítnut. Těţba by neměla v příštích pěti letech proběhnout. 
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6. Návrh opatření v zájmovém území 

6.1. Metody zahrazovacích úprav  

Metody hrazení bystřin mají v naší zemi dlouhou tradici. Základem zahrazovacích 

úprav jsou opatření v korytě, vedoucí ke zvětšení jeho průtočné kapacity, ke zvýšení jeho 

stability a k usměrnění chodu hrubozrnných splavenin. Mezi nejčastěji pouţívané stavební 

úpravy a objekty patří budování pravidelných koryt, často ve dně a ve svazích břehů 

opevněných, zřizování stupňů o spádu 0,3 - 3,0 m a stavba konsolidačních a retenčních 

přehráţek o spádu 1,0 - 5,0 m. Při této činnosti se pouţívá konstrukcí stavebních, nejčastěji 

z kamene nebo betonu, konstrukcí vegetačních, s vyuţitím stabilizační funkce dřevin, a 

konstrukcí kombinovaných, které spojují obojí. Funkční spolehlivost a ţivotnost 

zahrazovacích úprav záleţí na míře vystiţení potenciálního namáhání bystřinného koryta 

za průtoku velkých vod a splaveninového reţimu, účinky v oblasti ţivotního prostředí 

záleţí na vystiţení přírodních podmínek v dané lokalitě a na míře změn oproti přírodnímu 

stavu toku.  

 Zásady zahrazovacích úprav  

S ohledem na extrémní poměry sklonu území, na zvláštnosti splaveninového reţimu 

a hydrologie malých horských povodí, s přihlédnutím ke specifice hydraulických poměrů 

koryta malých rozměrů a také vzhledem k velkému podílu biologických opatření je 

nezbytný i specifický technicko - biologický přístup k řešení zahrazovacích úprav bystřin. 

To se týká především návrhu trasy úpravy koryta, podélného a příčného profilu 

upraveného koryta, opevnění koryta, příčných spádových objektů a vegetačních úprav. Na 

rozdíl od klasických zahrazovacích metod, zaloţených na zvyšování odolnosti koryta jeho 

opevněním a na sedimentaci transportovaných splavenin v určených prostorech, spočívá 

budoucnost oboru v ochraně koryt sníţením energie vodního proudu, v omezování rozsahu 

bystřinné eroze a v racionální regulaci splaveninového reţimu.  

 Trasa úpravy  

Vedení trasy úpravy závisí na charakteru vodoteče a na terénních poměrech. 

Podhorské potoky protékají většinou aluviálními náplavy v širších údolích. Často se 
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vytvoří aluviální niva, která je dostatečně široká k tomu, aby se rozvinula meandrující 

trasa. Z vodohospodářského ani z ekologického hlediska není vhodné při zahrazovací 

úpravě takovou trasu napřimovat, i kdyţ bude nutná pomístná stabilizace narušených břehů 

a ztíţí se vyuţívání pobřeţních pozemků.  

Obecná zásada střídání protisměrných oblouků při návrhu trasy, známá z úprav 

vodních toků, má význam pouze tam, kde půdorysný průběh koryta je výsledkem činnosti 

toku procházejícího aluviálním půdním profilem v nivě dostatečné šířky. Při zahrazovacích 

úpravách je proto třeba vycházet z kategorie toku a návrh nové trasy co nejvíce přizpůsobit 

přírodním poměrům s přihlédnutím ke způsobu vyuţívání pobřeţních pozemků.  

 Podélný profil úpravy  

Při návrhu podélného profilu úpravy se řeší sklon nivelety dna a volí se hloubka 

koryta, a to ve vazbě na poţadovanou průtočnou kapacitu a stabilitu koryta. Vhodný je 

postup vyuţívající metodu kompenzačního, resp. stabilního sklonu, která je zaloţena na 

zrnitostním rozboru splaveninového dna. Úprava dna ve stabilním sklonu nevyţaduje 

souvislé opevňování dna koryta, spolehlivost této metody závisí na volbě vhodného 

výpočetního vztahu, co nejlépe vystihujícího dané podmínky. Hloubka koryta se volí 

především podle poţadované průtočné kapacity koryta a měla by odpovídat morfologické 

členitosti terénu. Příliš velké hloubce upravovaného koryta odpovídá jeho příliš malá šířka, 

to však vzdaluje tok přírodním poměrům.  

Stabilita koryta přírodního toku závisí především na míře tlumení energie proudící 

vody turbulencemi v nepravidelném korytě, v tomto smyslu jsou účinné především 

nerovnosti dna a břehů v podélném směru. Racionální řešení stabilizace upravovaného 

koryta proto spočívá především v zachování podélné nerovnosti nivelety dna bystřinného 

toku, tedy ve střídání výmolů a tůní s větší a brodových úseků s menší hloubkou vody v 

dostatečně velké frekvenci. To je vhodné i z ekologického hlediska.  

 Příčný profil koryta  

Při zahrazovacích úpravách i při prohrábkách koryta se obvykle navrhuje průtočný 

profil ve tvaru jednoduchého lichoběţníku. To však vede k některým funkčním 
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nedostatkům. Pokud jsou dimenze průtočného profilu navrţeny pouze na návrhový průtok 

velké vody, bude při niţších průtocích docházet k zanášení koryta, zejména v úsecích 

rozšíření koryta, např. v návaznosti na mostní objekty. Jestliţe je totiţ kapacita koryta pod 

mostním objektem menší neţ kapacita mostního profilu, dojde k zatopení výtokové sekce 

mostu dolní vodou a tím ke sníţení jeho průtočnosti a k intenzivní sedimentaci splavenin.  

Zejména ve sklonitých terénech vede uţití jednoduchého lichoběţníkového profilu ke 

kanalizaci toku. Proti přirozenému stavu se koryto obvykle prohloubí, jeho dno se rozšíří, a 

výmoly, tůně a brody ve dně se vyrovnají. Takový stav je také ekologicky neţádoucí.  

Opevnění koryta  

Úkolem opevnění je zvýšení odolnosti a stability celého koryta. Při volbě druhu a 

rozsahu opevnění je třeba mít na paměti, ţe optimálním způsobem stabilizace koryta je 

utlumení energie proudící vody na míru, která stabilitu dna a břehů nenaruší. Tlumení 

energie se dosáhne vysokou drsností stěn, prvky drsnosti odebírají vodě její energii 

mechanickým působením, a to v míře, úměrné jejich velikosti.  

Pokud se při úpravě pouţije ke stabilizaci koryta hladkých opevňovacích prvků, 

např. dlaţby, odpory proudění se oproti původnímu přírodnímu stavu výrazně sníţí, 

energie proudu se zvýší (úměrně čtverci přírůstku rychlosti). Opevněné koryto bude 

stabilní za předpokladu dostatečné odolnosti opevnění v celé jeho ploše a zvýšená energie 

se přenese do níţe leţících úseků.  

Nepoddajné opevnění, tj. dlaţba z kamene, tvárnic, velkých prefabrikátů, betonu, je 

sice nákladné, vzhledem k velké odolnosti však obstojí i při vysokých rychlostech vody. 

Dlaţby z těchto prvků, kromě kamene, jsou i technologicky velmi výhodné. Při svém 

zabudování však zcela mění charakter vodoteče a zastavují další vývoj koryta, při pouţití 

cementového pojiva navíc zamezují komunikaci podzemní vody přilehlých pozemků s 

vodou v toku. Pouţitím toho opevnění se likviduje biologicky účinná vrstva dna. Takové 

opevnění je obvykle hladké.  

Poddajné opevňovací prvky, především zápletový nebo laťový plůtek, kamenné 

rovnaniny, pohozy a záhozy, haťové konstrukce a vegetační opevnění, jsou většinou 
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levnější neţ dlaţby, mají však menší odolnost vůči proudící vodě. Tyto druhy opevnění 

zvyšují drsnost koryta a tím působí výrazné tlumení energie vodního proudu, coţ je jejich 

největší předností. Pokud je takové opevnění vhodně navrţeno a kvalitně provedeno 

odolává dostatečně účinkům velkých vod, zejména proto, ţe se svou pruţností přizpůsobí 

místním poškozením a zabrání jejich lavinovitému rozšíření na delší úseky úpravy.  

Přehráţky  

Přehráţky se pouţívají buď jako konsolidační objekty ke stabilizaci horní tratě, nebo 

jako retenční objekty k zastavení chodu splavenin a k jejich akumulaci v určeném prostoru. 

Kaţdá přehráţka má účinky jak konsolidační, tak retenční. Přehráţka je typickým poldrem, 

tj. suchou nádrţí, která je ve funkci pouze při průtoku velkých vod. Konstrukce, materiál a 

celkové uspořádání přehráţek má v praxi mnoho variant. Retenčního účinku se dosahuje 

vzdutím hladiny v průtočném profilu, zúţeném různým způsobem, nejčastěji průceznými 

otvory. K sedimentaci splavenin proto dochází v prostoru konce vzdutí, to je v určité 

vzdálenosti od tělesa přehráţky, která se různí podle výšky vzdutí a tedy podle daného 

průtoku vody. Postup zaplňování retenčního prostoru je tak moţno do určité míry ovlivnit 

dimenzováním průtočného profilu přehráţky pro normální průtoky, a tím určit výšku 

vzduté hladiny vody při určitém průtoku.  

6.2. Neţádoucí ekologické důsledky 

Některé účinky zahrazovacích úprav bystřin jsou z ekologického hlediska neţádoucí. 

Úpravy jsou zaloţeny většinou na vyrovnání a zkrácení trasy toku, coţ vede ke zvětšení 

podélného sklonu koryta a ke zvýšení rychlosti proudění vody. Vytváří se prizmatický 

průtočný profil bez prvků členitosti, dostatečně prostorný pro převádění velkých vod, ten 

však nevyhovuje průtokovým poměrům za normálních vodních stavů.                                                              

Dno koryta se někdy opevňuje, takţe dochází k záměně přirozeného materiálu dna za 

materiál upravený nebo zcela umělý. Tím se likviduje přírodní oţivená dnová vrstva, dno 

koryta ztrácí své přirozené funkce, a to můţe mít fatální důsledky pro potoční biotop.                             

Podélný profil se vyrovnává, tím se ruší výmoly a tůně, stabilizace průtočného profilu 

znemoţňuje další vývoj koryta. Takovou úpravou se oproti přírodnímu stavu sníţí hloubka 

vody a zvětší se rychlost proudění a vymizí proudové stíny a klidová místa, nutná pro 

přeţití bioty za krizových průtokových situací.  
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Jediným podkladem pro dimenzování a stabilizaci koryta je návrhový průtok velké vody, 

průtokové poměry a splaveninový reţim bystřiny pak vyhovuje stavu, který trvá za dobu 

ţivotnosti stavby jen několik desítek hodin.  

6.3. Vybudování přehráţek v PR Zábřeţské a Koutské louky 

   Na 14 ha jádrového území PR ZKL je nutno vybudovat síť přehráţek zadrţujících 

vodu ve stávajících odvodňovacích kanálech tak, aby došlo ke zvýšení hladiny podzemní 

vody v cílové ploše na úroveň 0 – 10 cm pod povrchem půdy. Předpokládá se cca 34 ks. 

Pouze realizací této aktivity je moţno dosáhnout účinné ochrany fragmentů trvale 

podmáčených ostřicových luk a střídavě vlhkých luk. Rovněţ ţádoucí rekonstrukce těchto 

typů vegetace je nemoţná bez zásadní změny vodního reţimu na cílové ploše. Vlastní 

realizace stavby musí být uskutečněna v období se sníţenou hladinou podzemní vody a 

s minimem sráţek tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování PR ZKL. ( Beneš, 

2009 ) 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat stav umělých vodotečí v zájmové části 

Přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky. Tato oblast je ohraničena pěti melioračními 

kanály a z jiţní strany tvoří hranice území vodní tok Štěpánka.  

Tyto kanály jsou znečištěny jak vypouštěním  povrchovou OV z masné výrobny 

firmy  Klemens, tak vypouštěním OV z měst Štěpánkovice a Kravaře. Z vypočtených 

průtoků jsem zjistila, ţe při tak malých průtocích jako jsou v profilech 1,2,3 , dochází 

k usazování nečistot ve dně kanálu, usazování listí a části větví, zmenšení samočisticí 

schopnosti toku. U profilu č. 4. a 5. uţ je rychlost podstatně větší, voda je dostatečně 

naředěná a bez zápachu, samočisticí schopnost toku je dobrá bez velkých nánosů ve dně 

koryta. Také důleţitou funkci tvoří břehové porosty, které chrání břehy před účinky 

proudící vody. 

Dále jsem v této práci vyhodnotila celkový dlouhodobý roční odtok, který ukazuje 

objem vody, kolik odteče korytem řeky za sledované období (rok.). Specifický, 

dlouhodobý roční odtok , odtokovou výšku, součinitel odtoku, coţ je  24,29 % ročního 

úhrnu sráţek, který ukazuje, jaký podíl sráţek odteče korytem řeky. 

Velkou hrozbou tomuto území je povrchová těţba štěrkopísku společností 

Štěrkovny spol. s.r.o. Dolní Benešov. Prostorem záměru prochází vodoteč Štěpánka, která 

spolu se svým ochranným pásmem rozdělí zájmové území záměru na dva oddělené těţební 

prostory. 
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