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Anotace 

V předloţené práci je zpracován technický návrh revitalizace malého vodního toku. 

První část práce je věnována charakteristickému popisu zájmové lokality i území, do 

kterého lokalita spadá. Následně je popsán stávající stav okolní krajiny a samotného toku. 

Dále navazuje zhodnocení toku dle vybraných aspektů. V další části se práce soustředí na 

řešení problematiky návrhu revitalizačního opatření. Návrh se skládá jednak z řešení trasy, 

kapacity, stability a dalších technických parametrů a dále z krajinářsko-ekologického 

hlediska návrhu břehové a doprovodné vegetace. Zabývá se i návrhem nových krajinných 

prvků, kterými jsou tůně. 

 

Klíčová slova: revitalizace, trasa koryta, stabilita koryta, kapacity koryta, břehová 

vegetace, tůně 

 

 

Summary 

In the present work is the elaboration of technical design revitalization of small water 

flow. The first part is devoted to describe the characteristic of interest and the location to 

which the site falls. Following is a description of the current state of the surrounding 

landscape and the actual flow. Further follow-up evaluation by the flow of selected 

aspects. In another part of the work focuses on addressing the draft revitalization measures. 

The proposal consists of the solution routes, capacity, stability and other technical 

parameters and the landscape-ecological aspects of the proposal and associated riparian 

vegetation. It deals with the design of new landscape elements, which are pools. 

 

Keywords: revitalization, trail bed, channel stability, channel capacity, shore vegetation, 

pools 
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1. Úvod 

Jiţ od počátků civilizace se veškerá sídliště a centra obchodu situovaly k říčním 

tokům. Ve středověku především v souvislosti s mlynářským, dřevařským a kovářským 

řemeslem probíhaly první vodohospodářské zásahy do tras velkých i malých toků. 

S rostoucím vyuţitím vody pro závlahy i vodní síly pro pohon strojů, rostly i nároky 

na ochranu staveb a zemědělských pozemků před záplavami. Po obrovských záplavách 

na konci 19. století došlo k rozvoji protipovodňových úprav vodních toků, které  

uniformně vycházely ze souvislého zkapacitnění koryt vodních toků a k co nejrychlejšímu 

odvedení vody. Na tyto protipovodňové úpravy navázaly zemědělské meliorační úpravy, 

které zajišťovaly dobrou funkci plošného odvodňování obhospodařovaných pozemků. 

Takto z krajiny vymizely přirozené potoky a říčky, jejich místo zaujímají svody, odpady 

a kanály. Vyvrcholením byla 70. a 80. léta minulého století, k plošnému odvodňování se 

přidruţila chemizace zemědělství, čímţ došlo k masivnímu zhoršení kvality vody v řekách.  

Majitelé a obhospodařovatelé polností ohroţovaných povodněmi, pokládali tyto 

technické zásahy k ochraně a regulaci za opodstatněné a nezbytné. Tyto zásahy s sebou 

přinášejí i negativa. Zvláště, pokud samotné technické zásahy a jejich účelnost je značně 

diskutabilní. Negativními dopady vodohospodářských technických zásahů jsou prostorová 

redukce vodního prostředí, ztráta členitosti, sníţení diverzity ţivočichů a rostlin, 

rozkolísání reţimu povrchového podpovrchového odtoku, destabilizace odtokového 

prostředí, zvýšení dopadu eroze, odnosu splavenin a zanášení nádrţí. Důsledkem byly stále 

vyšší vklady do území, které kompenzovaly narušené přírodní pochody, čímţ se opět 

zvyšovala míra znečištění povrchových podzemních vod, další erozi a degradaci citlivých 

oblastí. Toto má vliv i na zdravotní stav obyvatel, sniţování úrodnosti půdy, retenční 

a retardační schopnosti krajiny, ohroţuje i nenarušené části krajiny. 

V evropských zemích mají revitalizační záměry oporu ve Směrnici 2000/60/ES 

Evropské Rady, podle níţ je cílem všechny vodní toky uvést do dobrého stavu z hlediska 

ekologie i kvality vody. Vzorem pro tyto záměry jsou toky nepoznamenané lidskými vlivy.  

V České republice jsou hlavním nástrojem pro revitalizace krajinotvorné programy 

Ministerstva ţivotního prostředí. Přesto některé principy pro návrh, které jsou v zemích 

v revitalizacích zběhlých běţně známé, musíme u nás zdlouhavě „objevovat“. 

Zásadní celoplošné změny říčních sítí v naší krajině přesáhly únosnou míru a vyţadují 

revitalizace. 
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K obnově přirozeného rázu vybraného malého vodního toku byl zvolen proces 

technické revitalizace. Technická revitalizace je soubor stavebně – technických opatření, 

která slouţí k odstranění nepříznivých dopadů dřívějších úprav. Je to stavba a provádí se 

tedy na základě vodohospodářského stavebního povolení, který vydává vodoprávní úřad. 

Návrh revitalizace by měl po své realizaci posílit přírodní a krajinnou hodnotu území 

a zároveň příznivě ovlivnit vodohospodářskou funkci vodního prostředí. Základem 

pro tento záměr je vytvoření členitého koryta, jehoţ trasa bude přirozeně zvlněná a jeho 

charakter co nejbliţší přirozeným tokům. 

  

1.1 Charakteristika zájmové lokality 

Název toku:    Hrabětický potok 

GPS souřadnice prameniště:  49°36'10.32"N, 17°50'56.01"E 

GPS souřadnice soutoku:  49°37'32.88"N, 17°54'22.39"E 

Hydrologické pořadí:   2-01-01-049 

     pravostranný přítok Odry 

 

 

mapa č. 1 – Hrabětický potok (PLANstudio, 2010) 
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Katastrální území:   Hrabětice nad Odrou (658944) 

Jeseník nad Odrou (658952) 

Vraţné u Oder (785768) 

Poloha území:    provincie Západní Karpaty 

oblast Západní vněkarpatská sníţenina 

celek Moravská brána 

     podcelek Oderská brána 

     okrsek Oderská niva 

Biogeografie území:   provincie středoevropských listnatých lesů 

Polonská podprovincie 

     Ostravská pánev, Moravská brána 

2. Popis území:  

2.1 Polonská podprovincie 

2.1.1 Poloha, reliéf a podnebí 

Polonská podprovincie zasahuje na naše území od severu jen okrajovými, přechodnými 

částmi. Charakteristický terén tvoří níţiny a nevysoké pahorkatiny tvořené měkkými 

mezozoickými a kenozoickými sedimenty, přemodelované pleistocénním ledovcem 

a povětšině překryté glaciálními sedimenty. Biota provincie je daná poměrně 

jednotvárností hornin, reliéfem a malou nadmořskou výškou. Podnebí je mírně teplé, 

ve srovnání s teplotou ve stejných výškách v hercynské podprovincie je chladnější, mírně 

vlhké, prolínání oceánických a kontinentálních vlivů. 

(Culek, 1996) 

 

2.1.2 Vegetace 

Většina území má potenciální vegetaci lesní, dominují 3. dubobukový (suprakolinní) 

a 4. bukový (submontánní) vegetační stupeň. Na jiţním okraji podprovincie se objevují 

ostrůvky 2. bukodubového (kolinního) vegetačního stupně. Typické jsou především 

březové doubravy (Molinio arundinaceae - Quercetum), vegetace je ovlivněná nadměrnou 
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vlhkostí, dále se zde vyskytují luţní lesy svazu Olšojilmové (Alno – Ulmion) i baţinné 

olšiny svazu Alnion glutinosae. Bezlesí je tvořeno ostrůvky rašelinné vegetace.  

Přirozenou náhradní vegetací tvoří mezofilní louky porostlé ovsíkem vyvýšeným 

(Arrhenatherum elatius), na které na vlhkých místech navazují porosty pryskyřníkovitých, 

šáchorovité a  bezkolence (Molinia sp.), sušší varianty travobylinné vegetace, např. smělěk 

(Koeleria sp.) jsou velmi řídké. Flóra podprovincie je poměrně chudá a mísí se s vlivy 

jiţněji situovaných sousedních horských podprovincií, charakteristická je přítomnost druhů 

sarmatského mikroelementu (hvozdík písečný (Dianthus arenarius), šater svazčitý 

(Gypsophila fastigiata), sinavět chrpovitý (Jurinea cyanoides), hadí mord nachový 

(Scorzonerapurpurea)). Ze západu do oblasti pronikají suboceánské druhy. Výskyt vodní 

rostliny nepukalka plavoucí (Salvinia natans) v ČR je výhradně vázán na tuto 

podprovincii. 

Majoritní část druhové skladby zastupují evropské kontinentální druhy, jako jsou 

smldník (Peucedanum sp.), bukvice lékařská (Betonica officinalis), aj. V centrální oblasti 

podprovincie se vyskytuje kakost (Geranium sp.), sedmikvítek (Trientalis sp.), ostřice 

(Carex sp.). Západní sousední podprovincie obohacují místní flóru o splavené montánní 

elementy, např. kýchavice (Veratrum sp.) nebo hořepník (Pneumonanthe sp.). 

Polonská podprovincie na naše území zasahuje jen okrajovými bioregiony, z tohoto 

důvodu se zde projevuje tak silný vliv sousedních podprovincií. 

(Culek, 1996) 

 

2.1.3 Fauna 

Diverzita zvířeny je v podprovincii také méně bohatá. Je to dáno malou nadmořskou 

výškou, menší variabilitou rostlinstva a menší pestrostí hornin a minerálů. Jsou zde 

zastoupeny především elementy niţších poloh, kulturních stepí, vyjma výrazně 

termofilních. Naprosto chybí prvky horských druhů, naopak velmi rozšířeni jsou zástupci 

vodní fauny, především fauny stojatých vod, mokřadů a širokých níţinných vodních toků. 

Opět se na území ČR projevuje vliv sousedních podprovincií.  

Typičtí zástupci savců této podprovincie jsou myšice temnopásá (Apodemus agrarius), 

jeţek východní (Erinaceus concolor). Ze zástupců ptáku je zde charakteristický havran 
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polní (Corpus frugilegus), slavík (Luscinia sp.), z vodních ptáků to jsou hohol severní 

(Bucephala clangula), vodouš rudonohý (Tringa totanus) a rybák obecný (Sterna hirundo). 

Řeky Polanské podprovincie na našem území spadají do povodí Odry. Ve východní 

části ČR se pouze zde vyskytuje parma středomořská (Barbus meridionali sp.petényi) 

a podoustev nosák (Vimba vimba). Z měkkýšů se zde vyskytují vřetenovky (Cochlodina 

sp.), sklovatka (Daudebardia sp.) a kruţník (Cyraulus rossmaessleri). 

(Culek, 1996) 

 

2.2 Pooderský bioregion 

2.2.1 Poloha a základní údaje 

Bioregion leţí ve střední části Slezska v ČR, zaujímá centrální část geomorfologického 

celku Ostravská pánev a část Moravské brány. Jádro bioregionu se nachází v Polsku. V ČR 

zaujímá plochu 192 m
2
. 

Je tvořen nivami řek Odry a přítoků, má tedy typicky nivní charakter, 4. vegetační 

stupeň, s výskytem středoevropské vlhkomilné a mokřadní bioty. V současnosti jsou zde 

hojně zastoupeny vlhké louky, rybniční soustavy a menší luţní lesy, zpravidla s hodnotnou 

biotou. 

(Culek, 1996) 

 

2.2.2 Horniny a reliéf 

Bioregion je tvořen vyčleněnou širokou nivou řeky Odry a nejniţšími terasami. Hlubší 

podloţí tvoří neogénní, zčásti i kvartérní glacifluviální sedimenty, v jiţní části vlivy 

karpatského flyše. 

Reliéf je typicky nivní, niva s vzácně vyvinutými a zachovalými volnými meandry 

a starými rameny v různém stupni zazemnění. Dále jsou zastoupeny nízké terasy se 

zamokřeným povrchem a systémy hrází mělkých rybníků. 

Dle výškové členitosti má reliéf charakter roviny s členitostí 5 – 20 m. Nejniţším 

bodem je koryto Odry na státní hranici (cca 194 m n. m.). Typická výška bioregionu je 

200 – 260 m n. m. 
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2.2.3 Půdy 

Hlavním zástupcem půd jsou glejové fluvizemě v různém stádiu vývoje podle pozice v 

nivě, hlíny, spraše, písky a štěrky. Dále se zde vyskytují gleje a močálové půdy v bývalých 

ramenech a na zamokřených plochách.  

 

2.2.4 Biota 

Bioregion leţí v mezofytiku, v části fytogeografického okresu Ostravská pánev (nivy 

Odry a Olše) a v malé části fytogeografického podokresu Moravská brána vlastní (část 

nivy Odry). 

Vegetační stupeň je pouze suprakolinní. 

Základní potenciální jednotkou jsou úvalové luhy, které vegetačně inklinují k Ficario – 

Ulmetum campestris. Pravobřeţní terasy místy osidlují fragmenty lipových dubohabřin 

(Tilio cordatae - Carpinetum), do severní části zasahují dubové bučiny (Carici - 

Quercetum). V terénních sníţeninách na glejových půdách jsou přítomny baţinné olšiny 

(Alnion glutinosae). V nejniţších vlhkých polohách nivy Odry a na jiných podmáčených 

místech je vegetace svazu stromových vrb a topolů (Salicion albae), kolem menších toků 

a kanálů svazu vrbových křovin (Salicion triadrae). 

Typicky je vyvinuta náhradní přirozená vegetace vodních a pobřeţních společenstev 

rybníků a slepých ramen, charakterizována těmito hydrofyty např. okřehek menší (Lemna 

minor), leknín bílý (Nymphaea alba), rdest (Potamogeton sp.), bublinatka (Utricularia), 

lakušník (Batrachium sp.), aj. Z pobřeţní vegetace jsou typické tyto druhy rákosí 

(Phragmites sp.), halucha vodní (Oenanthe aquatica) a vzácně i šmel (Butomus sp.). 

Flóra je víceméně uniformní s výraznou převahou druhů vodních a baţinatých 

stanovišť a ovlivněna četnými karpatskými migranty např. hvězdnatcem černeřicovým 

(Hacquetia epipactis). Exklávní výskyt zde mají kotvice plovoucí (Trapa natans) 

a nepukalka plovoucí (Salvinia natans). Oreofyty (rostliny horských pásem) 

a subtermofyty téměř chybějí. K pozoruhodnějším druhům patří např. sasanka 

pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), kamyšník 

přímořský (Bolboschoenus maritimus), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), sněţenka 

předjarní (Galanthus nivalis), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) a kapradiník 

baţinný (Thelypteris palustris). 
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Relativní bohatství fauny je jedna důsledkem polohy bioregionu mezi podprovinciemi, 

jednak poměrně zachovalým přírodním prostředím oderské nivy, s četnými rybníky, 

mokřady a přirozeným říčním korytem. Tekoucí vody patří do pásma parmového, Odra 

do pásma cejnového.  

 

Významné druhy: 

Savci:  

- jeţek východní (Erinaceus concolor) 

- myšice temnopásá (Apodemus agrarius) 

 

Ptáci: 

- hohol severní (Bucephala clangula) 

- břehouš černoocasý (Limosa limosa) 

- vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

- rybák obecný (Sterna Hirundo) 

- břehule říční (Riparia riparia) 

- cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 

- sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 

- moudivláček luţní (Remiz pendulinus) 

- havran polní (Corpus frugilegus) 

- hýl rudý (Carpodacus erythrinus) 

 

Obojţivelníci: 

- mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 

- kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) 

 

Měkkýši: 

- sítovka podhorská (Aegopinella epipedostoma iuncta) 

- sítovka lesklá (Aegopinella nitidula) 

- sklovatka rudá (Daudebardia rufa) 

- sklovatka krátkonohá (Daudebardia brevipes) 

- závornatka kyjovitá (Clausilia pumila sejuncta) 
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- vřetenatka Ranojevičova (Vestia ranojevici) 

- srstnatka huňatá (Trichia villulosa) 

- vrásenka pozemní (Discus ruderatus) 

(Culek, 1996) 

 

Tabulka č. 1 -  Plošná vyuţití území bioregionu (Culek, 1996) 

Plošné využití % 

Orná půda 35 

Travní porost 8 

Lesy 7 

Vodní plochy 10,5 

 

Tabulka č. 2 - Zastoupení dřevin v lesích (Culek, 1996) 

Druh stromu % 

Smrk ztepilým 5,0 

Borovice lesní 0,1 

Modřín opadavý 0,1 

Dub (všechny druhy) 22,0 

Habr obecný 4,0 

Javor (všechny druhy) 3,0 

Lípa (všechny druhy) 9,0 

Jasan (všechny druhy) 30,0 

Topol (všechny druhy mimo osiku) 10,0 

Olše (všechny druhy) 11,4 

Vrba (všechny druhy) 3,5 

Bříza (všechny druhy) 1,0 

Trnovník bílý 0,1 

Ostatní listnaté stromy (jilm (všechny druhy), jeřáb (všechny druhy), 

ořešák černý, topol osika, jírovec  
0,8 
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2.2.5 Současný stav krajiny a ochrana přírody 

Aţ do nedávné minulosti byla niva pokryta souvislými pralesy, z části podhorského 

typu. Ačkoli středověké osídlení je moţno datovat od 2. poloviny 13. století, byly 

komplexy rybníků budovány patrně aţ od 18. století, kdy také došlo k výraznější redukci 

rozlohy původních lesů. Dnes bioregion nese stopy hospodářských lesnických zásahů, jako 

jsou novodobé výsadby hybridních topolů a dalších cizích dřevin – jasan americký 

(Fraxinus americana) a dub červený (Quercus rubra). Krajina je bohatá i na uměle 

vytvořená seskupení dřevin, remízky, větrolamy z našich domácích druhů – babyka obecná 

(Acer campestre), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus) a dub letní (Quercus robur). 

V posledních letech se negativně projevují i důsledky intenzivního rybníkářského 

hospodaření, spojeného se značnou ruderalizací. Krajina má stále specifický hydrologický 

reţim, je propojená soustavou rybníků, menších vodních toků, kanálů a slepých ramen. 

K ochraně přírody tohoto bioregionu nejvíce slouţí CHKO Poodří. V rámci ní jsou 

vyhlášena maloplošná chráněná území. 

(Culek, 1996) 

 

2.3 CHKO Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou MŢP č. 155/1991, nachází se 

v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Vraţné 

nedaleko Oder a jiţním okrajem města Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km
2
. Území 

tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické 

a ojedinělé zachovalým vodním reţimem s kaţdoročním zaplavováním rozsáhlých částí 

nivy. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n. m. (Odra v Polanském lese) 

a 310 m n. m. (na komunikaci mezi Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou, 

SSV od vrchu Salaš). V národním měřítku je významné charakterem meandrujícího toku 

Odry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, značným podílem trvalých travních 

porostů s hojnou rozptýlenou zelení, luţními lesy a v neposlední řadě 

rozlehlými rybničními soustavami. 

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v bývalém okrese Nový Jičín 

a úzce navazuje na lokalitu spadající do programu NATURA 2000, coţ je soustava 

chráněných území evropského významu, vytvářená podle jednotných kritérií v rámci 
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Evropské unie pro ochranu vybraných ohroţených, vzácných či jinak cenných druhů 

ţivočichů, rostlin a typů evropských stanovišť. Tvoří ji ptačí oblasti vymezené na základě 

směrnice 79/409/EHS o ochraně volně ţijících ptáků (směrnice o ptácích) a evropsky 

významné lokality vymezené podle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Ve smyslu 

obou směrnic byl novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

zákona č. 218/2004 Sb. 

Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit, včetně změn provedených dle nařízení vlády č. 301/2007 Sb., byla 

stanovena evropsky významná lokalita Poodří.  

 Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské 

konvence. 

Ramsarská úmluva je smlouva, která byla uzavřena 2. února roku 1971 v Ramsaru 

v Íránu. Slouţí k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. 

Mokřadům, kterých se týká, se říká ramsarské. Smlouva zavazuje členské země vyhlásit 

na své území alespoň jeden mokřad, který lze zařadit do mezinárodního seznamu mokřadů 

a také mu věnovat dostatečnou míru ochrany. 

(Wikipedie, 2009).  

 

Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR 

Polanská niva, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Baţantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR 

Bartošovický luh, PR Bařiny, PP Pusté nivy, PP Meandry staré Odry).  

Území je místem výskytu řady ohroţených a zvláště chráněných druhů rostlin 

i ţivočichů: 

- Oligotrofní aţ mezotrofní stojaté vody níţinného aţ subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti horských poloh a jiných oblastí 

- Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací paroţnatek 

- Přirozené eutrofní vodní nádrţe s vegetací typu Magnopotamion 

nebo Hydrocharition 

- Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří 

- Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

- Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy  
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- Smíšené luţní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), 

jilmem habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) 

nebo jasanem úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské 

a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 

- svinutec tenký (Anisus vorticulus)  

- kuňka ohnivá (Bombina bombina)  

- ohniváček černočárý (Lycaena dispar)  

- modrásek bahenní (Maculinea nausithous)  

- piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)  

- páchník hnědý (Osmoderma eremita)  

- čolek velký (Triturus cristatus)  

- velevrub tupý (Unio crassus) 

 

Mapa č. 2 - Poodří (ISZP MSK, 2008) 

 

Potok protéká údolím, které se nachází mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Vraţné. 

Převáţně se jedná o zemědělský obhospodařované pozemky v soukromém vlastnictví. 

Potok pramení v severozápadní části Hrabětického lesa, koryto přibliţně kopíruje 

hranici lesa v délce 1351 m, na hranici tohoto lesa přechází v meliorační odpad, protéká 
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zemědělskými pozemky severovýchodním aţ severním směrem v délce 2078 m a končí 

u okresní silnice III. třídy 04732, kterou propustkem podtéká a pokračuje dále 

neupraveným korytem, po 1410 m se tok vlévá do mlýnského náhonu a zde se dělí, část 

pokračuje v severozápadním aţ severním směru a po 527 m se vlévá z pravé strany 

do Odry, další část teče jihozápadním směrem a po 280 m se znovu dělí, západním směrem 

opět odtéká Hrabětický potok, ze severní strany obíhá mlýnské rybníky a po 986 m vtéká 

z pravé strany do Odry. 

Čistě zájmové území leţí mezi pramenem potoku a okresní komunikací. Reliéf povodí 

má mírně zvlněný charakter.  

 

Délka toku:    5,30 km 

Průměrný sklon území:  10,8 ‰ 

Nadmořská výška mel. úpravy 297 – 274 m n. m. 

Nadmořská výška celku:  310 – 274 m n. m.   

Plocha povodí celku:   2,90 km
2
 

Plocha povodí meliorační úpravy: 1,55 km
2 

Rybí pásmo:    parmové aţ cejnové 

Roční úhrn sráţek:   710 mm 

Průměrná roční teplota:  7,8°C 

Langův dešťový faktor:  podíl úhrnu sráţek a průměrné roční teploty 

LDF = 710 / 7,8 = 91 

 

Tabulka č. 3 - Klasifikace území dle LDF (Honcová, 2007) 

  LDF 

výstředně aridní < 10 

aridní 10 - 40 

semiaridní 40 - 50  

semihumidní 50 - 60 

humidní 60 – 160 

perhumidní > 160 

Klima území:    humidní 
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Tabulka č. 4 - Charakter klimatu území MT10, (Quitt, 1971) 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 140 – 160   

Počet mrazových dnů 110 – 130  

Počet ledových dnů 30 – 40 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60  

Počet dnů zamračených 120 – 150  

Počet dnů jasných 40 – 50 

Průměrná teplota I (ºC) -2 aţ -3 

Průměrná teplota IV (ºC) 7 – 8  

Průměrná teplota VII (ºC) 17 – 18  

Průměrná teplota X (ºC) 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami ≥1 mm  100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 250 

 

3. Zhodnocení současného stavu Hrabětického potoka 

Potok pramení v severozápadní části Hrabětického lesa, z části probíhá po okraji lesa, 

ale převáţně se vine údolím mezi zemědělsky obdělávanými pozemky. Probíhá přibliţně 

na rozhraní katastrů obcí Vraţné a Jeseník nad Odrou. Jiţ v dřívější době byl pouţíván pro 

odvod nevsáknuvší se sráţkové vody a drenáţí z polí, ale bez technického opatření koryta. 

Koryto potoka se postupně zanášelo organickým materiálem a zemním materiálem 

splaveným z okolních lesních a zemědělských pozemků. Tím docházelo ke zmenšení 

kapacity koryta. Při zvýšení průtokového mnoţství vody během sráţek, potok způsoboval 

zamokření sousedících pozemků v šířce 10 – 50 m na obou březích toku, tedy cca 4 – 5 ha, 

dále značně poškozoval funkci drenáţí, coţ se projevovalo vysráţením vody z drenáţe 

na povrch v blízkosti toku. 

V 70. letech minulého století bylo rozhodnuto o úpravě Hrabětického potoka 

na meliorační odpad. Projektová úprava měla zajistit dobrou funkci původního drenáţního 

systému a eliminovat zamokřování pozemků z neupraveného a zanedbaného toku. Kromě 

toho úpravy měly omezit, případně úplně odstranit škody na úrodné části půdy při vyšších 
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sráţkových úhrnech nebo při jarním tání sněhu, kdy voda stéká ve větším proudu, čímţ 

dochází k vymílání rýţek a rýh a splavování ornice a také škodám na nemovitém majetku 

při vtoku do mlýnského náhonu a dále do Odry. 

 

3.1 Zaměření původní úpravy 

Situace, výškopis a polohopis byl zaměřen tachymetrickou metodou. Vodoteč byla celá 

zaměřena v podélném profilu a v příčných profilech dle potřeby v závislosti na konfiguraci 

terénu. Napojení na nivelační síť nebylo provedeno. 

(Pavela, 1971) 

3.2 Technické řešení 

Meliorační odpad byl navrţen jako otevřený, lichoběţníkového příčného profilu se 

sklonem svahů 1 :1,5 a šířkou dna 600 mm. V průběhu toku zemědělskými pozemky bylo 

navrţeno opevnění dna melioračními betonovými ţlabovkami, které byly uloţeny do 

štěrkopískového loţe. Svahy byly opevněny drnováním do výšky cca 300 mm, od této 

hranice výše byla půda břehů zhodnocena humusem a oseta. V trase, která probíhá lesem, 

bylo realizováno pouze pokrytí půdy úrodným humusem a osetí. Opevnění dna nebylo 

z ekonomických a účelných důvodů navrţeno, koryto bylo ponecháno zemní. 

Směrově se trasa toku přimyká pokud moţno co nejvíce stávající trase, avšak určitým 

vyrovnáním trasy nebylo moţno se vyhnout. Poloměry oblouků se pohybují v rozmezí 60 -

 250 m. 

Navrţení zpevnění dna betonovými ţlabovkami bylo účelné zvláště s ohledem 

na rychlé provádění údrţby a proti zarůstání koryta při malých průtocích. Drnování i osetí 

musí být řádně provedeno, pro osetí je nutno volit hlubokokořenné traviny, aby i při 

větších průtocích nedocházelo k vymílání. 

V trase byla navrţena jedna drenáţní výusť z prefabrikovaných dílů, jestli byly 

v průběhu realizace projektu nalezeny další drenáţní výusti, které bylo nutno podchytit, o 

tom se podklady nedochovaly. 

Úprava toku v meliorační odpad začínala u propustku státní silnice Jeseník nad Odrou 

– Vraţné, kde v délce 4 m bylo dno i svahy na výšku 800 mm zpevněny dlaţbou 
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z lomového kamene uloţeného do štěrkopískového loţe s vyspárováním cementovou 

maltou, coţ bylo nutné jako ochrana silničního propustku. 

Zemina získaná výkopem odpadu byla rozhrnuta okolo melioračního odpadu a byly jí 

vyrovnány různé terénní nerovnosti způsobené převáţně vodní erozí v důsledku špatného 

stavu koryta vodoteče. 

(Pavela,1971) 

 

3.3 Hydrotechnický výpočet 

a) podle velikosti a povahy povodí 

délka toku je takřka 4 km, jedná se o níţinu, která je dosti zalesněna, takţe specifický 

odtok q = 1,5 m
3
.s

-1
.km

2
, plocha povodí navrhovaného odpadu je P = 2,9 km

2 

 

 Qmax =
13m 4,352,95,1q sP

 

 q…specifický odtok [m
3
.s

-1
.km

2
] 

 P…plocha povodí [km
2
] 

 

b) podle Iszkowského vzorce, kde plocha povodí P = 2,9 km
2
,  

Qmax = 13

h m 2,522,90,79,90,125PHmc s  

H…roční úhrn  srážek [m] 

m…vlnitost toku 

ch…rychlostní součinitel 

 

c) podle Hofmannova vzorce 

Qmax = 
P

P

P

P
m 1

3
4,01

1
= 13

3
9,586,0

9,3

9,2
75,3 sm  

m…rychlostní součinitel [m.s
-1

] 

 

d) podle projektu odpadu v bezprostřední blízkosti projektované úpravy, kde byl 

specifický odtok q = 1,1 m
3
.s

-1
.km

2
, podle čehoţ Qmax = 3,2 m

3
.s

-1
; 
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Pro další výpočty bylo uvaţováno s odtokem Qmax = 3,2 m
3
.s

-1
. 

 

Tabulka č. 5 – n- leté průtoky vody ve vodoteči 

Q100  3,2 m
3
.s

-1
 

Q50   2,9 m
3
.s

-1
 

Q20   2,5 m
3
.s

-1
 

Q10   2,2 m
3
.s

-1
 

Q5     1,8 m
3
.s

-1
 

Q2     1,3 m
3
.s

-1
 

Q1     0,9 m
3
.s

-1
 

 

Koryto navrţeného odpadu v trase, kde probíhá zemědělsky obhospodařovanými 

pozemky, je dimenzováno tak, aby bezpečně převedlo průtok Q5. 

 

Tabulka č. 6 – Návrhové rychlosti proudění a výšky hladiny pro Q5 

Rychlost Výška hladiny 

m.s
-1

 m 

1,60 0,67 

1,80 0,62 

1,54 0,69 

1,90 0,58 

1,34 0,75 

1,85 0,60 

1,90 0,58 

1,60 0,67 

 

Vodní tok nebyl v řešené části zatrubněn, neboť se jedná o hranici mezi dvěmi obcemi, 

pozemky obhospodařovali různá JZD a přejezd pro zemědělské stroje nebylo třeba 

zbudovat. 

(Pavela,1971) 
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Graf č. 1 – Konsumční křivka návrhu odpadu 

 

3.4 Stávající stav 

3.4.1 Posouzení koryta 

K hodnocení stavu koryta byla provedena prohlídka vodního toku a jeho okolí 

od zaústění melioračního odpadu do silničního propustku po prameniště v Hrabětickém 

lese pro zjištění negativních dopadů meliorační úpravy, ke zjištění současného stavu 

úpravy, poškození opevnění a průběh trasy. Při změně v trase je úsek změřen a popsán. 

 

0,000 – 0,004 km – opevnění dna a břehů před silničním propustkem není porušeno a jeho 

funkce není omezená, šířka dna 1,5 m, výška 1,54 m, výška hladiny 

0,4 m; 

0,004 – 0,048 km – na dně betonové ţlabové prefabrikáty, nezanesené, na březích po obou 

stranách keřové porosty (Brslen evropský), zemina obnaţená, bez 

travního porostu, na pravém břehu Kopřiva dvoudomá, šířka dna 0,72 

m, výška 0,79 m, výška hladiny 0,4 m; 

0,048 – 0,069 km – dno kamenité, břehy travnaté, pravý břeh Kopřiva dvoudomá, sklon 

1:1,3; šířka dna 0,54 m, výška 0,35 m, výška hladiny 0,1 m 
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0,069 – 0,074 km – dno bahnité, porostlé travou (Srha), břehy travnaté, kopřiva dvoudomá, 

ojediněle Brslen, šířka dna 0,55 m, výška 0,38 m, výška hladiny 0,04 

m; 

0,074 – 0,095 km – na dně betonové ţlabové prefabrikáty, nezanesené, pravý břeh porostlý 

(Kopřiva dvoudomá), (Brslen evropský, Olše lepkavá), levý břeh 

travnatý, hustě porostlý (Olše lepkavá), šířka dna 0,51 m, výška 0,73 

m, výška hladiny 0,40 m; 

0,095 – 0,118 km – dno bahnité, porostlé travou, úroveň dna téměř na úrovni terénu břehů, 

břehy travnaté, šířka dna 0,52 m, výška 0,03 m, výška hladiny 0,0 m; 

 

Obr. 1 – Současný stav úpravy koryta  

 

0,118 – 0,138 km – na dně betonové ţlabové prefabrikáty, nezanesené, pravý břeh porostlý 

(Kopřiva dvoudomá), (Brslen evropský, Olše lepkavá), levý břeh 

travnatý, hustě porostlý (Olše lepkavá), šířka dna 0,51 m, výška 1,03 

m, výška hladiny 0,15 m; 

0,138 – 0,187 km – na dně betonové ţlabové prefabrikáty, nezanesené, oba břehy porostlé 

travou, pravý břeh porostlý Kopřivou, levý břeh stromy (Olše), šířka 

dna 0,53 m, výška 92 m, výška hladiny 0,25 m; 
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Obr. 2 – Stávající stav úpravy koryta 

 

0,187 – 0,248 km – dno bahnité, břehová tráva převislá na hladinu, po obou březích rostou 

hustě stromy (Olše), šířka dna 0,58 m, výška 1,27 m, výška hladiny 

0,85 m; 

0,248 – 0,296 km – dno bahnité, břehy porostlé travou, po obou březích hustě rostou 

stromy (Olše), šířka dna 0,62 m, výška 1,14 m, výška hladiny 0,75 m; 

 

Obr. 3 – Stávající stav úpravy koryta 

0,296 – 0,314 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, nezanesené, levý břeh 

hustě porostlý stromy (Olše), pravý břeh porostlý travou, šířka dna 

0,75 m, výška 1,10 m, výška hladiny 0,65m; 
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0,314 – 0,448 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, mírně zanesené, půda 

břehů holá, bez travin, břehy hustě porostlé stromy (Olše), šířka dna 

0,89 m, výška 0,93 m, výška hladiny 0,35 m; 

0,448 – 0,449 km – dno bahnité, zanesené stromovým materiálem (větve, listí) zasahujícím 

do hladiny po celé šířce; 

0,449 – 0,482 km – dno bahnité, břehy travnaté, porostlé stromy (Olše), šířka dna 0,74 m, 

výška 84 m, výška hladiny 0,30 m; 

0,482 – 0,484 km – dno bahnité, zanesené stromovým materiálem (větve, listí) zasahujícím 

do hladiny po celé šířce; 

0,484 – 0,600 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, nezanesené, břehy 

travnaté, pravý břeh porostlý řídce stromy, šířka dna 0,67 m, výška 

0,82 m, výška hladiny 0,15 m; 

0,600 – 0,601 km – dno bahnité pokryté zbytky rozbitých betonových ţlabovek, břehy 

travnaté, porostlé stromy (Olše), levý břeh porostlý rákosím, šířka dna 

0,43 m, výška 1,36 m, výška hladiny 0,40 m; 

0,601 – 0,602 km -  asi 0,75 m vysoký stupeň vytvořený ze zhutněného nánosu zadrţeného 

na přehráţce, která se vytvořila přehrazením koryta větvemi, listím 

a bahnem; 

0,602 – 0,682 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, nezanesené, břehy řídce 

travnaté, porostlé stromy (Olše), šířka dna 0,40 m, výška 0,48 m, 

výška hladiny 0,15 m; 

0,682 – 0,725 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, mírně zanesené, břehy 

řídce travnaté, porostlé stromy (Olše, Bříza), šířka dna 0,47 m, výška 

0,42 m, výška hladiny 0,15 m; 

0,725 – 0,864 km – dno bahnité, zanesené listím, břehy řídce travnaté, levý břeh porostlý 

řídce stromy (Olše), šířka dna 0,53 m, výška 0,40 m, výška hladiny 

0,25 m; 

0,864 – 0,890 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, mírně zanesené listím, 

břehy travnaté, po obou březích rostou stromy (Olše), šířka dna 0,57 

m, výška 0,40 m, výška hladiny 0,20 m; 
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0,890 – 0,915 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, zanesené listím 

a bahnem, břehy travnaté, po obou březích stromy (Olše, Brslen), 

šířka dna 0,62 m, výška 0,40 m, výška hladiny 0,20 m; 

0,915 – 1,136 km – dno bahnité, břehy travnaté, po obou březích stromy (Olše), šířka dna 

0,65 m, výška 0,54 m, výška hladiny 0,35 m; 

1,136 – 1,226 km – dno bahnité, břehy travnaté, na levém břehu řídce rostlé stromy (Olše, 

Bříza), šířka dna 0,60 m, výška 0,58 m, výška hladiny 0,40 m; 

1,226 – 1,350 km – dno bahnité, břehy řídce travnaté, po obou březích hustě rostlé stromy 

(Olše, Bříza), šířka dna 0,60 m, výška 0,62 m, výška hladiny 0,40 m; 

1,350 – 1, 456 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, nezanesené, břehy 

řídce travnaté, řídce porostlé stromy (Olše), šířka dna 0,66 m, výška 

0,64 m, výška hladiny 0,35 m; 

1,456 – 1,522 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, mírně zanesené 

bahnem, břehy velmi řídce zatravněné, porostlé řídce stromy (Olše, 

Bříza, Javor), šířka dna 0,68 m, výška 0,70 m, výška hladiny 0,20 m; 

1,522 – 1,610 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, mírně zanesené 

bahnem, břehy řídce zatravněné, porostlé stromy (Olše, Bříza, Javor), 

šířka dna 0,74 m, výška 0,70 m, výška hladiny 0,30 m; 

1,610 – 1,642 km – dno bahnité, zanesené listím, břehy porostlé travou a stromy (Olše, 

Bříza, Javor), šířka dna 0,79 m, výška 0,80 m, výška hladiny 0,40 m; 

1,642 – 1,680 km – dno bahnité, zanesené listím, břehy travnaté, řídce porostlé stromy 

(Olše, Javor), šířka dna 0,87 m, výška 0,80 m, výška hladiny 0,55 m; 

1,680 – 1,784 km – na dně prefabrikované betonové ţlabovky, nezanesené, břehy travnaté, 

po obou stranách porostlé stromy (Olše, Bříza, Javor), šířka dna 0,90 

m, výška 0,86 m, výška hladiny 0,40 m; 

1,784 – 1,848 km – bahnité dno, břehy travnaté, porostlé po obou stranách stromy (Bříza, 

Olše, Javor), šířka dna 0,85 m, výška 0,72 m, výška hladiny 0,40 m; 

1,848 – 1,870 km – bahnité dno, břehy travnaté, na pravém břehu stromy (Bříza, Olše, 

Javor), šířka dna 0,85 m, výška 0,66 m, výška hladiny 0,45 m; 

1,870 – 1,917 km – bahnité dno, břehy travnaté, po obou stranách porostlé stromy (Bříza, 

Olše, Javor), šířka dna 0,80 m, výška 0,50 m, výška hladiny 0,25 m; 
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1,917 – 1,945 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, břehy travnaté, porostlé 

stromy (Bříza, Javor, Olše), šířka dna 0,80 m, výška 0,43 m, výška 

hladiny 0,15 m; 

1,945 – 1,966 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, břehy travnaté, porostlé 

stromy (Bříza, Javor, Olše), šířka dna 0,87 m, výška 0,56 m, výška 

hladiny 0,10 m; 

1,966 – 2,022 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, břehy travnaté, porostlé 

stromy (Bříza, Javor, Dub), šířka dna 0,93 m, výška 0,64 m, výška 

hladiny 0,10 m; 

2,022 – 2,050 km – dno bahnité, břehy hustě travnaté, řídce porostlé stromy (Bříza, Javor, 

Dub), šířka dna 1,07 m, výška 0,60 m, výška hladiny 0,30 m; 

2,050 – 2,078 km – dno z prefabrikovaných betonových ţlabovek, břehy travnaté, pravý 

břeh porostlý stromy (Javor, Bříza, Dub, Buk), šířka dna 0,90 m, 

výška 0,52 m, výška hladiny 0,35 m; 

2,078 – 2,168 km – dno bahnitokamenné, břehy travnaté, porostlé stromy (Bříza, Javor, 

Dub, Habr), šířka dna 0,90 m, výška 0,50 m, výška hladiny 0,35 m;  

 

Obr. 4 – Stávající stav přirozeného koryta navazujícího na meliorační úpravu 
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2,168 – 2,169 km – pravostranný přítok délky 174 m s odhadovaným průtokem cca 6,0 l/s.   

2,169 – 3,435 km – dno bahnitokamenné, břehy travnaté, porostlé stromy (Bříza, Javor, 

Dub, Habr), šířka dna 0,65 m, výška 0,50 m, výška hladiny 0,20 m; 

 

3.4.2 Biologický průzkum 

Zájmová část toku ani příbřeţní zóna nezasahuje do zvlášť chráněného území, ani jej 

neobsahuje. Na území se nenachází ţádný památný strom. Na území by neměl ţít ţádný 

chráněný ţivočich uvedený v bodě 2. Z ţivočišných druhů se vyskytují druhy běţné pro 

tento typ území. 

 

Zjištěné druhy: 

Stromy a keře a jejich procentuelní zastoupení v území: 

- bříza bělokorá (Betula pendula)     7% 

- dub letní (Quercus robur)     9% 

- javor klen (Acer pseudoplatanus)    4%  

- buk lesní (Fagus sylvatica)   12% 

- habr obecný (Carpinus betulus)    7% 

- olše lepkavá (Alnus glutinosa)  47% 

- smrk ztepilý (Picea abies)     1% 

- brslen evropský (Euonymus europeae) 13% 

 

Rostliny: 

- kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

- rákos obecný (Phragmites communis) 

- ostřice (Carex sp.) 

- bér sivý (Setaria pumila) 

- jeţatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) 

- chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae)  

- lipnice (Poa sp.) 

- medyněk (Holcus sp.) 

- psineček psí (Agrostis canina) 
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- zblochan (Glyceria sp.) 

Houby: 

- čirůvka májovka (Calocybe gambosa) 

- bedla vysoká (Macrolepiota procera) 

Savci: 

- srnec obecný (Capreolus capreolus) 

- veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Ptáci: 

- baţant obecný (Phasianus colchinus) 

 

3.4.3 Jakost povrchové vody 

Posouzením jakosti vody v toku zjistíme potřebu a vhodnost realizace revitalizačního 

záměru, obnovy funkce a zdůvodnění navrţených opatření pro zlepšení kvality povrchové 

vody. Jakost vody se posuzuje podle ČSN 75 7221 Jakost vod, zařazením do jakostní třídy 

a porovnáním ukazatelů jakosti s hodnotami přípustného znečištění pro rybí společenstva.  

Pokud je tok, dle ukazatelů zařazen alespoň do třetí třídy jakosti, je ještě vhodný pro 

revitalizační záměr. 

Obvykle se zjišťují následující ukazatele: rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba 

kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSK), pH, amoniak, amonné ionty, 

dusičnany, dusitany, celkový fosfor, nerozpuštěné látky a index saprobity. Ve zvláštních 

případech je doporučeno zjistit výskyt škodlivých či jedovatých látek. Pro posouzení 

kyslíkového hospodaření postačí údaje o mnoţství rozpuštěného kyslíku a CHSKCr. Pro 

posouzení trofických poměrů v toku se stanovuje poměr hlavních biogenních prvků, 

anorganického dusíku a celkového fosforu: 

 

N / P = (NH
4+

 . 0,78 + NO3
-
 . 0,23) / Pcelk. [mg.l

-1
] 

 

ČSN 75 7221 Jakost vod udává četnost odběrů a sledování ukazatelů. Pro hrubou 

orientaci, pro rozsah zamýšlené akce, zcela postačující provést pouze pět sledování v roce, 

která charakterizují hlavní vegetačně hydrologické fáze: 

- březen – jarní tání 
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- květen – intenzivní růst a vývoj rostlin 

- červenec – nejvyšší letní teploty  

- srpen, září – období podmítek 

- říjen, listopad – období hydrologického minima 

 

Tabulka č. 7 – Systém hodnocení toku (Erlich a kol., 2003) 

Ukazatel jednotka 

Tok 

velmi 

vhodný 

Tok 

vhodný 

Tok 

podmíněně 

vhodný 

Tok 

nevhodný 

Tok 

naprosto 

nevhodný 

rozpuštěný 

kyslík 
 mg

.
l
-1

  nad 7 nad 6 nad 4 nad 3 pod 3 

Oxidovatelnost 

CHSKCr 
 mg

.
l
-1

 O2 pod 15  pod 25  pod 35 pod 50  nad 50 

NH3 a NH4+  mg
.
l
-1

  pod 0,3 pod 0,8 pod 1,5  pod 3 nad 3  

Nerozpuštěné 

látky 
 mg

.
l
-1

  pod 50 pod 100 pod 200  pod 500 nad 500  

Poměr N/P   nad 150  nad 100 nad 40 pod 40  pod 20 

Saprobní 

index 
   pod 1,2 pod 2,2 pod 2,8 nad 2,8  nad 3,2  

 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny průměrné roční hodnoty poskytnuté zprostředkovatelem 

tématu této diplomové práce. Odběry proběhly v pěti opakováních v hlavních vegetačních 

a hydrologických fázích. Odběrná místa jsou vyznačená ve výkrese č. 2 Situace, mají 

reprezentovat kvalitu vody v prameništi, po průtoku lesními pozemky. Dále byly odběry 

prováděny v místech vyústění drenáţí, pro případ moţného znečištění, to se nepotvrdilo, 

nebyl prokázán ani výrazný vliv zemědělství na kvalitu vody. A poslední odběrné místo se 

nachází před silničním propustkem. 

 

Tabulka č. 8 – Hodnoty jakosti vody 

ukazatel 
rozpuštěný 

kyslík 

Oxidovatelnost 

CHSKCr 
NH3 a NH4

+
 

Nerozpuštěné 

látky 

Poměr 

N/P 

jednotka mg
.
l
-1

 mg
.
l
-1

 O2 mg
.
l
-1

  mg
.
l
-1

    

průměrná 

hodnota 
5,6 24,63 0,7 93,11 128 
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Z hodnot uvedených v tabulce č.8 určíme, zda je vodní tok vhodný pro revitalizační záměr. 

Ve čtyřech faktorech je tok vhodný, pouze v ukazateli „rozpuštěný kyslík“ je tok hodnocen 

jako podmíněně vhodný.   

 

3.4.4 Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, protoţe změna trasy koryta toku neohrozí 

vydatnost a jakost vodních zdrojů a domovních studní.  

 

3.4.5 Průzkum splavenin 

Slouţí pro zjištění charakteru nánosů, které se vytvoří v revitalizovaném korytě. Pro 

analýzu zemin se odebírají vzorky sond. Při změně trasy se sondy provádějí v místě návrhu 

nebo při zachování původní trasy se provede pod stávajícím opevněním. Vzorek se 

analyzuje sítovým rozborem. Rozbor vzorku bude proveden aţ po odstranění stávajícího 

opevnění dna. 

 

4. Vyhodnocení získaných informací dle vybraných aspektů 

4.1 Stav koryta 

Opevnění dna a břehů je v nevyhovujícím stavu. Hlavně břehové opevnění naprosto 

nesplňuje svou funkci. Stávající geometrický tvar koryta toku ani zdánlivě neodpovídá 

původnímu navrţenému lichoběţníkovému tvaru. Stávající břehy jsou strmé, případně 

úplně kolmé. Na některých místech jsou koruny břehů převislé nad vodní hladinu. 

Vyústění drenáţí nelze v současné době na předpokládaných místech detekovat. S největší 

pravděpodobností došlo během let k sestupu zeminy a výusti byly pohlceny břehy. 

Z dokumentace meliorační úpravy vyplývá, ţe drenáţe pozbyly svou funkci a výusti byly 

uzavřeny.  
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4.2 Stav vody 

Kvalita vody je dle zjištěných hodnot a referenčních hodnot uvedených v bodě 3.2.3 

vyhovující pro revitalizační záměry tohoto návrhu. 

Voda je čirá, bez negativních organoleptických vlastností, mimo chuť, ta nebyla 

zkoušena. 

 

4.3 Stav vegetace 

Ve stávající vegetaci ve stromovém pásmu se vyskytuje monokultura olše lepkavé, 

která se nekontrolovaně šířila podél toku mezi vysazenými kusy. Keřové pásmo není 

výrazně zastoupeno. V nejniţším vegetačním patře se nacházejí traviny a buřeň v podobě 

kopřivy dvoudomé. 

 

4.4 Revitalizace v zahraničí 

Ve Velké Británii slouţí pro projektanty revitalizací několik organizací. Jedna 

z nejvýznamnějších je River restoration centre. 

RRC je národní informační a poradenské středisko pro všechny aspekty obnovování 

řek a posilování udrţitelnosti povodí. 

Centrum poskytuje ústřední bod pro výměnu informací a odborných znalostí týkajících 

se revitalizací řek. Hlavním úkolem je šířit informace o revitalizacích, zlepšení projektů 

a poskytování poradenství v oblasti technických otázek prostřednictvím sítě zkušených 

pracovníků.  

(The River restoration centre, 2004) 

 

V Německé spolkové republice se problematikou revitalizací zabývá vodohospodářský  

úřad - Wasserwirtschaftsamt, které spravují významnější vodní toky a většinou jsou 

i investory. V rámci Směrnice rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec činnosti 

Společenství v oblasti vodní politiky, dohlíţí úřad na uvedení všech vodních toků do 

dobrého stavu jak po stránce ekologické, tak po stránce kvality vody. Známkou dobrého 
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ekologického stavu jsou příznivé podmínky pro přirozené formy oţivení, jeho vzorem jsou 

vodní toky nenarušené činností člověka. Jako příklad je uvedena revitalizace řeky Vils.  

 

Řeka Vils, byla na dolním okraji historického města Ambergu v letech 1916 aţ 1928 

technicky upravena. Hlavním cílem byla redukce říčního území a zpřístupnění nivy, 

aby byly získány zastavitelné plochy, mimo jiné pro městskou čistírnu odpadních vod. 

Celkově byla při tom řeka zkrácena o 1100 metru. Aktivní říční pás zredukovala téţ 

oboustranná výstavba ochranných hrází. 

Stará čistírna odpadních vod doslouţila a nová byla budována jinde, několik kilometrů 

pod městem. Tím se otevřel hlavní prostor pro rehabilitaci řeky a její nivy. 

Revitalizační úsilí se spojilo s pořádáním zemské zahradní výstavy pro rok 1996. 

(Jiţ delší tradice německých zemských a spolkových zahradních výstav je námětem, 

o němţ bychom měli váţné přemýšlet. Kaţdá výstava se koná na jiném místě. Bývá pro ni 

vybrán nějaký zanedbaný prostor na periferii, často právě staré průmyslové území. Tam je 

pak vybudováno výstaviště, které je ovšem koncipováno tak, aby po skončení výstavy 

slouţilo nejčastěji jako veřejný park. Neodmyslitelnou součástí kaţdého takového 

výstaviště jsou vodní prvky, které vznikají často revitalizací místních vodních toku, které 

byly dříve znehodnoceny nějakými nevhodnými technickými úpravami.)  

V Ambergu bylo revitalizačně a sadovnicky kultivováno území kolem řeky od 

historického středu města po areál bývalé čistírny. V tomto území byly obnoveny dva větší 

říční meandry a několik dílčích větvení koryta. Nivu tvoří parková úprava s kvalitními 

cestami pro návštěvníky. Hlavní atraktivity pro veřejnost se nalézají v parku u bývalé 

čistírny, kde vzniklo mimo jiné i velkolepé vodní hřiště pro děti. Migrací prostupnost 

profilu, v němţ na řece zůstal starý jez s malou vodní elektrárnou, obnovil postranní rybí 

přechod, který se do parku zapojuje v podobě menšího potoka. 

(WWA, 1997) 

 

5. Návrh revitalizačních opatření 

Řeky jsou jedním ze základních činitelů veškerého dění na zemi. Jeho krajinnotvorný 

faktor vytvářejí ve svém bezprostředním okolí několik útvarů, jeţ všechny dohromady 

(včetně samotné řeky) vytvářejí krajinu, říční krajinu. Říční krajiny mají zcela mimořádný 
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význam v přírodních planetárních dějích, také lidé v nich nalézají nejvíce prospěchu 

ze všech typů pozemské přírody. Krajina je to mimořádně sloţitá a lidmi tolik pozměněná, 

ţe její původní vzhled je zamaskován. Říční krajiny jsou bezohledně a chaoticky 

exploatovány, coţ způsobuje jejich destrukci, poruchy funkcí, velké hospodářské ztráty, 

ohroţování bezpečnosti i globální poruchy ţivotního prostředí. 

(Štěrba, 2008) 

 

Neexistuje ţádné jednoduché řešení revitalizace vodního toku a jeho nivy. Kaţdý 

projekt musí být posuzován jednotlivě. V některých případech můţe dříve narovnaný tok 

revitalizací získat podobu klikatící se struţky, která se sebou přináší zvýšení biodiverzity, 

ale samozřejmě, ţe se tento způsob revitalizace nedá uniformně vztáhnout na všechny 

projekty revitalizace. K obnově ekosystému někdy můţou přispívat i méně radikální 

zásahy, například reprofilace břehů. 

(Andel, Aronson, 2005) 

 

Nejčastějším způsobem navrhování koryta je jedno koryto, které se klikatí jako had. 

Tato linie je v lidském vnímání krásy prvek, který skýtá největší estetické potěšení. 

A zároveň, při splnění správných tvarů a rozměrů koryta, má koryto tohoto designu velkou 

stabilitu. 

(Kondolf, 2003) 

5.1 Koryto 

Meandrující tok. V mírnějších podélných sklonech, kde jiţ není kinetická energie 

proudění tak velká, aby koryto prořezávala do přímé trasy, a kde je materiál koryta natolik 

poddajný, aby umoţnil vytváření oblouků, dochází k výraznému zvlnění trasy toku. 

Přestoţe meandrování je stále předmětem výzkumů a odborných diskuzí, lze mít nejspíše 

za to, ţe obecně je vlnění koryta v poměrně pravidelných protisměrných obloucích formou 

v přírodě obvyklého způsobu tlumení kinetické energie – harmonického kmitání. Běţně se 

meandrace rozvíjí tam, kde je v údolí dispozici určitá šířka nivy a podélný sklon je zhruba 

do 2 %. 

(Just,2003) 
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5.1.1 Trasa koryta 

Přírodní koryto tlumí kinetickou energii vodního proudu střídáním konkávních 

a konvexních oblouků, návrhem nové trasy se tomuto přirozenému tvaru přiblíţíme. 

V minulosti tok nevytvářel výrazné meandry, proto se v návrhu drţíme pouze celkově 

zvlněné trasy. Mimo trasu jsou navrţeny tůně pro zvýšení zásoby vody v krajině a k retenci 

povodňových průtoků, případně k transformaci povodňové vlny, budou spojeny s tokem 

nad úrovní dna zrevitalizovaného toku.  

Šířka meandrového pásu bývá 10 aţ 14 násobkem šířky koryta. Poloměr meandrových 

oblouků bývá zhruba 2 aţ 3 násobkem šířky koryta. Vzdálenost mezi obloukem 

a následujícím brodem bývá 5 aţ 7 násobkem šířky koryta. 

 

Návrh šířky dna je b = 0,65 m 

Poloměr meandrových oblouků bude v rozmezí 1,3 aţ 1,95 m 

Vzdálenost mezi oblouky a brody bude v rozmezí 3,25 aţ 4,55 m  

Pás meandrace bude, vzhledem k podmínkám, široký cca 7,5 m. 

 

Oproti stávajícímu stavu se rozšíří asi o 1,8 m na obě strany. S místem pro realizaci 

tůní to znamená, ţe revitalizační záměr si vyţádá zábor pozemků. Obě obce jsou jiţ 

od zadavatele tématu této práce obeznámeni se záměrem revitalizace a předběţně jsou 

připraveny vlastníkům pozemků nabídnout výměnu za obecní pozemky v jiných místech. 

Vlastnické práva k pozemkům toku i sousedícími jsou uvedeny v příloze. 

Pro rozvlnění trasy budou v korytě situovány kamenné figury, které mimo této úlohy 

mají také funkci biologickou a krajinářskou. Tyto kamenné figury mohou mít podobu 

záhozu nebo pohozu, které mohou být vymodelovány do formy brodu anebo samostatně 

stojících balvanů. 

 

5.1.2 Kapacita koryta 

Kapacita revitalizovaného koryta malého vodního toku byla navrţena na maximální 

průtok Q1 = 0,9 m
3
.s

-1
. Odečtení hodnoty z konsumpční křivky vyplývá, ţe maximální 

výška hladiny je 0,52 m.  
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K výpočtu konsumpční křivky byly pouţity tyto vztahy: 

Chézyho rovnice: 

Q = C 
.
 S √R 

.
 I 

Q…průtok [m
3
.s

-1
] 

C…rychlostní součinitel [m
1/2

.s
-1

] 

S…plocha průtočného profilu [m
2
] 

R…hydraulický poloměr [m] 

I…sklon dna 

R = S / O 

O…omočený obvod [m] 

 

C = R
1/6

 / n 

n…stupeň drsnosti dle Manninga 
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Graf č. 2 – Konsumpční křivka revitalizačního návrhu 

 

Vyšší průtoky se dle konfigurace terénu rozlijí do inundačního území, přibliţně 

vyznačené ve výkresu č. 4 (viz přílohy). 
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5.1.3 Stabilita koryta 

Realizací akce získáme koryto s malou kapacitou, jehoţ povrch je namáhán menšími 

rychlostmi proudění vody. Proto je revitalizační koryto přirozeně stabilnější a tím i méně 

náročné na opevnění neţ koryto opevněné. Návrhová střední rychlost pro maximální 

průtok je v = 0,77 m
.
s

-1
. Navrţené materiály dna – hrubozrnný písek, drobný hrubý štěrk 

a solitérní kamenné figury této rychlosti odolají bez vymílání. Toto pruţné opevnění se 

po nasypání přizpůsobuje podmínkám proudění a jeho odolnost se ještě zvětšuje. 

Ke stabilitě budou přispívat i tůně, které se vývojem koryta vytvoří v nárazových 

obloucích, kde se ztlumí kinetická energie příčného proudění. Dalším stabilizačním 

prvkem jsou kořenové systémy stromových a keřových porostů v břehové čáře. 

 

5.1.4 Podélný profil 

Členitost podélného profilu je zajištěna rozdělením dna do úseků s rozdílnými sklony. 

Tyto úseky závisejí na sklonitosti terénu. 

 

Tabulka č. 9 – Staničení úseků dle změn ve sklonitosti 

Staničení Sklon 

km ‰ 

0,000 – 1,277 7,2 

1,277 – 1,710 11,1 

1,710 – 2,066 9,4 

2,066 – 2,839 4,3 

2,839 – 3,238 9,1 

3,238 – 3,848 11,4 

3,484 – 5,763 3,0 

5,763 – 5,922 8,5 

 

Detailní členitost spočívá ve střídání klidových a proudových pasáţí v jednotlivých 

úsecích. Optimální poloha pro proudové pasáţe je v místech přechodu oblouků a nejlepší 

polohy pro klidové pasáţe, tedy tůně jsou v nárazových vrcholech oblouků. Střídání 
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proudových a tišinných pasáţí je příznivé i z hlediska samočistících vlastností toku. 

V proudových úsecích se voda dostává do intenzivního kontaktu s biologicky aktivním 

povrchem a v klidných místech můţe docházet k sedimentaci a k výskytu bezkyslíkatých 

zón, kde můţe probíhat proces denitrifikace. 

Osnova členění podélného profilu nebude obsahovat příčné objekty – prahy a stupně, 

které by vytvářely zbytečné migrační překáţky. 

Členitost a stabilita koryta bude provedena těmito opatřeními: 

- zához – zhotoven z hrubého kamene je zapuštěný pod úroveň dna nebo břehu, 

doplněn bude drobným netříděným kamenivem a hrubým štěrkem 

- pohoz – zhotoven z hrubého kamene je uloţen na povrch dna a břehů 

- jednotlivé kameny – doplňují pohozy a záhozy, jsou určeny především k rozčlenění 

koryta, nebudou zapuštěny do dna a budou tak vytvářet úkryty pro vodní ţivočichy 

 

5.1.5 Příčný profil 

V přírodě mají drobné toky nejčastěji v příčném řezu tvar pekáče, jehoţ šířka je 

několikanásobně větší neţ výška hladiny. V revitalizacích se ovšem běţně nenavrhuje, 

kvůli nestabilitě čerstvých strmých svahů. Proto si navrhujeme přírodě blízký a technicky 

proveditelný příčný profil tvaru ploché, mělké mísy. Poměr mezi hloubkou a šířkou se blíţí 

hodnotám charakteristickým pro přírodní koryta. Břehy mírného sklonu jsou bezprostředně 

po realizaci stabilní a případné opevnění před hloubkovou erozí můţeme provést pouze 

u dna. Tento profil skýtá dobré podmínky pro vytvoření proudové členitosti a vznik bohaté 

příbřeţní zóny. Následná eroze se omezuje na břehy, tím se koryto dále vyvíjí a dotváří 

jeho tvar pekáče, tedy přirozeného profilu. Koryto bude mít poměrně velkou kapacitu díky 

své šířce.  

Při realizaci by měl navrţený miskovitá profil slouţit pouze jako pomůcka, profily by 

měly být proměnlivé, nechceme znovu vytvořit koryto prizmatického tvaru. 
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Obr. 5 – Náčrt budoucího příčného profilu 

 

5.1.6 Tůně 

Jsou to prohlubně v terénu zaplněné vodou, nejsou vypustitelné a nejsou vytvořené 

vzdouváním přehradního tělesa. Základní metodou jejich realizace je hloubení. Jejich 

velikost je omezena pouze místními podmínkami. Hlavní funkcí navrţených tůní je ţivotní 

prostor pro rostliny a pro chráněné obojţivelníky, kteří se v CHKO Poodří vyskytují, dále 

podpora retenčního prostoru území a krajinářský efekt. Primárně neslouţí k chovu ryb, 

ale vzhledem ke způsobu propojení s tokem se v tůních očekává výskyt drobných druhů 

ryb. 

Tůně v korytě toku nebudou uměle hloubeny. Bude pouze naznačeno a k jejich 

dotvoření bude vyuţito přirozené erozní činnosti vody za podpory vhodně umístěných 

kamenných figur. Efektem těchto tůní je zvětšení aktuální zásoby vody v korytě, vytvoření 

prostoru pro akumulaci usazenin a tlumení vymílacích účinků proudu v korytě. 

Tůně mimo koryto jsou napájené odbočkou z koryta. Toto napájení nebude 

stabilizováno odběrným objektem. Přívodní kanál bude mimo jiné do tůně usměrňovat 
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průtok velkých vod. Výtok z tůní velmi mělkého koryta, spíše průlehu, který můţe být dle 

potřeby opevněn kamennou rovnaninou. Svahy těchto tůní musí být velmi mírné, a to kvůli 

stabilitě a také pro vývoj litorálního pásma v zóně mělké vody a také z hlediska 

bezpečnosti zvířat a osob. Takovéto břehy nevyţadují opevnění, proto je realizace stavby 

tůně laciný počin. 

Realizace tůní můţe být v některých oblastech diskutovatelná, protoţe můţe díky 

stojaté vodě být „líhništěm komárů“, ale v zájmovém území se nenachází ţádná, byť 

přechodně obývaná budova. Jejich realizaci tudíţ nestojí v cestě ţádná překáţka. 

Hloubka tůní bude v rozmezí 1,5 – 2 m a šířka nejméně 5 m.  

Umístění tůní nebude ztěţovat obhospodařování okolních pozemků, například 

komplikací vjezdů zemědělské techniky.   

 

5.1.7 Doba průběhu korytem 

Délka odpadu je 2,078 km voda proudí střední rychlostí v = 1,99 m
.
s

-1
 při průměrném 

průtoku Q = 0,30 m
3
.s

-1
. Jednoduchou úvahou získáme dobu, za kterou voda proteče tímto 

profilem.  

 t = 2078 / 1,99 = 1044,22 s = 17,4 min 

 

Revitalizací se délka koryta prodlouţí 5,92 km a střední rychlost proudění v toku se 

sníţí na v = 0,59 m
.
s

-1
, pouţijeme stejnou úvahu pro novou dobu průtoku. 

 t = 5922 / 0,59 = 10037,3 s = 167,3 min  

 

Tímto vede revitalizace k prodlouţení doby průběhu vody na více neţ devítinásobek 

původní doby. Moţností zdrţení vody v proudových tůních se doba průběhu ještě 

prodlouţí. Doba zdrţení je rozhodující charakteristika pro samočistící procesy v korytě, 

a proto je její zněkolikanásobení z tohoto hlediska velmi významné. 
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5.1.8 Biologicky aktivní povrch 

Aktivní povrch je povrch materiálu dna včetně spodní strany kamenů, který tvoří 

ţivotní prostředí pro bentos. Bentos je hlavním činitelem v samočistících procesech vody. 

Ekologický význam má i prostor mezi prvky, které tvoří povrch dna. Tyto prostory nabízí 

úkryty pro různé formy ţivota. Stávající opevnění dna betonovými ţlabovkami bude 

nahrazeno v místech s klidnou hladinou pískem frakce 1 – 2,5 mm v peřejnatých úsecích 

bude kamenný pohoz nebo zához frakce 20 – 100 mm, na který bude navazovat štěrk 

frakce 10 – 15 mm. Tímto zásahem se aktivní povrch mnohonásobně zvětší.  

 

5.1.9 Aktuální zásoba vody v korytě 

Objem vody v korytě představuje část zásoby vody v krajině, který zvětšuje dobu 

průběhu vody korytem a skýtá ţivotní prostor pro ţivočichy a rostliny. 

Jednoduchou úvahou vypočteme její přibliţnou hodnotu: 

Volíme průtočný průřez S = 0,45 m
2 

při průměrném průtoku Q = 0,30 m
3
.s

-1
 odpovídající 

výšce hladiny 0,295 m. 

V = S . l = 0,45 . 1 = 0,45 m
3
/bm 

 

Pro celkovou délku toku po realizaci tedy dostaneme: 

V = 0,45 . 5922 = 2665 m
3 

 

Oproti původnímu stavu se zásoba pětinásobně zvětší.  Pokud budeme uvaţovat i tůně, 

které se v korytě působením erozní činnosti časem vytvoří, aktuální zásoba se ještě zvětší o 

dalších několik desítek procent. 

 

5.1.10 Zásoby nivní vody 

Záměr příznivě ovlivní mnoţství podzemní vody, coţ je z hlediska ochrany zásob vody 

v krajině významné. Odpad byl zahlouben do takové hloubky, aby zachytil hlavníky 

drenáţí. Revitalizací koryto změlčíme a odstraněním tvrdého opevnění dna umoţníme části 
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vody v korytě prostup do půdy. Tím se v páse kolem toku zvedne hladina nivní vody. 

Pro zjištění velikosti takové zásoby musíme znát vlastnosti půdy. 

 

5.1.11 Tlumení průběhu velkých vod 

Revitalizace opevněných vodních toků a obnova říční nivy toku má často velmi 

pozitivní vliv na hydrologické podmínky. Pokud je toku umoţněn rozliv povodňových 

průtoků do nivy sniţuje se tím riziko povodní dále po proudu, kde mohou být následky 

závaţnější vzhledem k velikosti vodního toku. Záplavy mohou mít také místní vliv, a to 

v moţnosti denitrifikace dusičnanů z obhospodařovaných polí, protoţe anoxická zóna je ve 

vlhkém poli větší. 

(Hansen,1996) 

 

Nové koryto bude mělčí neţ stávající odpad a navrţeno na maximální jednoletý průtok, 

vyšší průtoky se rozlijí do navrţené inundační zóny, která je navrţená v nejniţší části 

území (viz výkres č. 4). Koryto má sice menší kapacitu neţ původní úprava, ale má 

hydraulicky drsnější povrch, tím povodňová vlna postupuje územím pomaleji, sniţuje se 

i kulminační hladina povodně dál v povodí. 

 

5.1.12 Migrační prostupnost 

Součásti záměru revitalizace je i obnovení obousměrné prostupnosti koryta, tedy 

odstranění překáţek v pohybu ryb. V našem případě takovou překáţku tvoří místa 

s nedostatečnou výškou vodní hladiny a členitostí vodního proudu. O ichtyologickém 

osazenstvu před stavbou melioračního odpadu není k dispozici ţádná zpráva. Z tohoto 

důvodu byl výskyt rybích druhů odhadnut dle podobných drobných toků v oblasti. 

Předpokládá se tedy, ţe po provedení revitalizace se v toku objeví tyto druhy: 

základní druhy: 

- jelec tloušť (Squalius cephalus) 

- cejn velký (Abramis brama) 

vedlejší druhy:  

- okoun říční (Perca fluviatilis) 
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- kapr obecný (Cyprinus carpio) 

- ouklej obecná (Alburnus alburnus) 

doprovodné druhy: 

- hrouzek obecný (Gobio gobio) 

- mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

- vranka pruhoploutvá (Cottbus poecilopus) 

 

5.1.13 Nahrazení degradovaných povrchů  

Degradovanými povrchy myslíme skládky, rumiště, vysušené půdy, aj., tyto plochy je 

vhodné při revitalizaci nahradit ekologicky hodnotnějšími povrchy. V nejbliţším okolí 

zájmového toku se takový degradovaný povrch nenachází. 

 

5.1.14 Samočistící podmínky 

Praktický význam samočištění je v obnově a udrţování příznivých poměrů v toku. 

Nejdůleţitější dílčí procesy samočištění: 

- usazování 

- anaerobní rozklad organických látek 

- transport fosforu a jiných látek do sedimentů 

- rozklad organických látek destruenti (bakterie, houby, aj.) 

- nitrifikace a denitrifikace 

- spotřeba ţivin 

- spotřeba biomasy 

Průběh samočištění je ovlivňován ředěním, míšením vody, teplotou, doba zdrţení 

v korytě a intenzita kontaktu mezi vodou a aktivním povrchem koryta. 

Kvantifikace je obtíţná, podmínky a parametry jsou velmi rozmanité a hodnoty 

proměnlivé. 
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5.2 Vegetace 

Břehová a doprovodná vegetace je nedílnou a přirozenou součástí vodních toků. Proto 

je jejich obnova a posílení významnou sloţkou revitalizačních prací.  

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 

zejména novely č. 218/2004 Sb. „Všechny druhy rostlin a ţivočichů chráněny před 

zničením, poškozováním, sběrem, či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohroţení 

těchto druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehoţ jsou součásti…“ 

(zákon č. 218/2004 Sb., § 5, odst. 1). 

 

5.2.1 Travobylinné porosty 

Jako doprovodné porosty mají funkci ochrany proti erozi omezující transport zeminy 

do vodního toku a fungují jako přirozené opevnění břehů. Protierozní pás bude šířky 10 m. 

Zatravněné budou obnaţené plochy. Zatravňovací směs by měla být druhovou 

skladbou co nejpodobnější stávajícím zjištěným druhům bylin a trav, coţ je velmi 

problematické. Vhodným řešením je pouţití regionální směsi, pokud je k dispozici. 

V opačném případě je optimální omezit výsevy na nejnutnější míru a pouţít obchodní směs 

sloţenou ze základních druhů (jílek vytrvalý (Lilium perenne), kostřava červená (Festuca 

rubra) a lipnice (Poa sp.)). 

Stanoviště pro výsev bude řádně agrotechnicky připravena a zakládání bude provedeno 

dle pratotechnických zásad. 

Výsev bude proveden v období dubna aţ srpna. Později seté porosty špatně vzcházejí. 

V sušších obdobích bude třeba nové porosty zalévat a jednou ročně porost posekat.  

Výsev pouţitý pro opevnění břehů je třeba před účinkem vodního proudu chránit 

kokosovou geotextilií. 

 

Kokosová geotextilie je tvořena z tuhých kokosových vláken spředených do příze, 

ze které je utkána tkanina. Oproti jiným přírodním vláknům se kokosová vlákna více stáčí 

a třepí, coţ vede k posílení jejich přilnavosti k povrchu chráněného břehu. Zároveň se tak 

zvětší kontaktní plocha, která zadrţuje jemné částice půdy. Pod sítí se navíc vytváří 

příznivé mikroklima pro klíčení semen. Síť tedy pomáhá udrţet v počáteční fázi vývoje 

rostlin tolik potřebnou vlhkost a zároveň umoţňuje dostatek přístupu světla. Hlavně však 

brání splavování semen povrchovým odtokem vody. Toto je důleţité zejména při 
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zvýšeném mnoţství sráţek v počáteční fázi klíčení rostlin. Následně vytvořená vegetace 

pak přebírá aktivní úlohu v ochraně půdního povrchu svahu. 

(Beňo, 2004) 

V litorální zóně tůní bude vysazen rákos. 

 

5.2.2 Keřové a stromové porosty 

Při zásazích do vegetace je nutno dbát na místní původ, genetickou čistotu a dobrý 

zdravotní stav rostlinného materiálu. Zdrojem reprodukčního materiálu budou stávající 

stromy po posouzení jejich zdravotního stavu, vhodnosti a ţivotaschopnosti po přesazení. 

Pro doplnění porostu budou pouţity nové sazenice, u nich je třeba dbát na původ a kvalitu 

genetického materiálu v souladu s vyhláškou č. 82/1996 Sb. 

Pro obnovu břehového porostu vysazujeme ve skupinách protáhlého tvaru umístěných 

podél toku. Zakládané skupiny doplňující stávající a přesazené rostliny budou tvořené 

středně velkými, kontejnerovými sazenicemi (výška 0,5 aţ 1,5 m pro stromy a 0,25 – 1,0 m 

pro keře). Kontejnerové sazenice mají vyšší pravděpodobnost menších ztrát neţ 

prostokořenné sazenice. Hustou výsadbou docílíme vytvoření rezervy pro případ ztrát. 

Hlavně keřové porosty je velmi vhodné vysazovat v kompaktních skupinách. U širších 

skupin tvoří spodní patro stromového patra.  

Porosty vysazujeme v pravidelné pravoúhlé síti. 

Kaţdá stromová sazenice bude vybavena kvalitním kůlem, který stromku pude 

poskytovat náleţitou oporu a chránit jej. Kůl by měl vydrţet alespoň tři roky, proto musí 

být do země dobře zatlučen. Nejvhodnější materiál pro kůly jsou smrkové nebo akátové 

kulatiny.  

Veškeré sazenice je třeba chránit před zvěří. V případě skupinových výsadeb je vhodné 

celou skupinu lesnicky oplotit. 

Doprovodný porost bude podpořen jednotlivou výsadbou. Bude opatřen kůlem 

a ochranou proti okusu zvěří. 

Sadba bude provedena na jaře nebo na podzim. Při podzimní výsadbě se kořenový 

systém stromku rychleji zapojí, ale je třeba je na zimu dobře zalít a zamulčovat, ochrana 

před vymrznutím.  

Jáma pro výsadbu bude větší neţ kořenový systém stromu nebo keře. K pečlivě 

zatlučenému kůlu přiváţeme sazenici (popruhem, který úplně nepřitahujeme) a kořeny 
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střídavě zasypáváme zeminou a humusovým substrátem a proléváme. Půdu dobře 

zhutníme sešlapáváním, aby stromek dobře seděl, vydatně zalijeme a zástřihem 

zredukujeme korunu, aby ji kořeny stačily zásobit ţivinami. V květnu je třeba odstranit 

bučen, posekanou vegetaci namulčujeme ke stromkům. 

Výjimkou ve výše uvedeném bude výsadba vrb. Pro rozšiřování vrby budou pouţity 

vrbové řízky (průměr 10 mm a výška min. 0,2 m). Řízky se zapichují přímo do povrchu 

v hustých hnízdech, tak aby jen mírně vyčnívaly nad terén. 

Při přepravě a manipulaci se sazenicemi je nutné dbát na to, aby nedošlo k zaschnutí. 

  

Druhová skladba: 

Hlavní druhy: 

- vrba (Salix sp.) – volíme druhy niţšího stromového a keřového vzrůstu, vyţadují 

vlhko a slunce, dobře snášejí záplavy 

- olše lepkavá (Alnus glutinosa) – světlomilný strom, vhodný do břehového porostu, 

špatně snáší významné změny polohy hladiny podzemní vody 

- brslen evropský (Euonymus europaeus) – teplomilný keř, roste ve vlhkých půdách, 

spolehlivý při přesazování 

  

Vedlejší druhy: 

- jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – zamlada snese zástin, roste ve vlhkých půdách, 

nesnáší stagnující vodu, ale snáší krátkodobé záplavy, spolehlivý při přesazování 

- bříza bělokorá (Betula pendula) – světlomilné stromy, obsazují obnaţená místa, 

nesnášejí kolísání hladiny vody, špatně reaguje na přesazování 

- dub letní (Quercus robur) – nosná dřevina luţních lesů, snáší občasné krátkodobé 

zaplavení, třeba dbát na kvalitní školkové sazenice    

- javor klen (Acer pseudoplatanus) – strom vlhkých stanovišť, nesnáší stagnující 

vodu a záplavy   

- buk lesní (Fagus sylvatica) – nesnáší záplavy, inverze a podzimní mrazíky  

 

5.2.3 Provoz a údržba revitalizace 

V prvních letech po realizaci bude zajištěná nezbytná korekce díla. Vegetace vyţadují 

dohled a péči, tzn. obţínání sazenic od přerostlé buřeně, kontrola a oprava opěrných kůlů, 
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uvázání a ochrany proti okusu zvěří, odstranění defektních větví a výchovné zásahy. 

Sečení ploch pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

V dalších letech se práce omezí na pěstební a udrţovací probírky. Potlačování 

invazních rostlin. Čištění koryta od případných odpadků. 

(Just, 2005) 

 

5.2.4 Provádění revitalizačních prací 

Provádění všech prací při revitalizaci nesmí ohrozit základní funkce toku a zařízení, 

která s funkcí toku souvisejí a bezpečný provoz při vyuţívání okolních pozemků, 

s ohledem na ochranu přírodního prostředí podél vodního toku se ve zvýšené míře vyuţívá 

ručních prací. Pouţité stroje mají vyhovovat únosnosti terénu v době provádění. 

Práce budou postupovat směrem po toku tak, aby se postupně omezoval transport 

uvolněných splavenin do navazujícího úseku toku pod začátkem úpravy. 

Pro zásahy v korytě je vhodné vyuţít období s minimálními průtoky. 

Rozsah staveniště a přístupových komunikací se omezuje na míru nezbytně nutnou pro 

provedení revitalizačních prací. Po dokončení všech prací se staveniště a příjezdové 

komunikace uvedou do původního stavu 

(Ehrlich a kol., 2003) 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování návrhu revitalizačních opatření na malém 

vodním toku – Hrabětický potok. Současný stav řešeného toku je poměrně neuspokojivý, 

neplní svou přirozenou funkci a ve vztahu k okolnímu prostředí působí spíše 

kontraproduktivně.  Jednotlivých charakteristik toku se týká celá kapitola 3. V kapitole 

3.4.1 je postupně rozepsán stav na jednotlivých úsecích vodního toku.  Tento stav byl 

zjištěn pochůzkami ve vegetačním období, byly provedeny v obou směrech, se 

zaznamenáním veškerých podstatných kriterií.  

Na základě všech zjištěných informací bylo moţno navrhnout určitá revitalizační 

opatření. Konkrétní směr a způsob, jehoţ cílem je, posunout stav toku svému původnímu 

charakteru je rozpracován v kapitole 5. Řešení je podloţeno náčrty, na kterých je jasně 

čitelný stav dnešní a stav budoucí.  

Je nutné si uvědomit, ţe Česká republika je, vzhledem k přírodním podmínkám a 

omezeným podzemním zdrojům vod, výhradně odkázána na sráţkové vody. Hlavním 

úkolem vodohospodářů musí být snaha prodlouţit dobu průtoku vod koryty řek, sníţit 

povrchový odtok a zvýšit moţnost infiltrace vody do půdy.  

V minulosti probíhala masivní plošná regulace toků, které z přírodních, členitých 

vodních toků vytvářela hluboká, hladká koryta, která co nejrychleji a nejkratší moţnou 

cestou odváděla vodu z krajiny a opevněními byla voda v toku izolována od okolního 

prostředí.  

V ideálním případě by měla obnova toku podpořit návrat k přirozenému reţimu toku, 

volné migraci ryb a znovu spojit řeku a její nivu.  

Základními prostředky pro tuto činnost je vytvoření celku, vodního toku a příbřeţní 

zóny, který bude členitostí, kapacitou i celkovým vzhledem splňovat všechny atributy pro 

přírodě blízký drobný tok. Je účelné, abychom se při realizaci revitalizace drţeli návrhu, 

ale také je důleţité, aby byl do akce zapojen cit a racionální postup a propojil projekt 

s realitou. Projekčně můţeme vymezit základní parametry jako je pás meandrace.  

Vytvoříme-li správnou osnovu revitalizace a umoţníme přírodě toto dílo dotvořit, 

vrátíme přírodě kus krajiny, kterou jsme neuváţenými zásahy poničili.  

Těmito malými krůčky můţeme postupovat k dalším akcím a zlepšit klimatické 

podmínky a kvalitu vody v globálním měřítku. 
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