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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena z hlediska doplnění protipovodňového účinku 

zájmového území malého vodního toku Trnávka. V první části je nastíněn význam vodního 

toku a samotné zásady revitalizací z několika pohledů významných autorů. V další části 

jsou podrobně rozepsány jednotlivé charakteristiky celého povodí, na nějž přirozeně 

navazuje obecný a podrobný popis zájmového území s terénním průzkumem. Další část 

popisuje metodiku tvorby map v ArcMap 9.3, která je zaměřena na přírodní poměry 

daného povodí. Následující kapitoly se soustřeďují na návrh revitalizačního opatření. 

Tomuto návrhu předcházejí důležité propočty a měření v terénu, jako je vlastní 

hydrometrování, charakteristiky území, kapacita a posouzení stabilita 

koryta. Samotný návrh spočívá ve výsadbě vegetačního doprovodu, opevnění koryta, 

monitoringu kvality vody a náčrtech příčných a podélných profilů. Poslední kapitola je 

věnována závěrečné diskuzi navrhovaných opatření. 

Klíčové slova: revitalizace, povodí Trnávky, ArcMap, vegetační doprovod, 

hydrometrování, kapacita koryta, stabilita koryta. 

SUMMARY 

This dissertation deals with supplement of flood – protected effect of interested 

region of small water flow Trnávka. The first part is sketched the mean of water flow and 

principles of revitalization out of some reviews from significant authors. In the next part, 

details describes  particular features of all catchment area on which certainly follow 

general and detailed describe of interested region with field research. The next part  

describe methods of creations maps in the ArcMap 9.3 which is orient on natural 

charakteristic of the specific catchment area. Subsequent chapters are  focused to draft of 

revitalization measures. To this  draft approach important calculations and measurments in 

terains, like  measurment with hydropropeller, charakteristics of region, capacity and 

stability od riverbed. The main concept is based on planting of shore vegetation, bulwark 

of riverbed, monitoring quality of water and sketch of crosswise and lenghtwise profiles. 

The last chapter is devoted to  final discussion of suggested measures. 

Keywords: revitalization, catchment area Trnávka, ArcMap, shore vegetation, 

hydrometrics, riverbed capacity, riverbed stability. 
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1 ÚVOD 

 

Prameny, potoky a řeky, to jsou vodní ekosystémy poskytující útočiště a životně 

nezbytné funkce všem organismům na Zemi. Mezi ně patří i člověk, který tohoto daru 

zneužil a snažil se jej podmanit si ve svůj prospěch. Již od dávné historie je známé, že si 

vyhledával k osídlení místa poblíž řek a drobných vodních toků. Zpočátku za účelem 

životních potřeb, později kvůli řemeslu a obchodu. Ve 20. století ovšem zcela narušil jejich 

přirozený vývoj masivní industrializací a urbanizací. Toky se začaly nepřirozeně 

narovnávat, prohlubovat a opevňovat až ztratily svůj přirozený charakter. Vrcholem byly 

v 50. a 70. letech plošné meliorace s cílem rozšířit zemědělskou půdu.  

Počáteční úpravy byly konstruovány na základě protipovodňových opatření, tedy 

chránit obydlí, přilehlé pozemky a životy lidí před ,,velkou vodou“. Tato tvrdá technická 

opatření nám ve výsledku ukázala, že měla účinek přesně opačný (povodeň např. 1968, 

1997, 2002) – zrychlení a následná koncentrace povodňové vlny do nižších částí toků. 

Tomuto faktu nepomohlo ani samotné zemědělství, které se snahou o zvětšení orné půdy 

zasloužilo o její degradaci, zhoršení kvality vody, zrušením okolního porostu a tím 

zničením biodiverzity toku. 

Nabízí se tedy otázka – jak ochránit lidi a jejich majetky před povodněmi tak, aby 

byly v souladu s přírodou? Touto problematikou se zabývá vědní obor revitalizace, který se 

začal rozvíjet na konci 19. století a nabízí nám celou řadu řešení, do jaké míry ponechat 

vodní tok svému přirozenému vývoji a kdy už jeho stav ohrožuje okolí. Právě tato 

myšlenka mne doprovázela při řešení celé diplomové práce.  

Mým cílem je poukázat na negativa, kterých se člověk dopustil v minulosti 

v zájmové oblasti – dílčí plochy povodí Trnávky, napravit je nebo usměrnit tak, aby byla 

v souladu člověk-příroda. Rovněž chci poukázat na to, kde bychom naopak zasáhnout 

měli, zajistit tedy bezpečnost obyvatel a pozemků poblíž toku. Práce by měla sloužit jako 

jistá možnost řešení revitalizace z mého úhlu pohledu, návrh a její možné uskutečnění, 

protože přeci mi jen nejsou lhostejné obavy mých spoluobčanů.
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2 METODIKA SBĚRŮ PODKLADŮ 

Informace týkající se sběrů podkladů a literatury pro rešeršní část jsem čerpala 

z nejdostupnějších nebo nejznámějších odborných publikací autorů a to jak ve formě 

knižní, tak elektronické. Pro vymezení základní termínů, vztahujících se 

k revitalizaci a obecné problematiky úprav toků byly mé otázky zodpovězeny u těchto 

hlavních autorů: Miloslav Šlezingr (Revitalizace toků, příspěvek k problematice úprav 

vodních toků), Otakar Štěrba (Říční krajina a její ekosystémy), Tomáš Just 

(Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi, 

Renaturace a revitalizace vodních toků), Petr Ehrlich (Revitalizační úpravy drobných 

vodních toků), Iva Bestová (Ichtyologická hodnota toku) atd.  

Pro popis a celkové zhodnocení zájmové oblasti mi pomohl kromě uvedených 

autorů: Albert Pilát (Kapesní atlas hub, Kapesní atlas rostlin), Jaromír Demek (Zeměpisný 

lexikon ČSR, hory a nížiny), Vladislav Skalický (Regionálně fytogeografické členění), Jan 

Buchar (Zoogeografie), František Novobilský (Putování historii obce Kateřinice), 

elektronické zdroje (Informační stránky obcí, elektronická skripta, přednášky, aj.) 

legislativa (VMŽP č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 

toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních tok, 

Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) aj. 

Všechny informace byly v českém jazyce. Tabulky a obrázky byly použity od 

zmíněných publikací autorů, elektronických zdrojů či legislativy. Fotografie v příloze byly 

pořízeny mnou v letech 2007 – 2013 v období od měsíce března do října.
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3 OBECNÝ VÝZNAM VODNÍHO TOKU 

3.1 EKOLOGICKÝ 

Je určován především těmito funkcemi: 

 Biologickou: Vytváří podmínky pro existenci společenstev v toku a nivě. 

 Hydrologickou: Je dána jeho přirozenou transportní funkcí pro odtok vody a látkové 

toky v povodí. 

 Hygienickou: Dána podmínkami pro rozvoj samočištění v toku a pro omezení 

transportu nebezpečných látek. 

 Hydrogeologickou: Přirozená odvodňovací a infiltrační funkce toku pro jeho strukturu 

a údolní nivu. 

 Krajinotvornou: Začleňuje tok do přirozeného základu ekologické stability. 

 Estetickou: Rozčlenění území tokem a jeho vegetačními doprovody, vodních 

děl a objektů na toku a podél toku, či na souladu trasy toku s terénem. 

 Rekreační: Zahrnující využití toku pro různé účely. (Ehrlich et al., 2003) 

3.2 KRAJINNÝ 

Definice podle legislativy zákona č.114/92 Sb. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se jedná o významný krajinný prvek 

(VKP), vysoce ekologicky stabilní prvek, který má v rámci územního plánování (ÚSES) 

funkci základního stavebního prvku, jako biokoridor, ale i biocentrum. 

Krajinný význam malých vodních toků je takový, že jsou důležitými prvky celé říční 

krajiny. V jejím vývoji se uplatňují různým způsobem např. podle vodnatosti, průtokových 

poměrů, čistoty vody, stavu a hustoty hydrologické sítě atd. Kromě již zmiňovaného 

ekologického významu se některé toky mohou projevovat méně příznivým či dokonce 

škodlivým vlivem. Na mysli máme toky s nevhodně využívaným a erozně ohrožovaným 

povodím, průtokovou rozkolísaností, nestabilními koryty nebo řídkou hydrografickou sítí. 

(Bestová, 2011)
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4 REVITALIZACE 

4.1 DEFINICE 

Každý autor ve své publikaci definuje pojem revitalizace jinými slovy. Neexistuje 

jednotná definice, ale různé pohledy na toto téma. Z široké škály jsem vybrala tři známé 

autory, kteří se tímto tématem zabývají a jedná se o: Miloslava Šlezingra, Otakara 

Štěrbu a Tomáše Justa.  

,,Revitalizaci můžeme v obecné rovině definovat jako soubor opatření (činností) 

vedoucích k obnovení nebo nápravě přirozených funkcí (antropogenní činnosti či jinak) 

poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť apod.“ (M. Šlezingr, 2010).  

,,Za revitalizaci můžeme považovat jakékoliv zlepšení ekologického stavu říční 

krajiny. Na mysli přitom obvykle máme změnu vyvolanou cíleně lidmi, třebaže některé 

revitalizace probíhají bez přispění člověka.“ (Štěrba et al. 2008).  

,,Tradičně se od revitalizací očekává obnovení či pozvednutí hodnot vodních 

toků a niv z přírodovědeckého a krajinářského hlediska. Zřejmé jsou též dílčí 

vodohospodářské přínosy, jako obnova přirozených zásob mělké podzemní vody nebo 

posílení samočisticí kapacity vodních toků.“ (Just et al., 2005) nebo ,,Technický zásah, 

který jednorázově mění charakter toku do přírodě blízké podoby, se označuje jako 

revitalizace.“ (Just et al., 2009). 

Revitalizaci (,,opětné oživení“) lze tedy chápat jako určité postupy, kterými se mají 

vytvářet podmínky pro obnovení přírodního stavu ekosystému nejen vodního toku, 

ale i jeho okolí, což znamená blízký stav, v jakém se tok nacházel před antropickými 

zásahy. (Bestová, 2011) Tato obnova ekologické funkce vodního toku musí dodržet jisté 

zásady a pokyny: 

 Účel revitalizace 

 Rozsah podkladů a průzkumu 

 Požadavky na možnosti řešení revitalizace
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 Zásady revitalizace toků dosud neupravovaných a pro cílenou údržbu úseku toku již 

revitalizovaných. (Ehrlich et al., 2003) 

Plnohodnotná revitalizace má za úkol obnovu přírodě blízkého potočního (říčního) 

pásu, jež doprovází koryto a následně se v něm mohou neškodně rozlévat větší průtoky. 

Potoční pás může být do určité míry zamokřen a měl by umožňovat následný rozvoj 

přirozené vegetace břehů a niv. Přednost dáváme revitalizaci přírodně autentické, tedy 

takové, která vytváří přírodě co nejbližší tvary koryta a nivy. (Just et al., 2009) 

4.2 HISTORIE 

První etapa revitalizací je datována až na konci 19. a počátku 20. století, kdy se 

uplatňovaly především zásady silničního a železničního stavitelství nebo vegetačního 

opevnění. Druhá etapa přišla mezi 20. – 30. léty 20. století, které byly charakteristické 

velkým rozvojem úprav toků spojenými s lokálními hydromelioračními stavbami. V těchto 

letech byly městské tratě opevněny nejčastěji z lomového kamene. Poslední etapa nastala 

od konce 50. a 70. let 20. století, kdy pokračoval rozvoj hydromeliorace po vzniku JZD, po 

pozemkových úpravách nebo scelování pozemků. Hlavními zpevňovacími prvky byly 

kamenné pohozy, záhozy a prefabrikáty, těžkou mechanizací pak byly postupně 

likvidovány břehové a doprovodné porosty. (Bestová, 2011; RNDr. Jana Nováková, Ph. D. 

– dle ústního sdělení, 2013) 

Rozsáhlé a státem organizované revitalizace se teprve rozvíjejí a to v jednotlivých 

zemích různě, zato individuální snahy o zlepšení stavu krajiny existují dlouho. Celosvětové 

hnutí mělo počátek až v 60. letech 20. století. V roce 1974 vznikla ,,Mezinárodní úmluva 

na ochranu světových mokřadů“ (Ramsarská konvence – Ramsar Convention on 

Wetlands), která vytváří rámec pro celosvětovou ochranu a rozumné užívání všech typů 

mokřadů. Později také v roce 2000 vznikla Evropská úmluva o krajině (The European 

Landscape Convention), která má zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. 

9Postupně tak docházelo k formulaci legislativních a správních nástrojů – ty mají sloužit 

k zabezpečení vodních zdrojů včetně jejich ekosystémů. (www.mzp.cz, 2013; Štěrba et al., 

2008)
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U nás působil v letech 1992 – 2007 Program revitalizace říčních systémů (PRŘS), 

řazen MŽP ČR do skupiny tzv. krajinotvorných programů podporujících ekologickou 

stabilitu krajiny. Byl to program obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny 

v ČR a v jeho rámci bylo možno financovat opatření typu: revitalizace vodního prostředí, 

ČOV a kanalizací. (Štěrba et al., 2008; http://old.ochranaprirody.cz, 2013) Základními cíli 

PRŘS bylo: 

 Podpora a zvyšování retenční schopnosti krajiny 

 Náprava negativních důsledků dřívějších nevhodně provedených pozemkových úprav 

 Obhospodařování půdy i velkoplošného odvodnění 

 Omezení účinků nevhodně provedených odvodňovacích soustav 

 Obnova přirozené funkce vodních toků a jejich koryt 

 Odstraňování nevhodné úpravy vodních toků 

 Zvyšování odolnosti břehů a koryt 

 Zajištění samočisticí schopnosti vody, minimálních průtoky a podmínek pro biologické 

oživení (Štěrba et al., 2008) 

Velkým mínusem tohoto programu byl pasivní přístup státu, což znamená, že byl 

odkázán pouze na přicházející žádosti. Nebyl tedy promyšlen komplexně, ale jen bodově. 

Chyběla mu prostorová, časová a funkční návaznost jednotlivých akcí. Na jednu stranu 

PRŘS přinesl řadu zkušeností, ale nezahrnul potřeby ekologické nápravy v říčních 

krajinách, vznikly tak další organizace napravující vzniklé ,,škody“ (např. organizace 

Českého svazu ochránců přírody). Nyní se tato problematika řeší v rámci 

OP ŽP. (Štěrba et al., 2008; http://www.opzp.cz, 2013) 

4.3 DRUHY REVITALIZACE 

Revitalizačními úpravami je spuštěna postupná obnova ekologické funkce vodního 

toku. Tyto úpravy by měly vést k procesu, který usměrňuje vývoj toku a jeho 

okolí ke stavu dosaženému přirozeným vývojem. Kromě toho, že koncepci revitalizace 

říční sítě musíme navrhovat komplexně, nesmíme zapomenout na další důležitá opatření, 

např. minimalizaci smyvů z okolních pozemků, eliminaci zvýšené povrchové eroze aj. 

Máme dva základní typy revitalizace – částečnou a úplnou.
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Revitalizace částečná 

Úpravy se provádí pouze v říčním korytě po břehovou hranu. U tohoto typu 

revitalizace je vhodné se zaměřit na jednostrannou úpravu říčního koryta, přesněji řečeno 

revitalizace jedné strany toku zahrnující břehové oblasti a oblasti paty 

břehu. Při chybějícím vegetačním doprovodu na revitalizovaný úsek vysadíme 

břehové a doprovodné porosty, při narušení nebo jiném poškození jej pouze o původní 

porosty doplníme. Za částečnou revitalizaci však můžeme považovat např. odstranění 

migračních bariér, zlepšení jakosti vody v toku, odstranění nevhodné technické stabilizace 

a mnoho dalších.  

Revitalizace úplná 

Jedná se o revitalizaci říčního ekosystému v celém jeho rozsahu, tedy i pozemku 

k němu přiléhajících. Rovněž se může jednat o nápravné zásahy v celém rozsahu původní 

nevhodné úpravy. Z těchto úprav lze zmínit: oživení, obnova, zprůtočnění odstavených 

ramen, rekonstrukce vegetačního doprovodu a jejich změna prostorové a druhové skladby, 

či zapojení do stávajícího územního systému ekologické stability (ÚSES). Co však zůstává 

základem, je zajištění kvalitní vody v toku. Prakticky se většinou řeší úpravy na 

horním a středním toku včetně úprav inundačního území. (Šlezingr, 2010) 

4.4 EKOLOGICKÉ PRINCIPY ÚPRAV VODNÍCH TOKŮ 

 Jednotnost: Mezi jednotlivými ekosystémy tekoucích vod existují intenzivní vzájemná 

působení. Tok a niva musejí být chápány jako funkční celek. Toto propojení toků 

s okolím musí být zohledněno převážně v zemědělsky využívaných inundačních 

územích. 

 Rozmanitost: Stavebně – technická opatření úprav vodních toků musí vytvářet vhodné 

podmínky pro pestré struktury ve vodě i mimo ní. 

 Dynamika: Rozmanité přírodní struktury vodních toků jsou určeny rovněž dynamikou 

vody (eroze, sedimentace, vodní stav). Přirozená dynamika je na základě platných 

norem a omezení do určité míry tolerována.
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 Individualita: Není možné sjednocovat různé typy krajin a toků. Způsoby úprav 

toků a nivy musejí být řešeny a propracovány individuálně. 

 Průchodnost: Vodní toky a nivy tvoří liniové biotopy, na zachování těchto biotopů je 

nutno při úpravách dávat velký pozor, i z důvodu provázanosti s dalšími biotopy 

krajiny.  

 Cílená ,,usměrňovaná“ údržba: Ekotopy vodních toků mají náskok oproti novým 

úpravám na základě dlouhodobě podmíněné druhové skladbě a struktuře. Nazýváme to 

proto ,,ekosystémovou zralostí nebo vyspělostí“, u nových úprav tuto vyspělost nelze 

dostihnout. 

 Řízený vývoj: Je nutno zohlednit sukcesi (přírodní vývoj), kdy se využívá spontánního 

osídlení stanovištními druhy odpovídajícími danému prostředí. Jedině tak lze očekávat 

přizpůsobení rostlin a živočichů svému prostředí po provedených údržbách či 

stavebních opatřeních. 

 Způsoby úprav blízké přírodnímu prostředí: Pokud je to možné, při úpravách 

používáme přírodní a živý materiál (stromy, keře, vrbové řízky, dřevo, štěrk, juta aj.) či 

kombinace biotechnických opatření s tzv. tvrdými prvky (např. kamenný zához). 

 Odborná kompetence: Při projektování revitalizací je téměř nutná spolupráce 

přírodních věd s technickými disciplínami, aby konečný plán zahrnoval komplexní 

postupy individuální oblasti. 

 Vyčlenění ploch a jejich využití: K realizaci ekologických hledisek je nutný dostatečný 

prostor. Tím nemáme na mysli jen samotný tok, ale i možnosti zachování a vytváření 

dalších biotopů (ramena, tůně, rákosiny, stezky aj.). (Bestová, 2011) 

4.5 REVITALIZAČNÍ PŘÍSTUPY V PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ 

Just definuje povodeň takto: ,,Za povodeň se považuje přechodné výrazné zvýšení 

hladiny vody vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody 

z koryta nebo voda již zaplavuje území a může způsobit škody.“ (Just et al., 2005) 

Povodně se dělí na ledové a průtokové. Ledové povodně vznikají za různých 

okolností (např. chod ledu za mrazu a odchod ledu v době oblevy), kdy koryto ucpou 

ledem. Průtokové se dělí na srážko-odtokové a umělé (způsobené poruchou při stavbě či 
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provozu VH díla). Srážko-odtokové dále dělíme na bleskové a regionální. Bleskovými se 

rozumí přívalové deště, trvající několik hodin, kdy dochází k rychlému vzestupu průtoku, 

vysoké kulminaci (maxima hladiny) a následným poklesem průtoku. Postihují malé až 

střední povodí. Regionální způsobuje buď dlouhotrvající vydatný déšť či tání sněhu spolu 

s deštěm. Charakteristická je pro ně dlouhá doba trvání a velký objem povodňové vlny 

postihující střední až velké povodí. Srážky jsou však během roku velice proměnlivé, 

charakterizuje je jejich množství, trvání, intenzita a vydatnost. (Just et al., 2005) 

Revitalizační opatření se v souvislosti s ochranou před povodněmi uplatňují při 

různých pozicích (tlumení povodňových vln koryty, podpora tlumivých rozlivů povodní 

v nivách, odvádění povodňových průtoků mimo ohrožené oblasti, zpřírodnění technických 

protipovodňových objektů, aj.). Podle Justa posilují přirozený ráz koryt vodních toků a niv, 

či současně přispívají k protipovodňové ochraně tato opatření: 

 Podpora přirozeného tlumivého rozlivu v nivě a zpomalování jejich postupu (nahrazení 

nepřirozeného technického koryta korytem bližším přírodě). 

 Revitalizační úpravy kapacitních koryt v intravilánech (zajištění základní ekologické 

hodnoty). 

 Vytváření přírodě blízkých ochranných koryt pro odvádění nebo obvádění povodňových 

průtoků. 

 Obnova povodňově průtočných potočních a říčních pásem (diferenciace niv na přírodě 

blízké povodňové koridory). 

 Podpora povodňové retence v nivách hloubením objemných sníženin. 

 Zadržování části povodňových vod ve vícefunkčních, polosuchých poldrech. 

 Podpora a usměrňování plošného rozlivu a zpomalování povodní nízkými zemními 

valy. 

 Odstraňování povodňových překážek (jezy, stupně). 

Revitalizační opatření kompenzující nepříznivé dopady technických 

protipovodňových opatření na přirozené rozlivné plochy a na přírodu (vytváření retenčních 

prostor přírodního charakteru). (Just et al., 2005)
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Pokud budeme uvažovat protipovodňovou ochranu v povodích, podle Justa ji budou 

tvořit tyto tři složky: 

 Předběžná ochrana (zpomalení povodňových vln v korytech a podpora jejich 

přirozených tlumivých rozlivů). 

 Technická protipovodňová opatření (výstavba a technické řešení ochranných hrází, 

stěn, kapacitních koryt a poldrů). 

 Organizační opatření (vymezení záplavového území a jejich ochrana před zástavbou).  

,,Revitalizace se mohou uplatňovat jako jedna ze součástí komplexně pojaté ochrany 

před povodněmi, vedle plošných opatření, ovlivňujících vznik povrchového odtoku, 

technické protipovodňové ochrany a protipovodňového organizačního systému. Ovšem 

v tomto komplexu mohou revitalizační a revitalizacím blízká opatření přinášet nikoliv 

zanedbatelné efekty. Některá revitalizační opatření přinášejí protipovodňové efekty 

sama o sobě, některá zvětšují ekologickou hodnotu primárně technických 

opatření.“ (Just et al., 2005) 

5 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI 

5.1 SPRÁVNÍ ÚDAJE TOKU 

Název toku:   Trnávka nad Rakovcem 

Hydrologické pořadí:  2 – 01 – 01 – 142  

    pravostranný přítok Lubiny 

Přítok:    Rakovec – pravostranný přítok 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Nový Jičín 

Region:   Poodří 

Katastrální území:  Kateřinice u Nového Jičína 

    Trnávka u Nového Jičína 

    Petřvald u Nového Jičína 

Nadmořská výška:  250 – 260 m n. m. 

Správce:   Státní podnik Povodí Odry (pobočka Skotnice)
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Potok Trnávka nad Rakovcem, s řádem toku 2 – 01 – 01 – 142 (zdroj: 

hydrogeologické mapy), leží v jihozápadní části Moravskoslezského kraje, v okrese 

Nový Jičín. Jeho průměrná nadmořská výška je mezi 250 – 260 m n. m. Spadá do 

regionu Poodří (http://cs.wikipedia.org, 2013) a protéká dvěma obcemi – Trnávkou 

a Kateřinicemi. Mezi obcemi Trnávkou a Petřvaldem do potoku Trnávka přitéká z pravé 

strany potok Rakovec a tento soutok ústí v obci Petřvald do řeky Lubiny rovněž z pravé 

strany. Plocha povodí činí 28,279 km
2
.  

 

Obr. 1 Výřez a úprava fotomapy povodí Trnávky s vyznačenou rozvodnicí (Mapy.cz, 2013) 

 

Vodní tok Trnávka nedávno přešel do vlastnictví povodí Odry, se sídlem ve Skotnici, 

z podniku ZVHS. Případná studie odtokových poměrů a geodetická zaměření jsou 

plánovány až v letošním roce. (Povodí Odry – dle písemného sdělení, 2013)
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Obce Kateřinice a Trnávka jsou převážně obce zemědělské, s celkovou 

rozlohou 5,51 km
2
 (Kateřinice) a 6,10 km

2
 (Trnávka). (http://cs.wikipedia.org, 

2013) Okolí těchto obcí tvoří především orná půda, louky, pastviny a lesy. Obce jsou již od 

dávné historie vzájemně propojené. Kromě společenských a kulturních akcí mají 

společné i některé budovy a plochy, např.: kostel sv. Kateřiny, hřbitov, školku, školu, 

fotbalové a házenkářské hřiště a především pro nás nejdůležitější – potok Trnávku. 

5.2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 

Obce Kateřinice a Trnávka, kterými potok Trnávka protéká, se dělí na dva 

geomorfologické celky: Oderská brána a Příborská pahorkatina. (ČHMÚ, 

2013) Podle morfometrického typu reliéfu se tato oblast klasifikuje jako plochá 

pahorkatina (200 – 450 m n. m.). (http://geologie.vsb.cz, 2013) Nejvyšší nadmořská výška 

je 354 m v obci Fryčovice (Sovinec) a nejnižší pak 250 m v obci Trnávka (PR rybníky 

v Trnávce). (Mapy.cz, 2013) 

Tab. 1 Geomorfologické členění (Demek, 1987) 

Provincie III – Západní Karpaty III – Západní Karpaty 

Soustava VIII – Vněkarpatské sníženiny IX – Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava VIIIA – Západní Vněkarpatské sníženiny IXD – Západobeskydské podhůří 

Celek VIIIA-4 – Moravská brána IXD-1 – Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek VIIIA-4B – Oderská brána IXD-1C – Příborská pahorkatina 

Okrsek VIIIA-4B-d – Bartošovická pahorkatina IXD-1C-e – Staříčská pahorkatina 

 

Bartošovická pahorkatina je plochá pahorkatina, jež byla budována pleistocenními 

sedimenty kontinentálního zalednění, fluviálními a eolickými 

sedimenty. Leží v jihovýchodní části Oderské brány a má periglaciální reliéf tvořený 

převážně plošinami, dále pak širokými rozvodními hřbety a rozevřenými, 

suchými a asymetrickými údolími (ve střední části tohoto území je nižší a plošší 

akumulační fluviální reliéf). Je málo zalesněná smrkovými porosty s bukem. 

Staříčská pahorkatina, ležící v severovýchodní části Příborské pahorkatiny, je 

převážně členitá pahorkatina úpatního typu. Zastupují ji flyšové jílovce, jíly a pískovce 
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slezského a ždánicko-podslezského příkrovu, vyvřeliny těšinitů, miocenní sedimenty, 

glacilakustrinní sedimenty sálského zalednění. Reliéf je erozně denudační s výraznými 

suky na odolnějších horninách. Od jihu k severu přechází v akumulační reliéf sprašových 

pokryvů a říčních teras. Je málo zalesněná smrkovými porosty, ojediněle porosty dubu 

s habrem a místy můžeme nalézt i drobné lomy. (Demek, 1987) 

Podle geologické mapy je toto území tvořeno kvartérními sedimenty (hlíny, spraše, 

písky, štěrky), alpínsky zvrásněnými terciérními a mezozoickými horninami (pískovce, 

břidlice), z malé části pak terciérními vulkanickými horninami (čediče, fonolity, tufy). 

(ČHMÚ, 2013) 

Podle nadmořské výšky spadá potok Trnávka nad Rakovcem do potoků nížin. 

Potoky nížin mají převážně meandrující trasu, aluviální niva je buď hlinitopísčitá, nebo 

štěrkopísková a dostatečně široká. Rovněž je pro ně typický vyrovnaný podélný sklon, 

ustálený podélný profil, transport písku, hlinitých a jílových splavenin. Dno mají hlinité až 

písčité (potok Trnávka spíše kamenité), sedimenty bahnité, břehy pak hlinité. Koryto má 

malé množství úkrytů, jelikož je málo členité, ale migrační spojitost je velmi 

dobrá za všech průtoků. (Just et al., 2005)
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5.3 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Podle Quitta spadá povodí Trnávky do oblasti mírně teplé MT10. Tato oblast se 

vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, zima je krátká, mírně teplá, velmi 

suchá a charakteristická krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou 

krátká, s mírně teplým jarem a podzimem. (Quitt, 1971) 

Tab. 2 Průměrné teplotní a srážkové úhrny povodí Trnávky (Tolasz, 2007) 

Průměrná roční teplota vzduchu 9 až 10 °C 

Průměr ročních maxim teploty vzduchu 32 až 33 °C 

Průměr ročních minim teploty vzduchu -19 až -20 °C 

Průměrný počet tropických dní 4 až 7 

Průměrný počet tropických nocí 0,1 až 0,5 

Průměrný roční počet dní s přechodem přes 0°C 60 až 80 

Průměrný roční počet letních dní 30 až 40 

Průměrný roční počet dní bez mrazu  240 až 260 

Průměrný roční počet dní s přízemním mrazem 140 až 160 

Průměrný roční počet mrazových dní 120 až 140 

Průměrný počet ledových dní 30 až 40 

Průměrný roční počet arktických dní  1 až 2 

Průměrný roční úhrn srážek  700 až 800 mm 

Průměrný úhrn srážek v letním půlroce (duben – září) 500 až 600 mm 

Průměrná roční maxima denních úhrnů srážek 45 až 50 mm 

Průměrná roční maxima dvoudenních úhrnů srážek 60 až 70 mm 

Průměrná roční maxima třídenních úhrnů srážek 70 až 80 mm 

Průměrný počet dní se sněžením 100 až 120 

Průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky 50 až 75 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 až 80 % 

Průměrný roční tlak vodní páry 9,0 až 9,5 hPa 

Průměrný roční úhrn výparů z vodní hladiny 600 až 650 mm 

Průměrná roční vláhová bilance 50 až 150 mm 

Průměrný roční úhrn přímého záření MJ
.
m

2
 1600 až 1700 

Průměrná roční oblačnost 65 až 70 % 

Průměrná roční rychlost větru 4 až 5 m
.
s

-1
 

Průměrný roční počet dní s bouřkou (1981 – 2000) 24 až 27 

Průměrný roční počet dní s kroupami (1981 – 2000) 1,5 až 2,0 

Průměrný roční počet dní s mlhou (1981 – 2000) 90 až 120 

5.4 HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Vodní tok Trnávka začíná pramenit jižně v Kateřinicích u Horního Dvora, východně 

z lesů Hájek, Osičina, Černá strana a západně Na stráni a Bílé strany, pokračuje severně 

přes spodní část zastavěné obce Kateřinice kolem NS Sovinec, pod Babí horou 

(291 m n. m.), lesem Čaplovcem až do obce Trnávka. V této obci pak protéká kolem PR
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rybníků v Trnávce, zastavěnou částí obce severozápadním směrem k Ploše pro SLZ 

Trnávka Na Zadním poli (280 m n. m.), na straně severovýchodní přes osadu Chabičov, 

Vrchovinu a U Trnávky se do něj z východní strany vlévá potok Rakovec. V obci Petřvald 

u Hůrky se vlévá do řeky Lubiny. (Mapy.cz, 2013) Celková plocha povodí 

Trnávky a Rakovce je přibližně 28,279 km
2
. Délka vodního toku Trnávky (Kateřinice-

Trnávka-Petřvald) je 9,989 km, s přítoky pak až 24,632 km a Rakovce (Kateřinice-

Fryčovice-Trnávka-Brušperk-Petřvald) 6,045 km, s přítoky 8,912 km. (ČHMÚ, 2013) 

 

Obr. 2 Výřez a úprava mapy hydrogeologické rajonizace 2005 – hydrologická interpretace vybraných 

přírodních charakteristik zájmového území (http://heis.vuv.cz, 2013) 

 

Vodní tok Trnávka leží v oblasti, která má podle mapy hydrogeologické rajonizace 

střední typ transmisivity, průlinovo-puklinovou propustnost a celkovou mineralizaci mezi 

0, 3 – 1 mg·l
-1

. (http://heis.vuv.cz, 2013) 

5.5 BIOLOGICKÉ POMĚRY 

Členění dle Skalického, 1988: 

Fytogeografické členění:  Mezofytikum 

Fytogeografický obvod:  Karpatské mezofytikum 

Fytogeografický okres:  Podbeskydská pahorkatina 

Fytogeografický podokres:  Beskydské podhůří 
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,,Dle zoogeografického členění leží lokalita na území provincie listnatých lesů 

eurosibiřské podoblasti palearktické zoogeografické oblasti.“ (Buchar, 1983) 

Provincie listnatých lesů, dělící se na úsek český a podkarpatský, reprezentují 

arboreální faunistické prvky (u nás boreální), které přečkávaly období zalednění 

v různých útočištích (refugiích) lesního charakteru – např. liška obecná (Vulpes vulpes), 

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) nebo vlk obecný (Canis lupus). Pro boreální prvky 

jsou typické tajgové druhy. Některé druhy se u nás vyskytují ještě dnes a to jako relikty 

postglaciálního klimatu ve vyšších polohách, např. datel černý (Dryocopus amartius), 

datlík tříprstý (Picoides tridactylus), čečetka zimní (Acanthis flammea), myšivka horská 

(Sicista befulina) aj. Kromě již zmíněných druhů se zde na hranici úseků 

vyskytují i některé ekologicky zastupující (vikarizující) druhy, převážně se jedná o ježka 

západního (Erinaceus europaes) a ježka východního (Erinaceus concolor), kuňku ohnivou 

(Bombina bombina), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) aj. Součástí této provincie 

je Obvod středočeských nížin a teplých pahorkatin, kde můžeme najít některé teplomilné 

druhy jako je např. ještěrka zelená (Lacerta viridis). (http://etext.czu.cz, 2013) 

 

Obr. 3 Výřez mapy potencionální přirozené vegetace ČR a vyznačení zájmové oblasti 

(http://geoportal.gov.cz, 2013) 

 

Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) je charakteristická svým hustým 

keřovým a druhově velmi pestrým bylinným patrem. Prorůstá víceméně rovinaté polohy či 

mírné svahy (Slezsko a Morava). Sdružuje třípatrové, vzácněji až čtyřpatrové lipové 

dubohabřiny. Její přirozenou příměsí je smrk (Picea abys), topol osika (Populus
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tremula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Kromě již zmíněných druhů jsou zde četné 

hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů v bylinném patru, jako je např. ostřice 

třeslicovitá (Carex brizoides), pitulník žlutý (Galebdolon luteum), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), lipnice hajní (Poa nemoralis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) nebo 

kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel vonný (Galium odoratum) aj. Z vzácných 

a ohrožených druhů lze vyzdvihnout jedli bělokorou (Abies alba), lýkovec jedovatý 

(Daphne mezereum) a prvosenku vyšší (Primula alatior). Mechové patro většinou 

nepřesahuje 10 %. Pravým významem těchto lesů bylo zvyšování vzdušné vlkosti, 

zadržování vody a regulace biologického odvodňování. (Neuhäuslová et al., 1998) 

   V oblasti povodí Trnávky se vyskytuje 5 větších lesů. V obci Kateřinice to jsou 

lesy Hájek a Osičina, mezi Kateřinicemi a Trnávkou les Lipovec, v obci Trnávka pak les 

Čaplovec, Březiny aj. Lesy jsou převážně listnaté, smíšené a z menší části jehličnaté. 

Vodní tok doprovázejí měkké i tvrdé luhy v zastoupení vrb (Salix), olše lepkavé (Alnus 

glutinosa), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) 

a příměsi lip (Tilia spp.). (http://m.taggmanager.cz, 2013) 

Obce Kateřinice a Trnávka jsou převážně obce zemědělské. Kromě bývalých JZD, 

zde provozují (nebo provozovaly) činnost ekofarmy. Z pěstovaných plodin lze jmenovat 

obiloviny (oves, ječmen, žito, pšenice, kukuřice) nebo rostliny cévnaté (řepka, pohanka, 

brambory). Kromě orné půdy zde můžeme nalézt louky, pastviny (trávy, jeteloviny) a sady 

(ovocné odrůdy stromů: hruška – např. chavreuska; jablka – např. moravská jadernička, 

matčino, šípkové růžové, lebelovo, soudeček, krasokvět; švestky). Co se týče travních 

porostů, tak převažují spíše mezofilní typy ovsíkovitých lučních porostů Arrhenatherion 

(ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elativ), zvonek rozkladitý (Campanula patula), kopretina 

bílá (Leuconthemum vulgare)). Na mírných jižních svazích můžeme nalézt mezernaté 

širokolisté suché trávníky (Bromion erecti) s teplomilnými a suchomilnými druhy 

(pryskyřník mnohokvětý (Ranunculus polyanthemos), řepík lékařský (Agrimonia 

eupatoria), čičorka pestrá (Coronilla varia), chrpa čekánek (Centaurea 

skabiosa)). V nivě horního toku potoka Rakovec najdeme vlhké pcháčové louky Calthion 

(pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pcháč potoční (Cirsium rivulare)).  

V oblasti povodí Trnávky nad Rakovcem můžeme v průběhu roku zpozorovat přes 

85 ptačích druhů, z toho 52 hnízdících. Nad poli krouží skřivan polní (Alauda
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arvensis) a moták pochop (Circus aeruginosus), v porostech keřů a křovinatých pásech 

můžeme obdivovat zpěv pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) nebo pěnice slavíkové 

(Sylvia borin). Nejrozšířenějším ptákem je v místních lesích linduška lesní (Anhus 

trivialit), pěvuška modrá (Prunella modularit), budníček menší (Phylloscopus collybita), 

sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus) nebo červenka obecná 

(Erithacus rubeola). (http://www.bioinstitut.cz, 2013) 

5.6 PŮDNÍ POMĚRY 

V tomto zájmovém území se podle mapy půdních typů vyskytují převážně 

illimerizované půdy oglejené (pseudoglejové), hnědé půdy (eutrofní až 

mezotrofní) a hnědé půdy oligotrofní (mezotrofní), hnědé půdy pseudoglejové, 

pseudoglejový pelosol, naplavená půda glejová, z menší části pravý 

pseudoglej a pararendzina (degradovaná, hnědá) slinovatka. (ČHMÚ, 2013) 

Pararendzina má oproti rendzině pestřejší a příznivější zastoupení živin. Tato půda 

je hlubší, lépe vododržná. Patří sem vápnité pískovce, štěrky, slepence a brekcie, vápnité 

břidlice a slíny, vápnité spraše aj. Hnědé půdy oligotrofní jsou převážně mělké až středně 

hluboké, hlinitopísčité, světle zbarvené. Půda je středně až silně kyselá, sorpčně 

nenasycená. Jedná se o křemité žuly, ruly, svory, granulity aj. Hnědé půdy mezotrofní jsou 

středně hluboké až hluboké, písčitohlinité až hlinité, tmavěji zbarvené, příznivěji sorpčně 

nasycené. Zastoupeny jsou hrubozrnné žuly, granodiority, biotitické žuly a ruly, syenity aj. 

Pseudoglej je charakteristickým častým střídáním silného provlhčení a vysychání v horní 

části půdy vlivem zasakující srážkové vody. Eluviální pseudoglej je vždy světlejší 

barvy a tvoří se v něm rezivě až černavě hnědé novotvary. Během roku převažují u tohoto 

typu půdy sušší půdní stavy, vyskytují se na rovinách, plošinách, mírně skloněných úpatích 

svahů či pokleslinách terénu. Glej je typický zamokřením celého půdního profilu nebo jeho 

spodní části podzemní vodou. Má šedomodré nebo šedozelené zbarvení, málo rezivých 

skvrn, vrstevnatý profil, vyskytuje se na půdách písčitých, hlinitých i jílovitých v mělkých 

terénních depresích, rovinách blízko rybníků a vodních toků či v blízkosti rašelin. 

(Ráclavský et al., 2005)
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6 POPIS STÁVAJÍCÍHO VODNÍHO TOKU V ZÁJMOVÉ 

OBLASTI 

6.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Pro popis vodního toku Trnávky bude zhodnocena část mezi obcemi Trnávka-

Kateřinice. Jedná se o úsek Rybník-Trnávka až po úsek retenční nádrže-Kateřinice (5,3 – 

9,3 ř. km), dlouhý je přibližně 3,9 km. Na úseku od obce Trnávka do obce 

Petřvald (0,7 km) je plánována revitalizace v roce 2013 – 2014 z důvodu nevhodné 

morfologie toku (akce byla převzata státním podnikem Povodí Odry, do OPŽP 2012). 

(http://www.pod.cz, 2013)  

Trasa 

V úseku 5,3 – 6,2 ř. km má potok napřímenější koryto a stéká se zde s přítokem (jen 

bezejmenné přítoky) v intravilánu obce Trnávky. Na 6,2 ř. km do něj přitéká ze západní 

strany další přítok z lesa Lipovec, dále vede potok kolem PR rybníků v Trnávce, 

extravilánem v údolí a lesem mezi obcemi Kateřinice a Trnávka. Další přítok vlévající se 

do potoku Trnávka (v intravilánu) je tentokrát z východní strany na 7,1 ř. km u NS Sovinec 

za Babí horou a další pak na 7,6 ř. km ze západní strany směrem od Foltova 

rybníka. Poté vodní tok meandruje intravilánem obce Kateřinice a s dalším přítokem ve 

sledovaném úseku se stéká na 9,0 ř. km. Pokračuje do mírných svahů lesů Hájek a Osičina 

a další přítok má před retenční nádrží Kateřinice (9,3 ř. km). 

 

Koryto 

Tento úsek má velice rozmanitý charakter údolí. U retenční nádrže Kateřinice se 

jedná spíše o kotlinu s přímým korytem upravenou na lichoběžníkový tvar, postupně však 

můžeme ojediněle zpozorovat i údolí s meandry či plochou nivu. Koryto je z menší části 

zatrubněné, ale z větší části otevřené, přirozeně meandrovité, s menšími ostrůvky. 

V určitých částech mají břehy strmý charakter, místy nesprávně opevněné (plechy, 

neupevněné dřevo), ojediněle jsou opevněné betonovými opěrnými zdmi, opracovaným 

kamenem zasazeným do betonu či gabiony (u betonových mostů), pálenými cihlami či 

pytli s pískem, v některých částech značně podemlety. Dno má většinou miskovitý tvar. 
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Ze 75% protéká potok v tomto úseku intravilánem, tedy občanskou 

zástavbou a jen z 25% extravilánem (les, pole, louky). Na tomto úseku můžeme vidět 

kromě zástavby po obou stranách břehů louky, pastviny, ornou půdu a listnaté 

stromy. Co se týče materiálu, tak se zde vyskytují balvany a organický materiál (vyvrácené 

stromy, listy a větve), ale většinou kameny, hrubý štěrk, bahno, 

hlína a jíl. Podrobná charakteristika jednotlivých úseků je popsána v kap. 6.2 Podrobná 

charakteristika, tab. 3. 

 

Obr. 4 Typy údolí. 1 – soutěska tvaru hlubokého U, 2 – zaříznuté údolí tvaru V, 3 – kotlina s přímým 

korytem, 4 – údolí s meandry, 5 – plochá niva, 6 – plochá niva se starší terasou (Just et al., 2005) 

 

Organoleptické vlastnosti vody 

Teplota vody závisí na ročním období, obvykle se však pohybuje v rozmezí 2 – 4 °C 

v zimě a 20 – 22 °C v létě. Můžeme rovněž zpozorovat střední až silný zákal, místy hnědé 

nebo zelené zbarvení, silný zápach. Tyto vlastnosti jsou způsobeny znečištěním jak 

organickým (čisticí prostředky, dezinfekční přípravky, stromy a listy), tak anorganickým 

(splachy z polí – hnojiva, kanalizace) i makrostrukturním (odpadky – plasty, potravinářské 

odpady; plechové a železné konstrukce).   

6.1.1 FLÓRA 

Při terénním průzkumu jsem se zaměřila především na 3 vegetační patra – stromové, 

keřové, bylinné a houby, jež byly dříve řazeny k rostlinám, ale nyní tvoří samostatnou říši. 

Podrobný výskyt stromového a keřového patra, vyskytujícího se ve sledovaném úseku,
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charakterizuje kapitola 8.1 Vegetační doprovod. Níže jsou uvedeny hlavní druhy 

doprovázející tento vodní tok. 

Stromové patro (E4): 

 

 líska obecná (Corylus avellana) 

 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

 dub letní (Quercus robur) 

 bříza bělokorá (Betula pendula) 

 lípa malolistá (Tilia cordata) 

 buk lesní (Fagus sylvatica) 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

 javor klen (Acer pseudoplatanus) 

Keřové patro (E3): 

 

 vrby (Salix) 

 zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 

 růže šípková (Rosa canina) 

 myrta obecná (Myrtus communis) 

Bylinné patro (E2): 

 

 blatouch bahenní (Caltha palustris L.) 

 kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

 hluchavka bílá (Lamium album L.) 

 hluchavka nachová (Lamium purpureum L.) 

 sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

 sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

 smetánka lékařská (Taraxacum officinale) 

 prvosenka jarní (Primula veris) 

 břečťan popínavý (Hedera helix Linné) 

 zvonek rozkladitý (Campanula patula) 

 přeslička rolní (Equisetum arvense L.) 

 orsej jarní (Ficaria verna HUDS.)
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 řeřišnice luční (Cardamine pratensis L.) 

 

Houby: 

 klouzek žlutý (Suillus luteus) 

 hřib žlutomasý (Xerocomus chrysenteron) 

 suchohřib hnědý (Xerocomus badius) 

 křemenáč osikový (Leccinum aurantiacum) 

 holubinka trávozelená (Russula aeruginea) 

 žampión polní (Agaricus campestris L.) 

 bedla vysoká (Macrolepiota procera) 

 muchomůrka červená (Amanita muscaria) 

6.1.2 FAUNA 

I když zařazení toku podle nadmořské výšky spadá vodní tok Trnávka do potoku 

nížin, kde je rybí pásmo parmové až cejnové, během svých terénních průzkumů jsem 

v poslední době (2011 – 2013) žádná rybí společenstva nezaznamenala. U vodního toku se 

vyskytují převážně tyto druhy: 

Savci: 

 vydra říční (Lutra lutra) 

 ježek západní (Erinaceus europaeus) 

 srnec obecný (Capreolus capreolus) 

 zajíc polní (Lepus europaeus) 

 veverka obecná (Sciurus vulgarit)  

Ptáci: 

 labuť velká (Cygnus olor) 

 kachna divoká (Anas platyrhynchos) 

 lyska černá (Fulica atra) 

 slavík obecný (Luscinia megarhynchos)  

 linduška lesní (Anthus trivialit) 

 sýkora modřinka (Parus caerules)
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 čáp bílý (Ciconia ciconia) 

 bažant obecný (Phasianus colchicus) 

Hmyz: 

 vážky (Odonata) 

 babočka paví oko (Inachis io) 

Obojživelníci: 

 skokan krátkonohý (Rana lessonae) 

 rosnička zelená (Hyla arborea) 

 ropucha obecná (Bufo bufo) 

Plazi: 

 užovka obojková (Natrix natrix) 

 ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

6.1.3 CELKOVÝ VZHLED A ROLE V KRAJINĚ 

Malé vodní toky mají za úkol v zemědělských obcích udržovat hladinu podzemní 

vody, kvalitu půdy, zásobu vody pro havarijní účely, poskytovat prostor pro 

faunu a flóru a celkově esteticky ,,dotvořit“ urbanizovaná území. V obcích 

Kateřinice a Trnávka měl potok Trnávka hlavní úlohu v zemědělství, kdy byly vodou 

napájeny hospodářská zvířata, zavlažována pole a zahrady. Pro požární účely pak 

sloužily i jednotlivé vodní nádrže a rybníky. Dále je možno zmínit i funkci rekreační nebo 

rybochovnou. (Novobilský et al., 1998) Dnešní stav tohoto vodního toku však umožňuje 

jen funkci napajedla, závlah a zásob pro požární účely. Ani samotný pohled na potok už 

nepůsobí estetickým dojmem. Kromě podemletých břehů a vymýcené vegetace je 

znečištěn odpadky, vraky a pneumatikami, v určitých místech jsou z nich postaveny 

dokonce hráze. 

6.1.4 SPLAVENINOVÝ REŽIM 

Splaveninový režim vodního toku Trnávka je na několika místech ovlivněn 

spádovými stupni. V místech intravilánu jsou zabudovány stupně betonové a v úseku 

extravilánu (v lese) dokonce dřevěné. V úseku 5,3 – 6,2 ř. km a PR Rybníky v Trnávce
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musely být v rámci úpravy koryta odtěženy nánosy sedimentu z důvodu zkapacitnění 

koryta. (starostka obce Trnávky – dle ústního sdělení) Dále jsem při terénním měření 

zaznamenala štěrkové náplavy vyskytující se jak u břehů a oblouků 

(konvexních i konkávních), tak i ve středu toku, které spolu s antropogenními předměty 

(např. pneumatikami) ovlivňují rychlost proudění a již zmíněnou kapacitu koryta. 

6.1.5 PŘÍTOKY A ODBĚRY 

Do vodního toku Trnávka přitékají přítoky jak přírodního, tak antropogenního 

charakteru. Přírodní přítoky jsou bezejmenné, přitékající z obou stran a některé napojené 

na VH díla (retenční nádrž Kateřinice, Foltův rybník, PR rybníky v Trnávce, JZD rybníky, 

aj.). Jejich celková délka činí 24,632 km. Antropogenními přítoky jsou pak vývody 

kanalizačních vedení z jednotlivých domácností, které spolu se splachy z polí a ekofarem 

za silných dešťů významně zhoršují kvalitu vody. 

Většina domácností odebírá vodu na závlahy zahrad ze svých domovních studní. 

Ekozemědělci však stále využívají zdrojů na závlahy polí a jako funkci napajedla pro 

hospodářská zvířata z tohoto vodního toku či VH děl. Rovněž tohoto zdroje vody využívá 

hasičský záchranný sbor. Odběr vody pro pitné účely není znám. 

6.2 PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA 

Metodika terénního průzkumu 

K podrobné charakteristice stavu koryta a okolí byl proveden průzkum terénu 

v jednotlivých etapách od Rybník-Trnávka po retenční nádrž-Kateřinice ve dnech 18., 19. 

a 20. března 2013 mezi 11. až 18. hod. Etapy jsem rozdělila do 14-ti částí podle 

vyskytujících se objektů nebo přítoků na toku (první úsek jsem nedělila, protože zde 

proběhla v roce 2011 úprava koryta a lze ho tedy považovat za homogenní).  

Během terénního průzkumu byly jednotlivé hodnoty a charakteristiky zapisovány do 

zápisníku terénního měření na úseky rozděleny po říčních kilometrech. Pro přehlednost 

jsem se rozhodla tyto poznámky zapsat do jednoduché tabulky, viz tab. 3 Podrobný
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průzkum sledovaného úseku. Pro přesnější zhodnocení byl každý úsek zdokumentován 

fotoaparátem Olympus VR-310. 

Při měření šířky dna, výšky břehů a hladiny bylo použito pásmo (5 m) a dřevěný 

skládací metr (2 m). V každém úseku proběhly cca 3 měření a stanovení průměrného 

rozsahu. Výšky břehů byly měřeny ode dna v kolmém směru po břeh, výšky hladin u krajů 

(L/P) a uprostřed. 

 

Tab. 3 Podrobný průzkum sledovaného úseku 

Etapa Říční kilometr Stav koryta Objekty na/vedle toku Vegetace 

1 5,300-6,200 dno kamenité až bahnité, 

břehy travnaté, po obou 

stranách opevněny místy 

lomovým kamenem, přítoky 

z obou stran, šířka dna 2,85-

3,15 m, výška břehů L:1,60 – 

2,07 m, P:1,72-1,93 m, výška 

hladiny 0,09-0,15 m 

spádový stupeň, mokřad, 

betonový most, železné 

lávky, po obou stranách 

občanská zástavba, silniční 

komunikace 

pravá strana 

místy bez 

doprovodného 

porostu, levá 

strana má 

vyhovující 

doprovodný 

porost, dále po 

obou stranách 

chybějící nebo 

nevhodný 

břehový porost 

2 6,200-6,845 dno kamenité až bahnité, 

břehy bez travního porostu, 

značně podemlety, výrazné 

meandrování, voda a okolí 

značně znečištěné, trasa 

vedena lesem extravilánu, 

šířka dna 5,20-5,70 m, výška 

břehů L:cca 6,20 m-1,20 m, 

P:1,60-3,00 m, výška hladiny 

0,21-0,44 m 

štěrkové náplavy, PR 

Rybníky v Trnávce, NS 

Sovinec, silniční 

komunikace, napravo 

louky a pastviny 

menší les  
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3 6,845-7,117 dno kamenitého až bahnité, 

břehy zpočátku travnaté a 

později bez travního porostu, 

po obou stranách opevněny 

místy betonovými opěrnými 

zdmi, dřevem, značně 

podemlety, voda značně 

znečištěna, trasa vedena od 

intravilánu do lesa v 

extravilánu, šířka dna 2,00-

4,90 m, výška břehů L:cca 

6,20 m, P:3,20-4,00 m, výška 

hladiny 0,02-0,30 m 

štěrkové náplavy, železné 

a dřevěné lávky, nalevo 

louka, za ní silnice a pole, 

napravo nivní louky 

rozčleněné silnicí – zbytky 

starých hrází po bývalých 

rybnících, NS Sovinec  

menší les, dále 

po březích 

souvislý porost 

stromů a keřů 

v širokém pásu 

(11,10 m) 

4 7,117-7,353 dno kamenité až 

hlinitopísčité, břehy travnaté, 

trasa vedena intravilánem, 

pravostranný přítok, šířka 

dna 1,64-1,72 m, výška 

břehů L:1,04-1,43 m, P:1,47-

1,80 m, výška hladiny 0,13-

0,25 m 

betonové a železné lávky, 

v těsné blízkosti toku 

fotbalové a dětské hřiště, 

silniční komunikace, po 

obou stranách občanská 

zástavba 

nalevo chybějící 

břehová i 

doprovodná 

vegetace, 

napravo souvislý 

porost 

stromů a keřů 

5 7,353-7,477 dno kamenité až 

hlinitopísčité, levý břeh 

travnatý, pravý téměř bez 

travního porostu, trasa 

vedena intravilánem, šířka 

dna 2,00-4,20 m, výška 

břehů L:1,35-2,10 m, P:1,63-

1,90 m, výška hladiny 0,12-

0,18 m 

betonový most, silniční 

komunikace, NS Sovinec, 

po obou stranách občanská 

zástavba 

souvislý porost 

stromů a keřů, 

levý břeh místy 

v širším pásu 

vegetace (6,8 m) 
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6 7,477-7,643 dno kamenité, břehy 

travnaté, na pravé straně 

opevněny místy betonovými 

zdmi, na levé gabiony u 

mostů, trasa vedena 

intravilánem, levostranný 

přítok, šířka dna 2,90-3,17 

m, výška břehů L:1,45-1,60 

m, P:1,55-1,60 m, výška 

hladiny 0,10-0,45 m 

zápletový půtek, betonový 

most, Foltův rybník (2,045 

km levostranného přítoku), 

silniční komunikace, po 

obou stranách občanská 

zástavba 

místy souvislý 

porost 

stromů a keřů, 

místy chybějící 

břehový i 

doprovodný 

porost 

7 7,643-7,741 dno kamenité, břehy 

travnaté, opevněny po obou 

stranách místy betonovými 

opěrnými zdmi, lomovými 

kameny, trasa vedena 

intravilánem, šířka dna 1,10-

1,20 m, výška břehů L:1,40 

m (místy až 3,90 m), P:1,70-

1,75 m, výška hladiny 0,22-

0,50 m 

štěrkové náplavy, 

betonový most a lávka, 

silniční komunikace, po 

obou stranách občanská 

zástavba 

místy souvislý 

porost stromů a 

keřů, místy 

chybějící nebo 

nevhodný 

břehový porost, 

z malé části 

chybějící 

doprovodný 

porost 

8 7,741-8,023 dno kamenité, břehy 

travnaté, na levé straně 

opevněny místy betonovými 

opěrnými zdmi, pálenými 

cihlami, trasa vedena 

intravilánem, šířka dna 2,80-

3,00 m, výška břehů L:1,20-

2,10 m, P:2,00 – 2,30 m, 

výška hladiny 0,15-0,50 m 

betonová lávka, silniční 

komunikace, nalevo 

občanská zástavba, 

napravo louka 

souvislý porost 

stromů a keřů, 

na levém břehu 

místy chybějící 

břehový i 

doprovodný 

porost 
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9 8,023-8,250 dno kamenité, břehy 

travnaté, na pravé straně 

opevněny místy betonovými 

opěrnými zdmi, betonovými 

prefabrikáty, na levé dřevem, 

trasa vedena intravilánem, 

šířka dna 2,70-3,00 m, výška 

břehů L:1,20-2,60 m, P:1,80-

1,90 m, výška hladiny 0,08-

0,10 m 

spádový stupeň, zápletový 

plůtek, betonový most, 

silniční komunikace, po 

obou stranách občanská 

zástavba, napravo louky a 

pastviny 

souvislý porost 

stromů a keřů, 

místy chybějící 

břehový porost 

10 8,250-8,494 dno kamenité, břehy 

travnaté, značně podemlety, 

na pravé straně opevněny 

místy dřevem, betonovými 

opěrnými zdmi, lomovým 

kamenem, silný zápach 

vody, trasa vedena 

intravilánem, šířka dna 0,85-

1,65 m, výška břehů L:2,60 

m, P:2,42 m, výška hladiny 

0,08-0,10 m 

betonový most, silniční 

komunikace, po obou 

stranách občanská 

zástavba 

souvislý porost 

stromů a keřů, 

místy chybějící 

břehový porost 

(vegetace 

zrušena bez 

náhrady), místy 

slabý 

doprovodný 

porost  

11 8,494-8,632 dno kamenité – bahnité, 

břehy travnaté, značně 

podemlety a na pravé straně 

opevněny místy plechy, 

pytli, betonovými opěrnými 

zdmi, dřevem, trasa vedena 

intravilánem, šířka dna 0,70-

1,20 m, výška břehů L:2,65 

m, P:1,30 m, výška hladiny 

0,04-0,10 m 

Suchý poldr a mokřad 

Kateřinice nad potokem 

(0,33 km po místní 

komunikaci od betonového 

mostu), silniční 

komunikace, po obou 

stranách občanská 

zástavba 

místy souvislý 

porost stromů a 

keřů, místy 

chybějící 

břehový porost 

na obou březích 

(vegetace 

zrušena bez 

náhrady), slabý 

doprovodný 

porost 



Bc. Silvie Strakošová: Návrh koncepce revitalizace vodního toku Trnávka 

2013  29 

 

 

12 8,632-8,760 dno přechází z bahnitého na 

kamenité, bez úprav, trasa 

dále vedena intravilánem, 

šířka dna 0,70-1,10 m, výška 

břehů L:2,63 m, P:2,20 m, 

výška hladiny 0,13-0,26 m 

betonový most a železné 

lávky, silniční 

komunikace, po obou 

stranách občanská 

zástavba 

oblast téměř bez 

břehového 

porostu 

(vegetace 

zrušena bez 

náhrady), slabý 

doprovodný 

porost 

13 8,760-9,035 dno kamenité – bahnité, 

zaústění pod povrch (30 m), 

pak pokračuje loukou v 

intravilánu a lesem v 

extravilánu, pravostranný 

přítok, šířka dna 1,20-2,00 m 

(v lese rozmezí až 4,00 m), 

výška břehů L:1,80 m, 

P:1,90 m, výška hladiny 

0,10-0,30 m 

spádový stupeň, železné 

lávky, silniční 

komunikace, po obou 

stranách občanská 

zástavba 

střední a velké 

skupinky, poté v 

oblasti louky 

porost zrušen a 

nahrazen novým 

a nevhodným, 

doprovodný 

porost jen 

nalevo, 

v extravilánu 

smíšený les 

14 9,035-9,265 dno kamenité, břehy 

travnaté, část pod nádrží 

změna příčného profilu, trasa 

vedena od extravilánu k 

intravilánu, šířka dna 0,60-

0,70 m, výška břehů L:1,55 

m, P:1,40 m, výška hladiny 

0,07-0,18 m 

Retenční nádrž Kateřinice, 

betonový most, železná 

lávka, občanská zástavba 

souvislý porost 

– malé skupinky 

stromů a keřů, 

po obou 

stranách louky a 

pastviny, pole, 

slabý 

doprovodný 

porost 

Poznámka: Stav koryta je popsán ve směru proudu vodního toku (od obcí Kateřinic a Trnávky k řece 

Lubině), zatímco říční kilometr je počítán od ústí k objektu, tedy proti proudu vodního toku (od řeky 

Lubiny k obcím Trnávka a Kateřinice). 
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6.3 OBJEKTY NA TOKU 

6.3.1 RETENČNÍ NÁDRŽ KATEŘINICE 

 

Retenční nádrž Kateřinice na přítoku Trnávky má tyto účely (Pavela, 1989): 

1. Vodohospodářský 

 Snížení povodňových vln, které způsobovaly značné škody na veřejném i soukromém 

majetku. 

 Zadržení vody v povodí toku (nadlepšování bilance podzemních a povrchových vod). 

 Zachycení splachů orniční vrstvy a vod znečištěných umělými hnojivy (zlepšení kvality 

vody přirozeným způsobem). 

2. Rekreační 

3. Sportovní rybaření 

 

Hydrologické poměry retenční nádrže Kateřinice 

Nádrž je vybudována na pravostranném přítoku vodního toku Trnávka v intravilánu 

obce Kateřinice. Povodí má koryto vyvinuté až ve spodní části (500 m) nad hrází, je velmi 

malé (charakter příkopu), značně strmé svahy údolnice. Srážky dosahují maxima hodnot 

v měsících červnu, červenci a srpnu.
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Tab. 4 Základní hydrologické charakteristiky retenční nádrže Kateřinice (Pavela, 1989) 

Nadmořská výška  280 – 290 m n. m.  

Zalesnění  70 % 

Spád údolí (%) 5,59 % 

Délka pro rozvodnění  1 300 m 

Výškový rozdíl  74 m 

Plocha povodí 0,75 km
2
 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Hsa, HMÚ 1982) 760 mm 

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa, HMÚ 1982) 0,006 m
3
/s 

Minimální průtok, Qmin 0,1 – 0,2 m
3
/s 

Největší srážkový průměr (červen) 117 mm 

Povodňové průtoky (Q100) 7,0 m
3
/s 

 

Technické parametry nádrže 

Pro přehlednost jsem se rozhodla hlavní technické parametry nádrže zapsat do 

tabulky (tab. 5 Technické parametry nádrže). Hráz je zemního typu, homogenní sypaná 

z hlinitojílovité zeminy, délky 194,5 m; výšky 10,0 m; se sklony u návodního svahu 

1 : 3 a u vzdušného svahu 1 : 2. Opevnění hrází je štěrkovým pohozem, zbytek 

ohumusováním a osetím, koruna hráze je zpevněna štěrkovou drtí a krytem ze štěrku. 

Odvodnění pomocí obráceného kamenného filtru s drenáží je umístěno v patě hráze 

vzdušného svahu. Výpustní zařízení je tvořeno požerákem osazeným v návodním svahu, 

vtokovým objektem, přívodním potrubím, odtokovým potrubím, výpustním 

objektem a lávkou, která spojuje hráz s požerákem. Napouštění/vypouštění nádrže se 

provádí částečným nebo úplným otevřením/zavřením kanálového šoupátka ve spodní 

výpusti pomocí ovládacího zařízení. (Pavela, 1989)
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Tab. 5 Technické údaje nádrže (Pavela, 1989) 

 Objem Zátopová 

plocha 

Výšková kóta 

Hladina stálého nadržení 37 665 m
3
 1,70 ha 100,55 m 

Hladina po průtok. bezpečnostním 

přepadem 

51 400 m
3
  101,25 m 

Maximální přípustná hladina (s ohledem 

na bezpečnost hráze) 

69 660 m
3
 2,68 ha 102,00 m 

Retenční prostor neovladatelný 37 665 m
3
   

Retenční prostor zásobní 13 785 m
3
   

 

6.3.2 SUCHÝ POLDR KATEŘINICE 

 

Suchá vodní nádrž průtočná – poldr Kateřinice byla vybudována rovněž na 

pravostranném přítoku vodního toku Trnávka. V souladu s územním plánem obce byl 

vypracován níže uvedený návrh. Území výstavby tohoto vodního díla se nachází ve 

východním okraji obce Kateřinice u Černého lesa v mělkém údolí nad zástavbou 

rodinnými domy. Účelem nádrže je zajištění ochrany před povodňovými a přívalovými 

vlnami, tedy ovlivnění odtokových poměrů v povodí, při povodni do maximálního 

odtokového množství vody (přívalová voda Q100) přes bezpečnostní přeliv.  

Tab. 6 Přehled vybraných parametrů (Groman, 2005) 

Nadmořská výška 269,0 – 274,5 m B. p. v.* 

Plocha povodí 0,30 km
2
 

Plocha hladiny (Vc) 6000 m
2
 

Retenční prostor ovladatelný 5848 m
3
 

Retenční prostor neovladatelný 3316 m
3
 

Celkový objem ochranného prostoru 9164 m
3
 

Maximální hladina 100,40 m (místní výškové sítě) 

Usazovací prostor 1500 m
2
 

Maximální zátopa 6420 m
2
 

Q100 1,88 m
3
/s 

Q100 redukovaná 1,65 m
3
/s 

Redukce Q100 prostorem poldru 0,23 m
3
/s 

*Výškový systém baltský – po vyrovnání
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Hráz má délku 83 m a výšku 5,50 m, homogenního typu, zemní sypaná se sklonem 

návodního svahu 1 : 3 a vzdušného 1 : 2,5 s šířkou koruny hráze 3 m. Paty jsou tvořeny na 

vzdušném líci patním drénem ze štěrkopísku (frakce 4 – 16 mm), pískem 

(200 mm) a drenážním flexibilním potrubím z PVC s vyústěním do šachtice spodní 

výpustě, dále je vzdušný svah přitížen záhozovou patkou. Hráz je navíc ohumusována 

(sejmutím ornice) a oseta travním semenem spolu s korunou hráze. Usazovací prostor před 

hrází byl zatravněn. Bezpečnostní přeliv je navržen při levém okraji hráze v hrázovém 

tělese, jeho svahy a dno jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene uloženého do 

betonového lože a štěrkopísku se spárováním. Odpadní koryto přechází v otevřený 

lichoběžníkový profil. Spodní výpust je tvořena výpustným potrubím, betonovou jímkou, 

betonovou deskou, betonovou šachtici a vřetenovým šoupátkem. Betonové výpustné 

potrubí je napojeno kanalizační šachticí na potrubí stávající v zahradách mezi rodinnými 

domy, které má sloužit pro odvádění povrchové vody. (Groman, 2005) 

V roce 2011 na tomto místě proběhla akce ,,Výsadba stromů a keřů“. Projekt byl 

vytvořen z finanční podpory Nadace Partnerství, Státního fondu životního prostředí České 

republiky. (http://www.katerinice.cz, 2013) 

6.3.3 PŘÍRODNÍ REZERVACE RYBNÍKY V TRNÁVCE 

 

Rybníky v Trnávce o celkové rozloze 14,28 ha byly vyhlášeny přírodní rezervací 

v roce 2002. Tato malá přírodní rezervace se nachází v intravilánu obce Trnávky 

v zámeckém parku. Předmětem ochrany je nejen soustava tří rybníků, 

ale i mokřady a přirozeně meandrující potok Trnávka nad Rakovcem, který je velmi 

významným biotopem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

(http://m.taggmanager.cz, 2013) 

Flóra a fauna 

Z rostlin lze vyzdvihnout eutrofní a mezotrofní druhy stojatých a mírně tekoucích 

vod: okřehek menší (Lemna minor), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), kosatec žlutý 

(Iris pseudacorus) a kriticky ohrožený druh nepukalku plovoucí (Salvinia natans). V menší 

míře můžeme nalézt růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rákos obecný 

(Phragmites australis), orobinec širokolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria
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maxima), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), 

svízel bahenní (Galium palustre), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), 

pryskyřník litý (Ranunculus sceleratus) atd. (http://mspp.kr-moravskoslezsky.cz, 2013) 

Z pohledu fauny jsou, co se týče ohrožených druhů, nejvýznamnější rybniční 

biotopy. Stabilními populacemi jsou skokan krátkonohý (Rana lessonae), silně ohrožený 

čolek obecný (Triturus vulgaris) a rosnička zelená (Hyla arborea), dále kuňka obecná 

(Bombina bombina), ohrožený druh ropuchy zelené (Bufo viridis) a ropuchy obecné (Bufo 

bufo). (http://m.taggmanager.cz, 2013) 

Revitalizace PR rybníky v Trnávce (Firma Ivan Zwach, Biokonsulting, 2002) 

V předchozích letech byly v rámci revitalizace provedeny úpravy hrází a dna rybníků 

s cílem vytvořit příznivé prostředí pro rozmnožování obojživelníků. Pro jejich bezpečnou 

migraci byly vybudovány podchody pod silnicí. Původně se zde nacházel pouze jeden – 

největší rybník, který byl součástí zámeckého parku a obě menší vodní nádrže byly 

vybudovány až v 70. letech 20. století. Rybníky sloužily převážně k odchovu rybí násady, 

později vlivem nevhodného technického řešení a splachů z okolních pozemků došlo 

k jejich zanesení. Přestaly tak plnit nejen funkce vodohospodářské a biologické, 

ale i estetické.  

V letech 1995 – 1996 byl v této oblasti proveden rozsáhlý průzkum orgánu ochrany 

přírody u Okresního úřadu v Novém Jičíně poukazující na zvláště chráněné, kriticky až 

silně ohrožené druhy živočichů a rostlin. Při povodních v roce 1997 bylo do nádrží rybníků 

naplaveno velké množství zeminy a tím došlo ke zmenšení retenčního prostoru. 

V některých místech tyto naplaveniny dosahovaly i úrovně hladiny, což mělo za následek 

hnilobné procesy. V letech 1998 a 1999 došlo k úniku vody a vyschnutí hrází vlivem jejich 

podemletí. Tento vývoj tedy hrozil k zániku rybniční soustavy a byl pro ochranu přírody 

zcela nepřijatelný. Proto byla v rámci Programu revitalizace říčních systémů provedena 

v letech 2000 – 2002 z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky a obce 

Trnávky rozsáhlá revitalizace rybniční soustavy za více než 9 mil. Kč.  

Kromě již zmíněných podchodů pro žáby, které jsou situovány pod silnicí Brušperk-

Trnávka, byly vybudovány laťové plůtky a kamenné opevnění břehů, odstranění nánosů,
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posílení přítoků a nová výsadba zeleně. Plochy dna byly ponechány v původním stavu tak, 

aby se zachovaly optimální podmínky pro vyskytující se živočichy a rostliny pobřežního 

(litorálního) pásma, které je refugiem chráněných organismů. Po revitalizaci došlo 

v následující sezóně k významnému rozvoji nepukalky plovoucí. Zachoval se i odchov 

násady kaprovitých ryb. Sportovní rybolov a stejně tak sbírání rostlin či odchytávání 

živočichů, zasahování do jejich vývoje nebo jakákoliv změna přírodního prostředí je zde 

zakázána. Opatření patří i pro okolní zemědělské pozemky jako např. omezení 

intenzivního hospodaření. (Firma Ivan Zwach, 2013; RNDr. Jana Nováková, Ph. D. – dle 

ústního sdělení, 2002) 

Tab. 7 Výsledky provedené revitalizace PR rybníky v Trnávce (Firma Ivan Zwach, Biokonsulting, 2002) 

Technické parametry revitalizace:  

Objem odtěžených nánosů 10 000 m
3
 

Laťové plůtky 1 250 m 

Žabí podchody 3 x 7 m 

Vodohospodářské údaje:  

Plocha povodí 36 ha 

Maximální objem rybníků 35 000 m
3
 

Průměrné srážky v povodí 280 000 m
3
/rok 

 

Pozn. 

Mocnost a naléhavost těžby sedimentu 

 1. skupina: do 20 cm, není potřeba těžit 

 2. skupina: 20 – 40 cm, nutnost těžby v období příštích 7 – 15 let 

 3. skupina: nad 40 cm, nutnost okamžité těžby 

 

Vliv zabahnění má především na kvalitu vody (anaerobní procesy) a zanesení žáber 

bahnem, cena za odbahnění 1 ha plochy se pohybuje cca 2 mi. Kč. (RNDr. Jana Nováková, 

Ph. D. – dle ústního sdělení, 2013)
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6.3.4 OSTATNÍ OBJEKTY NA TOKU 

 

Dalšími objekty, které jsou napojené na vodní tok Trnávka nad Rakovcem, jsou: 

rybníky (Foltův rybník, rybníky JZD), prameny (Medenice, Rýnka, Švejdák, Nad Mostem) 

a studánky (U Altánku, Pod Soutokem, aj.). (Mapy.cz, 2013) 

Z rybníku lze vyzdvihnout např. Foltův rybník nacházející se v jihozápadní části 

Kateřinic. Soukromý rybník má rovněž zemní typ hráze a slouží k rybochovným účelům. 

V loňském roce došlo k protržení hráze z důvodů přívalových srážek. Nyní se pracuje na 

její opravě.  

7 METODIKA TVORBY MAP 

7.1 ARCMAP 9.3 

Pro tvorbu map na poměry geologické, geomorfologické, půdní, poměry krajinného 

pokryvu a vyznačení povodí Trnávky v základní mapě povodí Odry jsem prováděla 

s možnosti využití GIS v aplikaci ArcMap 9.3 programu ArcGIS od firmy Esri. Pro jejich 

tvorbu potřebujeme: DMÚ (DMT) 25, rozvodnici, vrstevnice, povodí Odry, vodní 

nádrže, vodní tok a stanice na měření srážek. Všechny použité vrstvy měly jednotný 

systém S-JTSK, proto nebylo nutno žádný systém převádět. Povodí Trnávky bylo však 

nutno ,,ořezat“ a to ze základní mapy povodí Odry. Zdroj mapových podkladů mi poskytl 

ČHMÚ. Vygenerované mapy jsem umístila do přílohy pro jejich dokonalou čitelnost. 

Postup je následující: 

Rozvodnice 

1. Pro vytvoření rozvodnice povodí Trnávky přidáme jednotlivé potřebné vrstvy pomocí 

nástroje add data (povodí Odry, vrstevnice, vodní toky). 

2. Následně vytvoříme v catalogu nový shapefile (arccatalog → uložit → pravý klik na 

new shafile), poté si ho pomocí nástroje add data přidáme.
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3. Klikneme na editor start editing (nesmíme zapomenout dát správnou vrstvu rozvodnice 

Trnávky), potvrdíme a pomocí nástroje tužka vykreslíme podle vrstevnic dané povodí, 

klikneme na save a stop editing. 

Ořez map 

1. Ořezy vytvoříme u všech typů map stejným způsobem a to: pomocí add data přidáme 

vrstvu (např. půdy povodí Odry, rozvodnici Trnávky) → arc toolbox → analysis tools 

→ clip. 

2. Otevře se nám tabulka → vložíme, co potřebujeme ořezat → čím to ořežeme → kam to 

chceme ořezat → potvrdíme. 

3. Automaticky by se ořezy měly zobrazit ve vrstvách, pokud ne, tak musíme opět přidat 

vrstvu pomocí nástroje add data. 

Tvorba map 

1. Začínáme s čistou pracovní plochou (bez vrstev), proto použijeme nástroj add data → 

vložit vrstvy DMU 25 pro vybranou mapu (např. Povodí Odry s vyznačenou rozvodnicí 

Trnávky), rozvodnici Trnávky, vodní nádrže, vodní tok, stanice na měření srážek. 

2. Poté klikneme v horní liště na nástroj View → layout view, zobrazí se nám rám a v něm 

budeme mít dané povodí, pomocí nástroje lupa a tlačítka ruky ho posuneme podle 

potřeby v rámu. Pokud chceme změnit rám svislý na vodorovný, pak to provedeme 

takto: file → page and print setup → vybrat portrait nebo landscape → ok. 

3. Až docílíme správného umístění vrstev v rámu podle potřeby, začneme přidávat 

legendu apod. takto: v horní liště insert → začneme postupně přidávat title (název mapy 

či obrázku), legend, text (zdroj dat ČHMÚ), north arrow (severka), scale bar (měřítko) 

aj. U každého kroku vybereme typ písma a umisťujeme postupně do rámu, kde 

potřebujeme. 

4. Následně klikneme na file → export map → otevře se nám tabulka a napíšeme název 

mapy, vybereme typ (např. *JPG/*JPEG) → ok. 

5. U každé mapy postupujeme stejným způsobem s tím rozdílem, že přidáváme jinou 

vrstvu (geologie, geomorfologie, krajinný pokryv, typy půd, povodí Odry s vyznačenou 

rozvodnicí Trnávky apod.).
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6. U jednotlivých vrstev můžeme měnit barvy a to takto: pravým tlačítkem myši klikneme 

na danou vrstvu na levé straně → zvolíme vlastnosti. 

Metodika výpočtu délky toku a plochy povodí 

1. Jelikož o potoku Trnávka nad Rakovcem nejsou ve státním podniku Povodí Odry 

přesné informace, změřila jsem jeho délku pomocí aplikace ArcMAP 9.3 

programového balíku ArcGIS.  

2. Výpočet plochy Trnávky a Rakovce: ArcMap 9.3 → vložit vrstvu rozvodnice Trnávky 

→ pravým kliknutím myši na vrstvu → atributte table → options → add field 

(plocha/area/double/12/2) → ok. 

3. V tabulce se přidá jedno okénko s názvem, jak jsme si ho pojmenovali → pravým 

kliknutím myši na název → calculator → square meters → ok. 

4. Celková plocha povodí Trnávky a Rakovce činí cca 28,279 km
2
. 

5. Délky obou toků jsem sečetla z dané tabulky (viz příloha). 

6. Délka hlavního toku (Kateřinice-Trnávka-Petřvald) je přibližně 9,989 km, s přítoky pak 

jeho délka činí až cca 24,632 km. Stejným způsobem jsem postupovala při určení délky 

toku Rakovec. Hlavní trasa toku (Kateřinice-Fryčovice-Trnávka-Brušperk-Petřvald) 

měří přibližně 6,045 km a s přítoky 8,912 km.  

7.2 OSTATNÍ 

Ostatní mapy (Mapy.cz, HEIS VÚV, Cenia) jsem po stáhnutí a uložení nejdříve 

ořezala v programu Microsoft Office Picture Manager (horní lišta → upravit obrázky → 

oříznout → ok → uložit), poté byly vyznačeny potřebné údaje (rozvodnice, legenda apod.) 

v jednoduchém nástroji Příslušenství → Malování (levým kliknutím myši → ikony štětec, 

text, výběr, apod. → uložit).
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8 NÁVRH REVITALIZAČNÍHO OPATŘENÍ 

 

8.1 VEGETAČNÍ DOPROVOD 

Výsadba vegetace podél (břehová) nebo v blízkosti (doprovodná) vodního toku patří 

mezi další revitalizační opatření. Jeho celkové uspořádání by mělo působit 

přirozeně a plnit veškeré své funkce – ochranná, migrační, protierozní/protiabrazní, 

estetická, produkční, hygienická, rekreační, tvorby přirozeného biokoridoru, 

protideflační a kvality vody. Měla by tedy působit jako přirozený biokoridor, spojnice, 

migrační cesta mezi lesními celky a z hlediska ekologického by měla být součástí říčního 

biotopu. (Šlezingr, 2010) 

Ať již se rozhlédneme kamkoliv, zjistíme, že v dnešní době patří mezi největší 

antropogenní ničitele zeleně zemědělství a stavitelství. Intenzivní obdělávání půdy, stavba 

komunikací či budov za sebou nechává zpustošenou krajinu, která se dá revitalizovat jen 

velice pomalu. Vegetační doprovod je důležitý nejen na první pohled z hlediska 

estetického, ale i ochranného. Zastínění hladiny umožňuje menší prohřívání vody, zvyšuje 

obsah rozpuštěného kyslíku, zlepšuje se tedy její celková kvalita a v neposlední řadě 

nedochází k jejímu úbytku v korytě, dále přispívá k drsnosti dna a tím ke zmenšení 

průtoku, rovněž nesmíme zapomenout ani na kořenový systém, který zpevňuje 

břehy a mnoho dalších. 

 

 

Obr. 5 Umístění hlavních druhů dřevin ve vztahu k vodě a slunci (Just et al., 2005)
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8.1.1 BŘEHOVÁ VEGETACE 

 

Podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb. je 

břehový porost: ,,dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku do 

6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků nebo do 

10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, na 

pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na 

pozemku, na kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění 

funkcí lesa.“  

Metodika posouzení stavu břehové vegetace 

Pro posouzení stavu stávající vegetace byl proveden podrobný průzkum ve dnech 

18., 19, a 20. března 2013 mezi 11. až 18. hod. v zájmové lokalitě. Jednotlivé úseky, 

rozdělené do 14-ti etap, jsem hodnotila podle kritérií hodnocení stávajícího břehového 

doprovodu koryta vodního toku metodikou Šlezingra. Za břehový doprovod bylo 

považováno stromové a keřové patro, dále zaznamenány ojedinělé druhy nebo druhy 

nevhodné pro břehovou vegetaci. Pro přehlednost byly hodnocení zapsány do tabulky (viz 

tab. 9 Současný stav břehové vegetace v jednotlivých etapách).
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Tab. 8 Kritéria hodnocení břehového porostu (Šlezingr, 2010) 

Kriterium hodnocení Hodnota Počet bodů 

 

% poškozených, či nevhodných* dřevin 

do 30 % 1 

do 60 % 2 

nad 60 % 3 

 

Počet vegetačních pater 

1 veg. patro 3 

2 veg. patra 2 

3 veg. patra 1 

 

Šířka vegetačního pásma 

do 7 m 3 

7 – 10 m 2 

nad 10 m 1 

 

Druhová rozmanitost dřevin 

do 3 druhů 3 

4 – 6 druhů 2 

7 a více druhů 1 

 

 

 

Relativní hustota porostů 

souvislý porost 

s místními průhledy na 

hladinu 

 

1 

střední a velké skupiny 

porostů 

2 

bez porostů, malé 

skupinky, solitery 

3 

*jako nevhodné dřeviny jsou míněny stanovištně nevhodné druhy, exoty, aj. 

 

 

Hodnocený úsek začleníme dle součtu získaných bodů do kategorií: 

 5 – 6 bodů   vegetační doprovod v dobrém stavu (kat. 1) 

 7 – 8 bodů   v úseku jsou nutné úpravy, dosadby (kat. 2) 

 9 a více bodů  nutné rozsáhlé zásahy, případně celková obnova (kat. 3) 

(Šlezingr, 2010)
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Tab. 9 Současný stav břehové vegetace v jednotlivých etapách 

Etapa Říční kilometr Kategorie Bodové 

hodnocení 

Hlavní druhové zastoupení 

1 5,300-6,200 kat. 3 13 vrby (Salix), líska obecná (Corylus 

avellana), smrk ztepilý (Picea abies), túje 

(Thuja), slivoň (Prunus), zlaice prostřední 

(Forsythia intermedia) 

2 6,200-6,845 kat. 1 6 líska obecná (Corylus avellana), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur), 

buk lesní (Fagus sylvatica) 

3 6,845-7,117 kat. 1 6 olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior, javor klen (Acer 

pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur), 

buk lení (Fagus Sylvatica), líska obecná 

(Corylus avellana) 

4 7,117-7,353 kat. 3 12 vrby (Salix), dub letní (Quercus robur), 

modřín opadavý (Larix decidua), líska 

obecná (Corylus avellana), zlatice 

prostřední (Forsythia intermedia) 

5 7,353-7,477 kat. 2 8 olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrby (Salix), 

dub letní (Quercus robur), mechy 

(Bryophyta) 

6 7,477-7,643 kat. 3 11 břečťan popínavý (Hedera helix Linné), 

líska obecná (Corylus avellana), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix), 

blatouch bahenní (Caltha palustris L.), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa) 

7 7,643-7,741 kat. 2 7 vrby (Salix), líska obecná (Corylus 

avellana), dub lesní (Quercus robur), buk 

lesní (Fagus sylvatica), zlatice prostřední 

(Forsythia intermedia), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), blatouch bahenní (Caltha 

palustris L.), mechy (Bryophyta), hluchavka 

bílá (Lamium album L.), hluchavka nachová 

(Lamium purpureum L.), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica) 

8 7,741-8,023 kat. 2 8 bříza bělokorá (Betula pendula), vrby 

(Salix), břečťan popínavý (Hedera helix 

Linné), líska obecná (Corylus avellana), 

dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus 

sylvatica), olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

mechy (Bryophyta) 

9 8,023-8,250 kat. 2 7 vrby (Salix), růže šípková (Rosa canina), 

zlatice prostřední (Forsythia intermedia, 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), blatouch 

bahenní (Caltha palustris L.), dub letní 

(Quercus robur), mechy (Bryophyta), myrta 

obecná (Myrtus communis) 

10 8,250-8,494 kat. 3 9 olše lepkavá (Alnus glutinosa), jírovec 

maďal (Aesculus Hippocastanum L.), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), dub letní 

(Quercus robur), vrby (Salix), bříza 

bělokorá (Betula pendula) 
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Návrh změn břehové vegetace a jejich charakteristika 

Cílem návrhu změn břehové vegetace je doplnit chybějící, popřípadě obnovit 

vykácený břehový porost. Kromě již navrhovaných dřevin je nutno obhospodařovat 

stávající zeleň. V tomto návrhu není brán v potaz vlastnických práv 

území, ale nejpříznivější efekt revitalizace. 

 Vrby (Salix) – vyžadují vodu a slunce, dobře zapouštějí kořeny již z prutů a tyčí 

zaražených do země, dobře snášejí záplavy a kolísání hladiny vody, lze je umístit přímo 

do břehové čáry, keřové vrby možno použít místo stromového porostu. 

 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) – patří mezi světlomilné stromy, které najdeme na 

březích, mokřadech a vlhkých místech, dobře vydrží i záplavy, špatně však snáší změny 

hladiny podzemní vody. 

 Střemcha obecná (Prunus padus) – velice odolný a přizpůsobivý strom až keř, roste 

jak ve vlhkých místech, tak i v podrostu, může tvořit i spodní patro v zastíněné vegetaci, 

lze množit kořenovými oddělky. 

 Dub letní (Quercus robur) – patří mezi dřeviny, které se vyskytují v místech, kde 

nestojí trvale voda a nejsou trvale zaplaveny, snáší zaplavení kratší 14 dnů, pro výsadby 

musíme požadovat kvalitní školkované sazenice. 

 Líska obecná (Corylus avellana) – kromě zabahněných půd a rašelinišť snáší různé 

typy stanovišť, rychle roste a zapojuje se.

11 8,494-8,632 kat. 3 9  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby 

(Salix), lípa malolistá (Tilia cordata), dub 

letní (Quercus robur), líska obecná (Corylus 

avellana), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica) 

12 8,632-8,760 kat. 3 13 vrby (Salix), zlatice prostřední (Forsythia 

intermedia), dub letní (Quercus robur) 

13 8,760-9,035 kat. 3 12 olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní 

(Quercus robur), smrk ztepilý (Picea 

abies), buk lesní (Fagus sylvatica), borovice 

lesní (Pinus sylvestris) 

14 9,035-9,265 kat. 2 7 olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrby (Salix), 

dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá 

(Betula pendula), líska obecná (Corylus 

avellana), smrk ztepilý (Picea abies), lípa 

malolistá (Tilia cordata), mechy 

(Bryophyta) 
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 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – snese i zástin, jinak se jedná o velice kvalitní 

strom lužních lesů, pramenišť i vlhkých svahů, nesnáší stagnující vodu a záplavy jen na 

krátkou dobu, vitální a dobře ujímavý. 

 Javor klen (Acer pseudoplatanus) – patří mezi stromy, které najdeme ve vlhčích 

stanovištích od niv po svahy, nesnáší stagnující vodu a záplavy. 

 Lípa malolistá (Tilia cordata) – dobře přizpůsobivý strom, snáší různé 

vlhkostní a světelné podmínky, velmi vitální. 

 Brslen evropský (Euonymus europaeus) – jedná se o teplomilný keř, je schopný růst 

od vlhkých luhů po suché stráně. 

 Kalina obecná (Viburnum opulus L.) – vlhkomilný keř, který dobře snáší zastínění. 

(Just et al., 2005) 

Tab. 10 Návrh výsadby břehové vegetace podle jednotlivých etap průzkumu 

Etapa Říční kilometr Návrh výsadby 

1 5,300-6,200 vrby (Salix), olše lepkavá (Alnus glutinosa), brslen evropský (Euonymus 

europaeus), střemcha obecná (Prunus padus), kalina obecná (Viburnum opulus 

L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata) 

2 6,200-6,845 - 

3 6,845-7,117 - 

4 7,117-7,353 vrby (Salix), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), brslen evropský (Euonymus europaeus), střemcha obecná (Prunus 

padus) 

5 7,353-7,477 - 

6 7,477-7,643 vrby (Salix), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa malolistá (Tilia cordata), 

střemcha obecná (Prunus padus), dub letní (Quercus robur), brslen evropský 

(Euonymus europaeus), líska obecná (Corylus avellana) 

7 7,643-7,741 lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), kalina obecá 

(Viburnum opulus L.) 

8 7,741-8,023 vrby (Salix), střemcha obecná (Prunus padus), kalina obecná (Viburnum 

opulus L.), olše lepkavá (Alnus glutinosa)  

9 8,023-8,250 střemcha obecná (Prunus padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

10 8,250-8,494 vrby (Salix), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), střemcha obecná (Prunus padus) 

11 8,494-8,632 vrby (Salix), lípa malolistá (Tilia cordata), kalina obecná (Vibrium opulus L.), 

střemcha obecná (Prunus padus), líska obecná (Corylus avellana) 

12 8,632-8,760 vrby (Salix), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná 

(Viburnum opulus L.), střemcha obecná (Prunus padus) 

13 8,760-9,035 vrby (Salix), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa malolistá (Tilia cordata), 

brslen evropský (Euonymus europaeus), javor klen (Acer pseudoplatanus) 

14 9,035-9,265 - 
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8.1.2 DOPROVODNÁ VEGETACE 

 

Doprovodná vegetace je: ,,Dřevinný a luční vegetační doprovod rostoucí u toků bez 

ochranných hrází za břehovou čárou v bezprostřední návaznosti na břehové porosty u toků 

s ochrannými hrázemi na předhrází nebo na vhodných lokalitách za hrázemi.“ (Bestová, 

2011) 

Metodika posouzení stavu doprovodné vegetace 

 

Kromě břehové vegetace je nutno sledovat zájmy i širšího okolí toku, 

tedy i doprovodnou vegetaci. Pro zjištění jejího stavu a vztahu okolí-tok byl rovněž 

proveden terénní průzkum ve 14-ti etapách ve stejných dnech, jako břehová vegetace, tedy 

18., 19. a 20. března 2013, mezi 11. až 18. hod. Sledováno bylo hlavní druhové zastoupení 

a jeho stav. Zhodnocení jejich současného stavu charakterizuje tab. 11 Současný stav 

doprovodné vegetace v jednotlivých etapách. 

Tab. 11 Současný stav doprovodné vegetace v jednotlivých etapách 

Etapa Říční kilometr Hlavní druhové zastoupení Stav doprovodného porostu 

1 5,300-6,200 dub letní (Quercus robur), modřín 

opadavý (Larix decidua), túje (Thúja), 

bříza bělokorá (betula pendula), líska 

obecná (Corylus avellana), smrk 

ztepilý (Picea abies), smrk pichlavý, 

(Picea pungens), buk lesní (Fagus 

sylvatica), slivoň (Prunus), jabloň 

(Malus), borovice lesní (Pinus 

sylvestris) 

dobrý stav doprovodného porostu na 

levé straně, na pravé straně místy 

zcela chybí 

2 6,200-6,845 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

javor klen (Acer pseudoplatanus), dub 

letní (Quercus robur), buk lesní 

(Fagus sylvatica) 

dobrý stav doprovodného porostu – 

menší les 

3 6,845-7,117 javor klen (Acer pseudoplatanus), 

smrk ztepilý (Picea abies), jabloň 

(Malus), slivoň (Prunus), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), dub letní 

(Quercus robur), buk lesní (Fagus 

sylvatica) 

menší les, dále dobrý stav – široký 

pás doprovodného porostu (11,10 m) 

4 7,117-7,353 smrk pichlavý (Picea pungens), túje 

(Thuja), jabloň (Malus) 

místy nevhodný doprovodný porost 

nebo téměř bez doprovodné vegetace 

(jen ojedinělé stromy) 

5 7,353-7,477 dub letní (Quercus robur), smrk 

ztepilý (Picea abies), túje (Thúja) 

pravá strana má místy nevhodný 

doprovodný porost nebo je téměř bez 

doprovodné vegetace (jen ojedinělé 

stromy), levá strana má ojediněle 

širší pás doprovodného porostu (6,80 

m) 
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6 7,477-7,643 túje (Thuja), jabloň (Malus), hrušeň 

(Pyrus), líska obecná (Corylus 

avellana) 

místy doprovodný porost zcela chybí 

7 7,643-7,741 jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus), túje 

(Thuja), smrk ztepilý (Picea abies), 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 

místy nevhodný doprovodný porost 

nebo téměř bez doprovodné vegetace 

(jen ojedinělé stromy) 

8 7,741-8,023 smrk ztepilý (Picea abies), túje 

(Thuja), hrušeň (Pyrus), slivoň 

(Prunus), borovice lesní (Pinus 

sylvestris) 

místy nevhodný doprovodný porost 

9 8,023-8,250 jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus), túje 

(Thuja) 

místy doprovodný porost zcela chybí 

10 8,250-8,494 smrk ztepilý (Picea abies), túje 

(Thuja) 

místy nevhodný doprovodný porost 

nebo téměř bez doprovodné vegetace 

(jen ojedinělé stromy) 

11 8,494-8,632 smrk ztepilý (Picea abies), jabloň 

(Malus) 

téměř bez doprovodné vegetace (jen 

ojedinělé stromy) 

12 8,632-8,760 jabloň (Malus), smrk ztepilý (Picea 

abies), túje (Thuja) 

téměř bez doprovodné vegetace (jen 

ojedinělé stromy) 

13 8,760-9,035 jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus) pravá strana bez doprovodné 

vegetace, poté přechod do lesa 

14 9,035-9,265 smrk ztepilý (Picea abies), jabloň 

(Malus) 

téměř bez doprovodné vegetace (jen 

ojedinělé stromy) 

 

Návrh změn doprovodné vegetace a jejich charakteristika 

Cílem návrhu změn doprovodné vegetace je převážně doplnit chybějící porost, který 

v celém sledovaném úseku téměř chybí. Rovněž je nutností obhospodařovat stávající zeleň. 

V tomto návrhu není opět brán v potaz vlastnických práv území, ale nejpříznivější efekt 

revitalizace. 

 Buk lesní (Fagus sylvatica) – uplatňuje se v zalesněných svazích, nesnáší údolí 

s častými inverzemi a pozdními mrazíky, vodu vystupující k terénu a záplavy. 

 Habr obecný (Carpinus betulus) – patří mezi stinné dřeviny do svěžích svahů, nesnáší 

pravidelné záplavy. 

 Trnka obecná (Prunus spinosa) – keř, který se uplatňuje do suchých protierozních 

mezí a svahů. 

 Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) – jedná se o cenný keř, lze jej umístit do 

sušších svahů, či protierozních pásů a mezí. 

 Svída krvavá (Cornus sanguinea) – je nenáročný a dobře přizpůsobivý keř, lze ji 

umístit od lužního lesa po suché protierozní pásy a meze. 

 Ovocné stromy – slivoň (Prunus), jabloň (Malus), třešeň (Prunus), ořešák královský 

(Juglans regia L.), hrušeň (Pyrus); lze je vysazovat jak do svahů, tak mezi i jako
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doprovod k cestám, které navazují na revitalizační opatření, vhodnější jsou neroubované 

stromy, protože umožňují vysokokmenný růst. (Just et al., 2005) 

Tab. 12 Návrh výsadby doprovodné vegetace podle jednotlivých etap průzkumu 

Etapa Říční kilometr Návrh výsadby 

1 5,300-6,200 habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jabloň (Malus), 

třešeň (Prunus), hrušeň (Prunus), ořešák královský (Juglans regia L.) 

2 6,200-6,845 

- 

3 6,845-7,117 

- 

4 7,117-7,353 buk lesní (Fagus sylvatica), jabloň (Malus), třešeň (Prunus), hrušeň (Pyrus) 

5 7,353-7,477 svída krvavá (Cornus sanguinea), ořešák královský (Juglans regia L.) 

6 7,477-7,643 svída krvavá (Cornus sanguinea), buk lesní (Fagus sylvatica), slivoň 

(Prunus), jabloň (Malus), třešeň (Prunus), hrušeň (Pyrus), ořešák královský 

(Juglans regia L.) 

7 7,643-7,741 svída krvavá (Cornus sanguinea), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný 

(Carpinus betulus) 

8 7,741-8,023 habr obecný (Carpinus betulus), svída krvavá (Cornus sanguinea) 

9 8,023-8,250 třešeň (Prunus), slivoň (Prunus), ořešák královský (Juglans regia L.) 

10 8,250-8,494 slivoň (Prunus), jabloň (Malus), třešeň (Prunus), hrušeň (Pyrus), ořešák 

královský (Juglans regia L.), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

11 8,494-8,632 buk lesní (Fagus sylvatica), svída krvavá (Cornus sanguinea) 

12 8,632-8,760 svída krvavá (Cornus sanguinea), slivoň (Prunus), jabloň (Malus), třešeň 

(Prunus), hrušeň (Pyrus), trnka obecná (Prunus spinosa) 

13 8,760-9,035 svída krvavá (Cornus sanguinea), buk lesní (Fagus sylvatica) 

14 9,035-9,265 slivoň (Prunus), jabloň (Malus), třešeň (Prunus), hrušeň (Pyrus), ořešák 

královský (Juglans regia L.) 

 

 

8.1.3 STRUKTURA VÝSADEB 

 

Při revitalizačních výsadbách je nutno brát ohled na oba břehy, tedy revitalizační 

výsadby provádět oboustranně. Podle Justa jsem vybrala následující strukturu výsadeb. 

Plošná lesnická výsadba se uplatňuje za účelem souvislého ozeleňování vybraných 

ploch. Sazenice mají výšku cca 0,5 m a vysazují se na husto, obdélníková síť je 

asi 1 x 0,5 m (výsadbu je nutno chránit před buřeněm podle velikosti stromků a tempa 

jejich růstu 3 – 5 let). Pokud budeme uvažovat krajinářskou výsadbu, pak je spíše vhodná 

pestřejší skladba dřevin a nepravidelnost skupin sazenic jednotlivých 

druhů. Plochy výsadby je třeba chránit před okusem zvěře (např. oplocenky). 
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Skupinová výsadba nepokrývá zájmovou oblast souvisle. Jedná se spíše o shluky 

nebo řady či jen doplňuje chybějící porost. Vhodné je použití středně velkých 

sazenic (0,5 – 1,5 m), možno použít i kontejnerové sazenice. Sazí se nahusto, protože 

v budoucnu může dojít podle potřeb na probírky a navíc hustý porost podporuje brzký 

vznik ochranného mikroklimatu skupiny, dosažení pokryvného efektu a vytváří rezervy 

pro případ ztrát. Takto se vysazují hlavně keře, jejichž koruny by se měly dotýkat 

nejpozději ve třetím roce růstu. Jestliže budeme uvažovat o výsadbě skupin keřových vrb 

zapichováním prutů, pak jejich rozestupy mezi pruty mohou být malé (až 10 cm). 

Stromové sazenice musejí být opatřeny kvalitními kůly, aby poskytly stromku 

oporu a ochranu. Kůly musejí být dobře zatlučeny do země, vydržet by měly 

alespoň 3 roky, takže je nutné vybrat vhodné dřevo, které se buď neláme, nebo rychle 

nehnije.  

Kombinované výsadby se uplatňují při revitalizačních pracích asi 

nejvíce. Podle místních podmínek a materiálu se mohou do plošných a lesnicky pojatých 

výsadeb vkládat skupiny nebo jednotlivci. Takto lze podporovat velikostní i tvarovou 

členitost založeného porostu.  

Úsporným způsobem šíření můžeme dosáhnout u některých typů vrb a to: tenkými 

řízky, silnějšími pruty, kůly, kmeny, větvemi, vrbovými konstrukcemi či pařezy. 

Vrbové řízky a pruty, mající tloušťku od 1 – 2 cm, se řežou do metrové délky a zapichují 

hustých hnízd tak, že vyčnívají jen mírně nad povrch, aby dosáhly na vodu. Vrbové kůly 

mají různé tloušťky a délky podle potřeby a dostupnosti materiálu. Pokud se kůly zarážejí 

do děr, které nejsou předražené, je nutné poškozené hlavy kůlů odřezat. Kůl se musí zarazit 

vždy dost hluboko na to, aby pevně stál, ale zároveň aby dosáhl do vlhkých míst. 

Již v první vegetační sezóně naroste na kůlu hlavová vrba. Vrbové kmeny a konstrukce lze 

uplatnit při zpevnění břehů a svahů. Vrbové větve a jejich odpadní drtě, vznikající jako 

odpad z probírek porostů, lze použít různými způsoby, např. do vyhloubených zářezů nebo 

rozložením přímo na terén, částečně zasypat zeminou, kdy tímto způsobem docílíme 

plošného ozelenění keřovými vrbami. Vrbové pařezy můžeme usadit na vhodném místě do 

půdy nebo do břehů revitalizačních koryt. Tímto způsobem zase docílíme efektu 

kořenových systémů. Nejlepší dobou výsadby je jaro, před olistěním. Vrby potřebují 

dostatek světla a vlhkosti. 



Bc. Silvie Strakošová: Návrh koncepce revitalizace vodního toku Trnávka 

2013  49 

 

Duby lze na obnažených plochách šířit výsevem naklíčených žaludů. Vysévají se do 

jamek hlouby cca 4 cm, v síti o sponu cca 15 cm. Sejí se tedy do jamek nebo rýh, které se 

po výsevu zasypou a ušlapou. Výsev dubů může pokrývat plochu nebo tvořit větší 

skupinky. Některé stromy, jako např. olše, javory nebo jasany, se šíří pomocí podzimních 

nebo zimních náletů. (Just et al., 2005) 

8.2 CHARAKTERISTIKY POVODÍ 

Řád toku:     2 – 01 – 01 – 142  

Plocha povodí:    28, 279 km
2
 

Délka povodí:     8,025 km 

Délka vodního toku Trnávka:  9, 989 km 

     24, 632 km (s přítoky) 

Délka vodního toku Rakovec:  6, 045 km 

     8, 912 km (s přítoky) 

Celková délka vodních toků:   33, 544 km 

Délka toku v zájmové oblasti:  3, 965 km 

Maximální nadmořská výška:  354 m n. m. (v povodí) 

     275 m n. m. (na toku) 

Minimální nadmořská výška:   250 m n. m. (v povodí i na toku) 

 

8.2.1 TVAR POVODÍ 

 

Tvar povodí – Hortonův faktor  

Morfometrická charakteristika povodí, na jejímž základě se určují 3 typy povodí,             

viz tab. 13.  

 
 

α Hortonův faktor 

P plocha povodí 

L délka povodí 
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Tab. 13 Typ povodí podle Hortonova faktoru α (Buzek, 1979) 

Typ povodí P ≤ 50 km
2
 P > 50 km

2
 

Protáhlé α ≤ 0,24 α ≤ 0,18 

Přechodné 0,24 < α <0,26 0,18 < α <0,20 

Vějířovité α > 0,26 α > 0,20 

 

 
 

Rozdíl mezi maximální a minimální nadmořskou výškou v celém povodí Trnávky je 

0,104 km.  

8.2.2 VÝŠKOPISNÉ POMĚRY POVODÍ 
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8.2.3 HUSTOTA ŘÍČNÍ SÍTĚ 

 

Vyjadřuje velikost povrchového odtoku z území, je to poměr délky všech vodních toků 

k celkové ploše povodí. 
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Říční síť celého vodního toku Trnávka má hustotu 1,186 km délky na km
2
 povodí.  

(Vzorce: http://www.natur.cuni.cz, 2013) 

8.3 HYDROMETROVÁNÍ 

Jelikož nejsou známy aktuální průměrné průtoky (Qa), rozhodla jsem se alespoň pro 

jedno vlastní hydrometrování a výpočet okamžitého průtoku daným průřezem 

koryta. Pro jeho výpočet bylo nutno změřit minimální a maximální rychlosti proudění 

vody. K hydrometrickému měření byla použita hydrometrická vrtule 

(hydrovrtule). Pro správné měření jsem musela vybrat vhodný profil a to takový, který má 

úsek přímý (bez meandrování) a dostatečně hluboký (neměříme v tůních nebo brodech). 

Pokud by nebyl profil prizmatický (neměnný), tak bych jej musela vyčistit od 

naplavenin a rovněž jej celý prosondovat, abych mohla určit počet svislic a metodu měření. 

Metodika vlastního hydrometrování 

  Byl vybrán vhodný profil pro hydrometrické měření v údolí obce Trnávky sledovaného 

úseku (před mostem). 

 Pomocí pásma byla změřena šířka koryta (Lš = 4,00 m) a rozhodnuto a počtu svislic  

(3 m < Lš < 6 m → 8 – 12 svislic). Pásmo jsem nechala napnuté v celé šířce 

koryta a vyměřila jednotlivé vzdálenosti pro 10 svislic (l = 0,40 m). 

 V každé svislici byla změřena výška hladiny (průměrně H = 0,22 m) a určena metoda, 

tedy hloubka, ve které bude měřena rychlost proudění. Jelikož byla hladina v celém 

profilu  H < 0,25 m, zvolila jsem 1 bodovou metodu (měření rychlosti proudění ve 

svislicích v hloubce 0,4 H). 

 V každé svislici byla změřena rychlost (minimální, maximální a průměrná) pro 

konstantní čas (T = 30 s). Všechny hodnoty jsem zaznamenala do tabulky zápisníku 

měření průtoků (viz tab. 14). 

 Z naměřených hodnot byl následně vypočten obsah mezi jednotlivými svislicemi, 

rychlost proudění ve svislici, rychlost proudění v úseku mezi svislicemi, průtok v úseku 

mezi svislicemi a sečtením hodnot okamžitý průtok ve vybraném profilu.
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Zápisník měření průtoků 

Profil:    obec Trnávka, 5,8 ř. km 

Poznámka:   před mostem 

Tok:    Trnávka 

Datum měření:  12. 04. 2013   

Čas měření:   15:00 – 15:50 hod. 

Číslo, typ vrtule:  GMH 3350, Greisinger 

Konstantní čas měření (T): 30 s 

Měření:   zleva (od ústí) 

Měřil:    Silvie Strakošová 

Šířka toku (LŠ):  4,00 m 

Počet svislic:   10 

Metoda měření:  1 bodová (0,4 H) 

 

Tab. 14 Zápisník měření rychlosti proudění ve vybraném profilu 

Číslo měření 

(svislice) 

l (m) H (m) L (m) 0,4 H (m) vp (m/s) vmax (m/s) vmin (m/s) T (s) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0,40 0,19 0,40 0,08 0,35 0,39 0,26 30 

2 0,80 0,22 0,40 0,09 0,34 0,46 0,21 30 

3 1,20 0,24 0,40 0,10 0,44 0,52 0,36 30 

4 1,60 0,24 0,40 0,10 0,50 0,57 0,40 30 

5 2,00 0,22 0,40 0,09 0,51 0,61 0,41 30 

6 2,40 0,23 0,40 0,09 0,44 0,50 0,36 30 

7 2,80 0,21 0,40 0,08 0,48 0,61 0,38 30 

8 3,20 0,21 0,40 0,08 0,44 0,55 0,35 30 

9 3,60 0,20 0,40 0,08 0,30 0,38 0,16 30 

10 4,00 0 0,40 0 0 0 0 0 

 

l (m)   vzdálenost svislice od břehu 

H (m)   výška hladiny 

L (m)   vzdálenost mezi jednotlivými svislicemi 

T (s)   čas měření 

vp (m/s)  průměrná rychlost (funkce HLD) 

vmax (m/s)  maximální rychlost 

vmin (m/s)  minimální rychlost
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Výpočet okamžitého průtoku 

S (m
2
)   obsah úseku mezi svislicemi 

vn´ (m 
. 
s

-1
)  průměrná rychlost ve svislici 

vn (m 
. 
s

-1
)  průměrná rychlost v úseku mezi svislicemi 

Qi (m
3
 
.
 s

-1
)  průtok v úseku mezi svislicemi 

Q (m
3
 
.
 s

-1
)  celkový průtok v korytě ve vybraném profilu 

Úsek č. 1: 

v0 = 0 m 
.
 s

-1
 

v1max = 0,39 m 
.
 s

-1
 

v1min = 0,26 m 
. 
s

-1 

 

Úsek č. 3:   Úsek č. 4:   Úsek č. 5: 
v3max = 0,52 m 

.
 s

-1
  v4max = 0,57 m 

.
 s

-1
  v5max = 0,61 m 

.
 s

-1
 

v3min = 0,36 m 
. 
s

-1
  v4min = 0,40 m 

. 
s

-1
  v5min = 0,41 m 

. 
s

-1 

H3 = 0,24 m   H4 = 0,24 m   H5 = 0,22 m 

L3 = 0,40 m   L4 = 0,40 m   L5 = 0,40 m 

S3 = 0,092 m
2
   S4 = 0,096 m

2
   S5 = 0,092 m

2 

v3´= 0,44 m 
.
 s

-1
   v4´= 0,485 m 

.
 s

-1
   v5´= 0,51 m 

.
 s

-1
 

v3 = 0,386 m 
.
 s

-1
   v4 = 0,4625 m 

.
 s

-1
  v5 = 0,498 m 

.
 s

-1 

Q3 = 0,035512   Q4 = 0,0444   Q5 = 0,045816 



Bc. Silvie Strakošová: Návrh koncepce revitalizace vodního toku Trnávka 

2013  55 

 

Úsek č. 6:   Úsek č. 7:   Úsek č. 8: 
v6max = 0,50 m 

.
 s

-1
  v7max = 0,61 m 

.
 s

-1
  v8max = 0,55 m 

.
 s

-1
 

v6min = 0,36 m 
. 
s

-1
  v7min = 0,38 m 

. 
s

-1
  v8min = 0,35 m 

. 
s

-1 

H6 = 0,23 m   H7 = 0,21 m   H8 = 0,21 m 

L6 = 0,40 m   L7 = 0,40 m   L8 = 0,40 m 

S6 = 0,09 m
2
   S7 = 0,088 m

2
   S8 = 0,084 m

2 

v6´= 0,43 m 
.
 s

-1
   v7´= 0,495 m 

.
 s

-1
   v8´= 0,45 m 

.
 s

-1
 

v6 = 0,464 m 
.
 s

-1
   v7 = 0,4625 m 

.
 s

-1
  v8 = 0,4725 m 

.
 s

-1 

Q6 = 0,04176   Q7 = 0,0407   Q8 = 0,03969  

 

 

Úsek č. 9:   Úsek č. 10: 
v9max = 0,38 m 

.
 s

-1
  v10max = 0 m 

.
 s

-1
 

v9min = 0,16 m 
. 
s

-1
  v10min = 0 m 

. 
s

-1 

H9 = 0,20 m   H10 = 0 m 

L9 = 0,40 m   L10 = 0,40 m 

S9 = 0,078 m
2
   S10 = 0,04 m

2 

v9´= 0,27 m 
.
 s

-1
   v10´= 0 m 

.
 s

-1
 

v9 = 0,36 m 
.
 s

-1
   v10 = 0,135 m 

.
 s

-1 

Q9 = 0,02808   Q10 = 0,0054  

 

Celkový průtok: 

 

 
(Návod na výpočty: http://hgf10.vsb.cz, 2013; Mynářová, 2012) 

 

 
Obr. 6 Graf konsumpční křivky ve vybraném profilu 
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8.4 KAPACITA KORYTA  

K výpočtu kapacity koryta je nutno znát průtokovou řadu, tu nám poskytne buď 

ČHMÚ nebo si jednotlivé průtoky musíme vypočítat (náš případ). Výpočtem kapacity 

koryta zjistíme, jaké průtoky je koryto schopno pojmout a při jakých již dojde k vybřežení. 

Kapacita koryta vlastně představuje průtok korytem zaplněným po okraj. Závisí tedy na 

velikosti a tvaru příčného průřezu, podélném sklonu na toku a drsnosti. (Just et al., 2005) 

Tento vztah udává Chézyho rovnice, která vychází pro ustálený průtok vody otevřeným 

korytem: 

 
 

Rychlostní součinitel C lze vypočítat podle Manninga se stupněm drsnosti n podle Chowa: 

 

 
 

Tab. 15 Hodnoty návrhového průtoku pro kapacitu koryta dle  

charakteru okolí toku (ČSN 73 6823) 

Druh kultury, zastavění Navrhovaný průtok 

Intravilán měst, městské aglomerace, 

důležité (strategické) podniky 

Q100 i více 

Souvislá zástavba, průmysl a významné 

liniové stavby (dálnice, železnice) 

Q50 – Q100 

Zvláště cenná orná půda – vinice, 

chmelnice, sady 

> Q20 

Pole – podle pěstovaných plodin (*) Q5 – Q20 

Louky, lesy (*) Q2 – Q5 

Q1 – Q2 

(*) Podle dnešního pohledu zbytečně vysoká ochrana. (Šlezingr, 2010)
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Postup výpočtu 

Jelikož není známa průtoková řada sledovaného úseku, protože studia odtokových 

poměrů jsou naplánovány až během tohoto roku, rozhodla jsem se pro orientaci vypočítat 

kapacitu deseti vybraných úseků. V prvním úseku byl výpočet složitější z důvodu 

složeného lichoběžníkového koryta (v místě hydrometrování). Bylo nutno spočítat průtoky 

zvlášť pro kynetu, část nad kynetou a část obou berem. Vlastní kyneta má lichoběžníkový 

tvar se sklony návodního svahu 1 : 1,5. Oblast nad kynetou má tvar obdélníku a bermy 

uvažujme souměrné se sklony svahu na návodní straně 1 : 2. Kapacitu plného koryta pak 

získáme sečtením jednotlivých průtoků složeného lichoběžníkového tvaru. U ostatních 

úseků mají koryta většinou tvar U nebo ,,pekáče“ se sklony návodních svahů 1 : 1 – 1 : 3. 

Pro výpočty bylo nutno si tyto tvary matematicky zjednodušit. Rovněž byl pro každý úsek 

vypočítán stupeň drsnosti podle níže uvedeného vztahu. Podélný sklon dna uvažujme 

vypočítaný sklon toku zájmové oblasti (6,3 ‰).  

 

Stupeň drsnosti (Chow, 1959): 
 

 

 

n0  materiál v korytě 

n1  stupeň nepravidelnosti povrchu  

n2  proměny příčného profilu koryta  

n3  relativní vliv překážek  

n4  vegetace  

m5  stupeň meandrovitosti 

 

 

Z důvodu nedostatku prostoru uvádím pouze postup výpočtu složeného 

lichoběžníkového koryta etapy č. 1. Ostatní výpočty, které bylo nutno zjednodušit na 

matematické tvary, jsem dále nerozepisovala, ale pouze zaznamenala do jednoduché 

tabulky (tab. 16).
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Obr. 7 Náčrt složeného lichoběžníkového profilu etapy č. 1 

 

Kapacita kynety: 

 
n= 0,053 
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Tab. 16 Kapacita koryta podle jednotlivých etap průzkumu 

Etapa H (m) h (m) S (m
2
) R (m) v (m

.
s

-1
) Q (m

3.
s

-1
) 

1 2,00 0,15 15,50 3,064 0,952 15,503 

2 2,00 0,40 19,00 1,357 0,516 9,804 

3 4,00 0,30 52,00 2,261 1,303 67,756 

4 1,30 0,18 10,27 0,856 0,889 9,130 

5 1,40 0,50 7,56 0,752 1,094 8,271 

6 1,40 0,20 8,26 0,779 1,149 9,489 

7 1,60 0,35 12,50 0,962 1,289 16,112 

8 1,20 0,30 3,60 0,667 0,600 2,159 

9 1,20 0,08 7,56 0,735 1,293 9,775 

10 1,50 0,10 9,00 0,818 0,862 7,758 

11 1,30 0,04 4,55 0,679 1,185 5,392 

12 1,20 0,10 5,52 0,643 0,758 4,183 

13 1,80 0,30 10,00 1,000 0,657 6,570 

14 1,00 0,15 1,00 0,309 0,390 0,390 
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Obr. 8 Konsumpční křivka koryta v úseku zájmového území 

 
 

Průměrný maximální průtok v korytě zájmového území činí 12,307 m
3.

s
-1

, z čehož 

vyplývá, že po odečtení této hodnoty z konsumpční křivky je průměrná maximální hladina 

1,636 m. Nutno podotknout, že i když se jedná o malý vodní tok, je jeho kapacita 

v určitých úsecích příliš vysoká (etapy č. 1, 3 a 7). Tento velký rozsah je způsoben 

rozmanitým výškovým rozdílem břehů v extravilánu spojující obce Kateřinice a Trnávku. 

Rovněž chci poukázat na etapu číslo 1, kde došlo k velkému zkapacitnění koryta úpravou 

na složený lichoběžníkový profil. Kdybychom se měli soustředit pouze na intravilán obce 

Kateřinice, jeho průměrná maximální kapacita by činila 7,203 m
3.

s
-1

 a průměrná maximální 

hladina potom 1,355 m. Koryto v intravilánu by mělo bezpečně převést průtok Q30d. 

(Návod na výpočty: Šlezingr, 2005) 

8.5 POSOUZENÍ STABILITY KORYTA 

Jelikož jsou v určitých úsecích toku zájmového území břehy značně podemlety, 

rozhodla jsem se pro jednoduché posouzení stability koryta. Nejdříve bylo třeba vypočítat 

průměrnou vymílací rychlost (vv), která musí být větší, než rychlost průměrná při 

zaplněném korytě (v). 
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vv  vymílací rychlost 

ds  střední (efektivní) zrno 

H  hloubka vody při maximálním průtoku 

 

Protože materiál dna tvoří převážně malé až střední kameny, podle tabulek bude 

zrnitost cca 100 mm (Mareš, 1997). Na základě těchto výsledků můžeme postupovat 

k návrhu předběžného základního opevnění břehů a dna. K podrobnému návrhu opevnění 

je však nutno postupovat mnohem složitějšími úvahami, přesto jsem se pokusila 

alespoň o jednu základní, tedy na výpočtu průměrné vymílací rychlosti.  

Tab. 17 Vypočtené hodnoty vymílací rychlosti při maximální kapacitě koryta ve sledovaném úseku 

v porovnání s průměrnými rychlostmi 

Etapa H (m) v (m
.
s

-1
) vv (m

.
s

-1
) 

1 2,00 0,952 2,165 

2 2,00 0,516 2,165 

3 4,00 1,303 2,727 

4 1,30 0,889 1,876 

5 1,40 1,094 1,922 

6 1,40 1,149 1,922 

7 1,60 1,289 2,010 

8 1,20 0,600 1,826 

9 1,20 1,293 1,826 

10 1,50 0,862 1,967 

11 1,30 1,185 1,876 

12 1,20 0,758 1,826 

13 1,80 0,657 2,090 

14 1,00 0,390 1,719 

 

Průměrná rychlost při maximální kapacitě koryta činí 0,924 m
.
s

-1
 a průměrná 

vymílací rychlost potom 1,949 m
.
s

-1
. To znamená, že je splněna podmínka v < vv.  

Návrh opevnění břehů a dna 

Materiál opevnění lze navrhnout na základě průměrné rychlosti při maximální 

kapacitě. Pokud budeme vycházet z toho, že průměrná rychlost činí 0,924 m
.
s

-1
, potom 

jsou této rychlosti schopny odolat opevnění z materiálu jako je např. střední a hrubý štěrk 

nebo malé, střední a velké kameny. Aby však tyto materiály nepůsobily příliš tvrdě, 

navrhuji tyto technické prvky kombinovat s prvky biologickými (např. dřeviny a traviny). 

Jelikož jsem se zaměřila spíše na částečnou revitalizaci bez možnosti změn
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trasy a rozvolnění koryta, protože se jedná ve většině sledovaného úseku o intravilán a není 

tedy možné zamokření okolních pozemků, návrh bude spočívat např. ve stabilizaci 

záhozovými figurami, odstraněním nevhodných opevněních a ve výsadbě vhodných dřevin 

(viz kap. 8.1 Vegetační doprovod). Níže stručně popisuji některé typy možného 

biotechnického opevnění, které uvádí ve svých publikacích Šlezingr a Just. 

Tab. 18 Vybrané typy biotechnické stabilizace se stručným popisem a vhodným začleněním do jednotlivých 

etap sledovaného úseku (Šlezingr, 2010; Just, 2005) 

Typ opevnění Poznámka Etapa 

Kamenná rovnanina kombinovaná spolu 

s haťoštěrkovým válcem a nepravidelně 

zaraženými vrbovými kůly 

zakořenění všech dřevních částí 10, 11 

Oživená kamenná rovnanina mezi vyskládané kameny se vkládá 

v několika řadách vrbový klest tak, aby 

mírně vyčníval a dosahoval do úrovně Qa, 

poté se celá řada prosype zeminou, výše 

po svahu se doplňuje oživenou kamennou 

dlažbu na sucho 

10, 11 

Kamenná pata s navazující biologickou 

stabilizací 

dřevěné kolíky přichycené na vrbovém 

klestu 

10, 11 

Biotechnická sanace břehové nátrže pomocí vrbových kůlů, prýtů, kamenů a 

říčního štěrku. 

 

10, 11 

Sanace porušených břehů pomocí dvou řad pilot, které podepírají 

kulatinu (mezi řadami pilot se pokládá 

kamenná dlažba na sucho se zásypem ze 

štěrkopísku a místní zeminy) 

10, 11 

Úprava břehu menší nátrže pomocí vrbového klestu, dvou řad pilot 

doplněného vhodným kamenivem a 

štěrkem 

10, 11 

Stabilizace břehu spolu s vybudováním 

protipovodňové hrázky 

pomocí haťového nebo haťoštěrkového 

válce, říčního štěrku a kamene  

4, 11, 12 

Rozčlenění dna technicky upraveného koryta pomocí rovnaných a volně položených 

kamenů 

1, 14 

Odstranění migračních překážek (stupně) nebo nahrazení kamenitými 

skluzy 

1, 9, 13 

Nahrazení silně sklonitých břehů u břehových zdí a protipovodňových stěn 

konstrukcemi z gabionů a kamenného 

zdiva 

3, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

 

I když jsou v etapách č. 2 a 3 břehy značně podemlety vlivem silné meandrace, 

ponechala bych je přirozenému vývoji. Tato trasa totiž vede extravilánem v lese blízko PR 

rybníků v Trnávce, tím pádem neohrožuje okolní pozemky a zároveň bude 

v souladu s rezervací. Nejvíce ohroženy nestabilitou břehů a zatopením okolních pozemků 

jsou etapy č. 4, 10 a 11, kde bych doporučovala podrobnější zkoumání stability, přesto 

jsem vybrala některé typy stabilizace, které by se zde mohly uplatnit. Dále navrhuji
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odstranění jiných nevhodných opevnění (betonové prefabrikáty, cihly, plechy, pytle), jejich 

nahrazením některými výše uvedenými stabilizacemi a celkové vyčištění koryta od 

naplavenin (přírodních a antropogenních).  

8.6 KVALITA VODY 

Pro úplnou představu o stavu vodního toku je vhodné provést posouzení kvality 

vody. Posouzení kvality vody lze stanovit na základě Nařízení vlády č. 23/2011 

Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální 

kvality a požadavky na užívání vod, kterým se mění nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 

Sb. U normy environmentální kvality (NEK) pro útvary povrchových vod a požadavky na 

užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody, které se 

vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, resp. 

k úseku vodního toku stanovené jako lososová nebo kaprová voda se vyhodnocují: 

všeobecné ukazatele (viz tab. 19), prioritní látky, znečišťující organické látky, 

jednotlivé prvky, mikrobiologické ukazatele a ukazatele radioaktivity. U NEK pro 

vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu se 

vyhodnocují znečišťující organické látky.  

Tab. 19 Vybrané ukazatele NEK pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské 

účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, 

místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda. 

(NV č. 23/2011 Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky 

na užívání vod) 
 

Ukazatel 

 

Značka, 

zkratka 

nebo 

CAS A 

 

Jednotka 

Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) B C NEKC 

vodárens
ké účely 

(§ 31 

zákona) D 

koupání 
(§ 34 

zákona) E 

lososové 
vody (§ 35 

zákona) F 

kaprové 
vody (§ 35 

zákona) G 

NEK-RP 
(průměrná 

hodnota) B H 

NEK-NPH 
(nejvyšší 

přípustná 

hodnota) I 

biochemická 

spotř. kyslíku 

BSK5 mg/l   2  3,8  

chemická 
spotř. kyslíku 

CHSKCr mg/l     26  

celk. P Pcelk. mg/l 0,05 1 0,05 2   0,15  

amoniak. N N-NH4
+ mg/l   0,03 0,16 0,23  

dusič. N N-NO3
- mg/l     5,4  

nerozp. látky NL105 mg/l     20  
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A CAS: Chemical Abstracts Service. 
B Průměrná hodnota je roční aritmetický průměr. 
C Tam, kde není všeobecný požadavek nebo NEK-RP vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota, se neuplatňuje 

kombinovaný přístup. 
D Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro úpravu na pitnou, se využijí rovněž ustanovení 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
E Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro koupání, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky 

č. 135/2004 Sb. 
F Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro lososové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení 

vlády č. 71/2003 Sb. 
G Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro kaprové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení 

vlády č. 71/2003 Sb. 
H NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se 

na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že 

aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím 

místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. 
I NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-

NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí. 
 

1 Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody. 
2 Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání. 
3 Přírůstek teploty v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod nesmí být vyšší než 

3 °C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají. 

 

Metodika vyhodnocení vzorku kvality vody 

Pro hrubou orientaci byl proveden rozbor kvality vody na dvou odběrových místech 

v laboratořích VŠB – TUO. Vzorky jsem odebrala 03. 04. 2013 mezi 08:15 – 08:30 hod. 

do PET lahví o objemu 1,5 l jednorázově, následně byly láhve označeny a ihned odvezeny 

do laboratoře. První odběrové místo jsem vybrala u revitalizovaného úseku 5,8 ř. km pod 

silničním betonovým mostem (vzorek č. 1). Druhé pak na 8,1 ř. km pod betonovou lávkou, 

neboť se domnívám, že by zde mohlo docházet k plošnému anorganickému znečištění ze 

zemědělství a ekofarem (vzorek č. 2). 

Před vyhodnocením bychom měli určit, zda se jedná o vodu lososovou nebo 

kaprovou. K tomu je určena mapa vodního hospodářství a ochrany vod HEIS 

VÚV. Po vygenerování vrstvy lososové a kaprové vody jsem došla k závěru, že je povodí 

Trnávky nad Rakovcem řazeno do vod lososových.



Bc. Silvie Strakošová: Návrh koncepce revitalizace vodního toku Trnávka 

2013  65 

 

 

Obr. 9 Výřez a úprava mapy vodního hospodářství a ochrany vod – lososové a kaprové vody 

(http://heis.vuv.cz, 2013) 

 

NEK nemůžeme stanovit, protože nemáme hodnoty na roční aritmetický průměr 

z důvodu nedostatku měření, proto jsou výsledky analýzy postaveny na odběru jednoho 

vzorku vody dvou míst, hodnotíme tedy podle dvou orientačních hodnot vybraných 

všeobecných ukazatelů. Výsledky analýzy rozboru vzorků vody vyšly takto (tab. 20): 

Tab. 20 Orientační výsledky analýzy vzorků vody s přepočty 

Ukazatelé jakosti Stanovené hodnoty Stechiometrický 

koeficient* 

Přepočet 

Ukazatel 

 

 

Jednotka Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 ________ Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

BSK5 mg.l
-1

 3,93 3,37    

CHSKCr mg.l
-1

 15,13 14,07    

NL mg.l
-1

 22 12    

NH4
+
 mg.l

-1
 1,62 2,30 0,7765  1,26 

1
 1,79 

2
 

NO3
-
 mg.l

-1
 14,1 15,3 0,2259 3,19 

1
 3,46 

2
 

Pcelk. mg.l
-1

 0,20 0,25    

*Pro správný výsledek bylo nutno NO3
-
 a NH4

+
 násobit stechiometrickými koeficienty, abychom vyjádřili N 

a získali orientační hodnotu. Přesněji řečeno NH4
+
 na N-NH4

+
 a NO3

- 
na N-NO3

-
.      

1
 N-NH4

+ 

2
 N-NO3

- 
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Kdybychom mohli vztáhnout tyto orientační hodnoty na NEK, pak bychom mohli 

říci, že hodnoty celkové fosforu a amoniakálního dusíku výrazně přesahují průměrné 

hodnoty ukazatelů NV č. 23/2011 Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy 

environmentální kvality a požadavky na užívání vod. U vzorku č. 1 je nepatrně 

zvýšena i hodnota biochemické spotřeby kyslíku a nerozpuštěných 

látek. Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným a dusičnanový dusík je 

optimální. Jelikož jsem však vzorky vody odebrala začátkem dubna tohoto roku, kdy bylo 

počasí značně variabilní, je možné, že naměřené hodnoty v letních měsících by byly 

mnohem vyšší. Zvýšené hodnoty celkového fosforu a amoniakálního dusíku mohou být 

způsobeny nejen jarním táním, vlivem tedy splachů z polí, ale i z důvodu dosud 

nevybudované ČOV. Splaškové vody jsou sváděny do vodního toku. Proto navrhuji 

následný monitoring, stanovení jakosti vody, zařazení do třídy podle míry 

znečištění a vybudování čistírny odpadních vod.  

 

Obr. 10 Výřez a úprava mapy vodního hospodářství a ochrany vod – stav povrchových vod 

(http://heis.vuv.cz., 2013)
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Stav povrchových vod lze orientačně určit z map HEIS VUV podle 

ekologického a chemického stavu povrchových vod tekoucích. V případě ekologického 

stavu je vodní tok Trnávka řazen k tokům s poškozeným potenciálem. U chemického stavu 

útvarů povrchových vod tekoucích nebyl dosažen dobrý stav. Ekologický stav je vlastně 

vyjádření kvality struktury a funkce vodních ekosystémů, které jsou vázány na povrchové 

vody. Dobrý stav povrchových vod je chápán jako stav útvarů povrchové vody, kdy je jeho 

stav přinejmenším dobrý (ekologický i chemický). Chemický stav je takový stav, který 

slouží pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí a zároveň jeho 

koncentrace znečišťujících látek nepřekračují NEK. (http://heis.vuv.cz, 2013) 

Difúzní komunální a zemědělské zdroje znečištění 

Jelikož obce Trnávka a Kateřinice nemají vybudovanou čistírnu odpadních 

vod a soustavnou kanalizační síť, je podíl počtu obyvatel nenapojených na ČOV roven 

100 %. Přesná kvantifikace objemu znečištění je obtížná, proto tyto hodnoty nelze přímo 

změřit. Pro výchozí hodnotu k určení těchto průměrných hodnot se uvažuje průměrný 

bezdeštný denní přítok se specifickou produkcí 150 l odpadních vod na 

1 obyvatele. Pro výpočet zatížení bylo uvažováno připojení na septik. Účinnost septiku dle 

ČSN 756402 a ČSN 756401 jsou uvažovány tyto hodnoty: 30 % BSK5, 50 % NL a 20 % 

CHSKCr.  

Tab. 21 Potenciální denní a roční produkce znečišťujících látek 2001 (Bajerová, 2003) 

Obec Kateřinice, průměrný denní průtok odpadních vod – 92,85 m
3
, roční 33 890 m

3
 

Produkce znečišťujících látek BSK5 NL RL CHSKCr Ncelk. Pcelk. 

Denní (kg/d) 25,998 17,023 77,375 59,424 6,809 1,548 

Roční (t/r) 9,489 6,213 28,242 21,690 2,485 0,565 

Obec Trnávka, průměrný denní průtok odpadních vod – 99,15 m
3
, roční 36 190 m

3
 

Produkce znečišťujících látek BSK5 NL RL CHSKCr Ncelk. Pcelk. 

Denní (kg/d) 27,762 18,178 82,625 63,456 7,271 1,653 

Roční (t/r) 10,133 6,635 30,157 23,161 2,654 0,603 

 

Podle vyjádření středisek zemědělské výroby je vodní tok Trnávka chráněn před 

úniky kejdy, močůvky, silážních či senážních šťáv, ale jsou zde vypouštěny nečištěné 

odpadní vody z přípraven krmiv, mléčnic, mycích zařízení, opravárenských zařízení 

atd. U těchto odpadních vod se nesleduje jejich kvalita. (Bajerová, 2001)
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8.7 PŘÍČNÝ PROFIL 

Při výstavbě retenční nádrže Kateřinice proběhla i úprava koryta pod hrází v celkové 

délce cca 45 m. Koryto má lichoběžníkový profil s šířkou dna 100 cm, postupně se zužuje 

a navazuje na koryto stávající. Dno bylo nutno zpevnit štěrkovým pohozem a následným 

osetím svahu. (Pavela, 1989) 

 

Přírodní koryto zkoumaného úseku vodního toku Trnávka má většinou tvar pekáče 

nebo miskovitý. Ojediněle můžeme zpozorovat zahloubení tvaru U, vlivem jednostranného 

spoutání betonovými opěrnými zdmi. Mimo jiné se můžeme shledat i s technickým tvarem 

koryta, především u etap č. 1 a 14. 

 

Příčný profil navrhují změnit pouze v etapách č. 10 a 11 s využitím některých výše 

uvedených stabilizačních prvků. V příloze je načrtnut jednoduchý výkres etapy č. 10 

s vybudovanou protipovodňovou hrází a stávající složený lichoběžníkový profil etapy č. 1 

doplněn o navrženou břehovou a doprovodnou vegetaci. 

 
Obr. 11 Vzorový příčný řez pro úsek pod retenční nádrží Kateřinice (Pavela, 1989), pozn.: kilometry jsou 

počítány ne jako říční, ale směrem od nádrže k ústí
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8.8 PODÉLNÝ PROFIL 

Členitost podélného profilu spočívá jak v rozdílných sklonech dna na toku 

způsobeného morfologii terénu, kdy se střídají proudová a klidová místa, 

tak i v překážkách a objektech na toku. (Just et al., 2005) 

Pro zájmový úsek vodního toku Trnávka navrhuji odstranit příčné objekty – migrační 

překážky, jako jsou spádové stupně nebo je nahradit balvanitými skluzy. Náčrty podélných 

profilů stávajícího stavu koryta (břehové nátrže, spádové stupně aj.) a vegetace, návrhu 

opevnění (osazení balvanů, protipovodňových hrází, sanace břehových nátrží aj.) a změn 

vegetace (nová výsadba a dosadba) jsou uvedeny v příloze. 

8.9 TRASA TOKU 

K revitalizacím rovněž patří návrh trasy vodního toku. Snažíme se obnovovat 

přirozené tvary a členitost trasy koryta. Pokud to okolností dovolí, hledáme tvary trasy, 

které odpovídají přírodním podmínkám a k němu patřícímu morfologickému typu koryta. 

Není třeba navrhovat novou trasu, pokud je známa nebo dochována původní trasa před 

technickou úpravou (např. historické mapy nebo staré letecké snímky). (Just et al., 2005) 

V našem případě můžeme brát v úvahu trasu původní.  

Přirozeně meandrovitá trasa vodního toku Trnávka v zájmovém území se nebude 

měnit, protože dosud nedošlo k její změně, dochovala se tedy jako původní, navíc 

majetkové poměry v intravilánu by její změnu ani neumožňovaly. 

8.10  ÚPRAVY OKOLÍ 

Kromě vypouštěných splaškových vod by bylo vhodné se obrátit na místní 

zemědělce, kteří by měli dodržovat zásady správného opatření jako je omezení hnojení 

anorganickými hnojivy, správným střídáním pěstovaných plodin a neničení okolní 

vegetace blízko toku. Dále by vedení obcí měla rozestavět u komunikací poblíž toku 

odpadkové koše a tím by docházelo k menšímu znečištění okolí.
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9 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE NAVRHOVANÝCH 

REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Mým cílem bylo poukázat na dosud nepříliš zkoumaný vodní tok, který přímo volá 

po částečné revitalizaci a doplnit jej o některá základní protipovodňová opatření. Jelikož je 

vodní tok Trnávka přirozeně meandrovitý, je především charakteristický porušením břehů 

vlivem přírodních i antropogenních činitelů. Pokud bychom hovořili o přirozené meandraci 

pouze v extravilánu, nechali bychom přírodě ,,volnou ruku“, ale protože břehové nátrže 

ohrožují svou nestabilitou soukromé pozemky v intravilánu, doporučuji provést zmíněné 

dílčí úpravy.  

Ať již se jedná o předchozí povodně, přívalové deště, jarní tání nebo ničení 

stávajícího vegetačního doprovodu, v návrzích musíme postupovat obezřetně tak, aby byly 

jednak v souladu s přírodou a zároveň aby splnily protipovodňovou funkci. Není nutné 

provádět revitalizaci celého vodního toku a zbytečně nebo násilně koryto 

upravovat. Za prvé by konstrukční prvky působily příliš tvrdě a nepřirozeně, za druhé 

bychom nezískali ani potřebné dotace, protože přeci se jen jedná o finančně nákladnou 

záležitost. Existuje tedy mnoho řešení, jak tento problém vyřešit. Záleží však nejen na tom, 

kdo danou situaci zkoumá (ekolog, hydrolog), ale i co člověk, to jiný názor. Svůj jsem si 

utvořila díky mnoha terénním průzkumům, měřením a teoretickým výpočtům.  

Když bych měla stručně zhodnotit stav doprovodné vegetace, použila bych slova 

jako nevhodný, nedostatečný nebo místy žádný. Nadměrné kácení stromů a keřů působí už 

na první pohled neesteticky, ale především má vliv na zastínění vodní hladiny a dochází 

tak k jejímu úbytku v korytě v obdobích sucha. Rovněž kořenový systém je velice důležitý 

z hlediska stability břehů a může tedy plnohodnotně posloužit při přívalových 

srážkách a vysokých vodních stavech. Dále má vliv na samočisticí schopnost vodního 

toku, jejímu dostatečnému prokysličení a tím i přítomnosti organismů, hlavně ryb, které 

tady již dlouho nikdo neviděl. Nemám však na mysli zarůstání vodního toku buření, tím by 

opět jeho samočisticí funkce klesala, ale vysadit či jen pouze doplnit stávající porost o 

vhodné dřeviny. To jsou myslím dostatečné důvody k tomu, proč je nutné 

zakročit. Proto by si měl každý člověk položit otázku, zda je nutné ten nebo onen strom či 

keř odstranit. V kapitole 8.1 Vegetační doprovod jsem se snažila o podrobné zhodnocení
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stávajícího vodního toku podle metodiky Šlezingra, která mi pomohla jednotlivé úseky 

kategoricky ohodnotit a navrhnout tak dostačující opatření spočívající ve výsadbě, dosadbě 

a její struktuře. 

K návrhu opevnění břehů a dna je nutné přistupovat mnohem složitějšími úvahami. 

Musíme vycházet z různých propočtů a měření v terénu. To nám ve skutečnosti jen napoví, 

co bychom měli nebo mohli dělat. Já jsem se pokusila o jednodušší alternativu návrhu na 

základě vymílací rychlosti dle vztahu Šamova. Tomu však předcházely jiná orientační 

měření a průměrné výpočty, jako např. měření šířky koryta, výšky břehů a vodní hladiny, 

vlastní hydrometrování a zjištění okamžitého průtoku, výpočet kapacity koryta podle 

Chézyho rovnice aj. Jelikož se jednalo o orientační měření v měsících leden – duben 

tohoto roku, nemůžeme hovořit o dlouhodobém pozorování a výsledky mohou být 

zkreslené. Nicméně kdybychom se zamysleli nad nějakými přesnými úvahami, co se 

přírody týče, zjistili bychom, že je to holý nesmysl. Nedá se nic předpovědět nebo snad 

určit s naprostou jistotou, můžeme mít jenom jen jakousi představu, jak se co bude dále 

vyvíjet a kde je třeba nápravných nebo předběžných řešení. Rozhodla jsem se tedy při 

návrhu opevnění břehů a dna pro ,,měkčí“ způsob úpravy – biotechnickou stabilizaci, která 

má pouze doplnit stávající a navržený doprovodný porost. Uvedeny jsou možné 

návrhy a několik způsobů, jak posílit v určitých místech na první pohled slabou stabilitu, 

odstranění nevhodných a nedostačujících stabilizačních prvků, odstranění migračních 

překážek (spádových stupňů), rozčlenění dna technicky upraveného koryta nebo u níže 

položených pozemků zamezit vybřežení vody z koryta (hlavně etapy č. 4, 10, 11 a 12). 

Přesto však doporučuji, aby byla tato záležitost podrobněji prozkoumána k jejímu dalšímu 

možnému řešení nebo přehodnocení. 

Kromě podrobného zkoumání stability koryta by bylo vhodné začít s pozorováním 

vodního režimu v krajině a na toku. Tak bychom docílili přesnějších výsledků 

maximálních, minimálních a průměrných vodních stavů s cílem získat průtokovou řadu, 

která není momentálně k dispozici. Jedině tak získáme komplexní pohled na věc, jakou je 

zjištění průměrného průtoku a výšky hladin za určitá období a ucelenou 

představu o navrhované protipovodňové revitalizaci, ne jen orientační z mého 

pohledu. Po krátké diskuzi s vedením státního podniku Povodí Odry a starostkou obce
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Trnávky mi bylo sděleno, že právě geodetická zaměření a studia odtokových poměrů jsou 

naplánovány na letošní rok a již nyní se na nich pracuje.  

Protipovodňové ochraně v nynější době pomohly dvě vodohospodářské stavby a to 

retenční nádrž a suchý poldr, které plnohodnotně plní svou funkci. Tím pádem zkoumaný 

vodní tok nevyžaduje další rozsáhlá protipovodňová opatření, ale pouze částečné úpravy 

stability břehů a v určitých místech zmenšení příliš velké kapacity koryta (konkrétně u 

etapy č. 1). 

Dále by bylo vhodné provést monitoring kvality vody a získat tak 

přehled o znečišťujících ukazatelích, zda nejsou do vodního toku vypouštěny nebezpečné 

nebo toxické látky. Sama jsem nechala provést pouze orientační jednorázový rozbor dvou 

vzorků vody, kde se domnívám, že by mohlo docházet ke znečištění vlivem splachů z polí 

nebo průsakem z půdy od místních zemědělců. Jelikož nám jeden rozbor příliš nenapoví, 

navrhuji tedy měsíční měření po dobu jednoho roku (12 rozborů) a pro splaškové vody 

vybudovat čistírnu odpadních vod. 

Možnosti k nápravám přírodní a antropogenní činnosti při úpravách toku je tedy 

mnoho. Můžeme navrhnout to či ono a doufat, že se k nám příroda příště bude chovat 

uctivěji. Stejně si však každý z nás nakonec musí položit otázku: Stačí to? nebo Není to 

přehnané? To ukáže až čas.
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