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A.1 Vymezení zájmového území 
Výzkumný projekt na téma „Vyhodnocení stávajícího stavu povodí v obvodu LS Hanušovice, 
LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti 
území“ byl zadán Grantovou službou státního podniku Lesy České republiky. 
  
Vymezené území k řešení zabírá plochu 1286,36 km2, z čehož: 

- územní rozsah lesní správy Loučná nad Desnou  208,30 km2 
- územní rozsah lesní správy Ruda nad Moravou 696,08 km2 
- územní rozsah lesní správy Hanušovice  381,98 km2 

 
Obr.  1:  Územní rozsah lesních správ v zájmovém území  
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Vzhledem k velikosti řešeného území, resp. velikosti jednotlivých lesních správ, bylo 
přistoupeno zpracovatelem projektu k rozdělení území na menší územní celky, které jsou 
vhodnější pro interpretaci výsledků a závěrů. Zájmové území bylo rozděleno na menší dílčí 
plochy dle povodí významnějších vodních toků. Některá povodí byla z důvodů velikosti 
rozdělena na menší, což bylo provedeno u povodí vodního toku Desné (rozdělení na 3 
podpovodí) a Moravy (rozděleno na 4 podpovodí). Celkem bylo v území vymezeno 17 povodí, 
ke kterým byly zpracovány do samostatných příloh, ve kterých jsou uvedeny podrobnější 
informace a výsledky vztahující se k danému vymezenému povodí. Dělením území  
na 17 povodí došlo k rozšíření velikosti řešeného území z 1286,36 km2 na 1321,66 km2. 

 
Obr.  2:  Rozdělení zájmového území na 17 dílčí povodí 
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A.2 Popis zájmového území 

 Geologická charakteristika 

Geologie oblasti předurčuje a spolupodílí se na tvářnosti ostatních složek fyzicko-geografické 
sféry. Její charakteristika se odráží v geomorfologii, hydrologii i pedologii. V popisu těchto 
dílčích částí je rozebrán vztah k srážko-odtokovému procesu s ohledem na zvýšení retenční 
schopnosti území.  

Zájmové území náleží z hlediska geologické regionalizace z větší části k celku Českého 
masivu, oblasti Moravsko-slezského silezika. Do jižní části území zasahuje oblast neogénu 
Mohelnické brázdy, náležící k celku Vněkarpatských sníženin. Pro analýzu geologické 
charakteristiky území byl využit mapový výstup České geologické služby – geologická mapa 1 
: 50 000. Z následujících geologických analýz, které byly provedeny pro jednotlivá dílčí povodí, 
bylo zjištěno, že severovýchodní část řešeného území a převážná část hornatin a vrchovin je 
tvořena metamorfovanými horninami, jako jsou ruly, ortoruly a amfibolity. Kdežto jižní část 
území a oblasti niv jsou tvořeny sedimentárními horninami kvartérního stáří, jako je hlína, písek 
a štěrk.  Tato geologická heterogenita se odráží na charakteru a průběhu srážkoodtokového 
procesu. 

Podrobná geologická charakteristika je detailněji rozepsána v jednotlivých zprávách dílčích 
povodí. 

 

 Geomorfologická charakteristika 

Pro analýzu geomorfologické charakteristiky území byly využity data geomorfologického 
členění v rámci základní mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.  

Z hlediska geomorfologické regionalizace náleží celé zájmové území k Hercynskému 
geomorfologickému systému, provincii České vysočiny, subprovincii Krkonošsko-Jesenické 
soustavy. Větší část území v povodí Moravy náleží k Jesenické oblasti, pouze menší část území 
při severozápadní hranici příslušící k povodí Labe se nachází v oblasti Orlické.  

Z hlediska vertikální členitosti území je zájmová oblast tvořena všemi typy reliéfu a je tedy 
z tohoto pohledu heterogenní. Roviny se nacházejí v jižní části oblasti podél toku Moravy 
v úseku od Postřelmova po Mohelnici a podél jejího přítoku řeky Desné v Šumperské kotlině. 
Pahorkatiny zaujímají v území poměrně malou plochu v sousedství akumulačních rovin 
Moravy. Největší část zájmové oblasti zaujímají vrchoviny a hornatiny, které jsou ve vztahu ke 
Králické brázdě a Šumperské kotlině vymezeny ostrými, zlomovými svahy. Z toho vyplývá 
vysoký energetický potenciál horních částí toků ve vrchovinách a hornatinách zájmového 
území. Např. tok řeky Moravy překonává na prvních osmi kilometrech od svého pramene 
převýšení 830 metrů. Tato skutečnost předurčuje erozní geomorfologický typ toku s vysokou 
unášecí schopností, resp. vysokým potenciálem hloubkové eroze ve zdrojových oblastech. 

V protikladu k výše uvedenému jsou oblasti rovin zájmového území nacházející se z hlediska 
geomorfologie toků potenciálně ve stavu dynamické rovnováhy s vysokým množstvím 
transportovaných sedimentů. Z toho je zřejmé, že jak oblast hornatin a vrchovin tak oblast rovin 
se vyznačují potenciálně aktivním vývojem koryta. Úkolem projektu návrhu opatření ke 
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zvýšení retenční schopnosti krajiny zájmového území bude mj. vypořádat se nejen 
s přirozeným potenciálem srážko-odtokového procesu, ale také s již existujícími technickými 
úpravami a hospodářskými požadavky tento potenciál ovlivňujícími. 

Podrobná geomorfologická charakteristika je detailněji rozepsána v jednotlivých zprávách 
dílčích povodí. 

 

 Pedologická charakteristika 

Půda, jakožto polyfunkční, polyfázový, autoregulativní, termodynamicky otevřený, 
strukturovaný a oživený systém na rozhraní litosféry, hydrosféry, biosféry a atmosféry je velmi 
pozvolna se měnícím produktem nikdy nekončícího vývoje a komplexního působení 
půdotvorných faktorů daného stanoviště.  

K půdotvorným faktorům patří klimatické podmínky, geologická charakteristika podloží, 
především jeho svrchní části účastnící se na tvorbě substrátu, reliéf, čas, a především působení 
bioty, za jejíž součást možno považovat také antropické působení. Výsledkem společného 
působení výše uvedených veskrze spojitě se v prostoru měnících půdotvorných faktorů je 
existence jedinečného systému půdy jako časového a prostorového kontinua.  

Podrobná charakteristika půdních typů řešeného území je uvedena v jednotlivých zprávách 
dílčích povodí. Jedním z cílů projektu je důsledná ochrana podzolových půd a návrh opatření 
vedoucích ke zlepšení půdních vlastností, především hydrického režimu, odrážejícího se 
bezprostředně v retenční schopnosti území.  

Pro analýzu pedologické charakteristiky území byl využit mapový výstup České geologické 
služby – půdní mapa 1 : 50 000. 

 

 Hydrologická charakteristika 

Zájmové území náleží k povodí řeky Moravy (4-10-01) a Labe (1-02-02). Největší část území 
95.53 % odvodňuje řeka Morava do Černého moře, zbylé 4,47 % odvodňuje Tichá Orlice do 
Severního moře. Pro vypracování tohoto projektu bylo podrobněji analyzováno 17 povodí IV. 
řádu. Dle zadání bylo předmětem smlouvy vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS 
Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou. Územní rozsah těchto správ 
bohužel optimálně nekoresponduje s rozsahem odtokových ploch.  Proto bylo řešené území 
poupraveno, tak aby odpovídalo rozsahu 17 významných povodí IV. řádu. Celková plocha 
území dle zadání odpovídala 1286,35 km2. Po úpravě hranic řešeného území se však plocha 
zvětšila na 1328,30 km2, tedy o celé 3 %. Celkem je zde tedy zahrnuto 17 dílčích povodí IV. 
řádu a 3 povodí III. řádu. Územím protéká 2298 vodních toků. Nejvíce vodních toků se nachází 
v povodí Březné (278), která je zároveň plošně nejrozsáhlejší povodí.  

Níže jsou v tabulce 1 zobrazený statistické charakteristiky jednotlivých povodí a jejích toků. 
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Tab. 1:  Hydrologická analýza řešeného území 

Název povodí 
Plocha povodí 

(km2) 
Suma délek toků 

(km) 
Hustota říční 

sítě  
Počet 
VT 

Tvar povodí Lesní správa 

Povodí Branné 113.18 166.06 1.47 167 protáhlé 
Hanušovice, Loučná nad Desnou, Ruda nad 

Moravou 

Povodí Březné 130.03 258.28 1.99 278 protáhlé Ruda nad Moravou 

Povodí Desné část 1 97.43 148.72 1.53 106 vějířovité Ruda nad Moravou 

Povodí Desné část 2 79.1 125.12 1.58 99 vějířovité 
Loučná nad Desnou, Ruda nad Moravou, 

Hanušovice 

Povodí Desné část 3 86.8 145.77 1.68 182 vějířovité Loučná nad Desnou 

Povodí Hraniční p. 29.19 42.23 1.45 33 protáhlé Ruda nad Moravou 

Povodí Krupé 112.42 209.83 1.87 258 vějířovité Hanušovice 

Povodí Loučky 35.44 53.63 1.51 67 vějířovité Ruda nad Moravou 

Povodí Lubnický p. 11.67 9.2 0.79 4 protáhlé Ruda nad Moravou 

Povodí Merty 74.21 118.96 1.6 109 vějířovité Loučná nad Desnou 

Povodí Moravské 
Sázavy 

93.32 162.1 1.74 193 protáhlé Ruda nad Moravou 

Povodí Moravy část 1 110.84 165.29 1.49 109 vějířovité Ruda nad Moravou 

Povodí Moravy část 2 102.76 200.58 1.95 162 
přechodný 

typ 
Ruda nad Moravou 

Povodí Moravy část 3 93.5 155.15 1.66 144 vějířovité Hanušovice, Ruda nad Moravou 

Povodí Moravy část 4 70.39 135.14 1.92 201 protáhlé Hanušovice 

Povodí Nemilky 28.7 50.92 1.77 59 protáhlé Ruda nad Moravou 

Povodí Tiché Orlice 59.32 110.69 1.87 127 vějířovité Hanušovice, Ruda nad Moravou 
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Graf 1:  Počet vodních toků v dílčích povodích IV. řádu 
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 Klimatická charakteristika 

V rámci klimatické klasifikace můžeme zájmové území zařadit do různých klasifikačních 
systémů v závislosti na měřítku klasifikovaných jednotek. V měřítku zájmového území 
popisuje mikroklimatické odlišnosti podnebí lépe podrobnější klasifikační systém 
mezoklimatických jednotek střední Evropy od E. Quitta. Klasifikace vychází z klimatických 
dat za časové období 1901–1950, publikovaných v Atlase podnebí ČSR 1958. Quitt v této práci 
rozděluje území Česka do 23 jednotek ve třech oblastech (teplá, mírně teplá, chladná). Tyto 
jednotky svou mírou podrobnosti vhodně zohledňují existující výškopisné členění v oblasti, 
přitom však přehlíží nepodstatné okrajové kolísání některých klimatických veličin způsobené 
charakterem aktivního povrchu a mikro tvarů reliéfu.  

Na základě získaných dat z Českého hydrometeorologického ústavu byla zpřesněna dotace 
srážek do řešeného území. Jedná se o upřesnění srážkové činnosti v zájmovém území, a to 
rozdělením průměrných úhrnů srážek (dešťových a sněhových, přepočtených na vodní 
hodnotu) v jednotlivých měsících spolu se stanovením minimálních a maximálních měsíčních 
úhrnů za období let 2006 – 2015. 
 

Tab. 2:  Přehled srážkové činnosti v řešeném území v období 2006 – 2015) 

měsíc 
srážky (mm) vodní hodnota sněhu (mm) 

prům. min. max. prům. min. max. 

leden 76.8 38.7 141.2 52.1 10.3 170.9 

únor 49.4 25.7 101.5 76.2 17.4 258.8 

březen 66.2 42.4 127.5 68.9 4.4 289.2 

duben 43.9 27.2 87.3 26.2 0.0 176.2 

květen 90.0 64.5 157.5 0.0 0.0 0.0 

červen 86.7 57.0 155.6 0.0 0.0 0.0 

červenec 99.3 63.8 167.2 0.0 0.0 0.0 

srpen 96.0 78.1 139.5 0.0 0.0 0.0 

září 73.7 40.6 156.3 0.0 0.0 0.0 

říjen 51.7 31.6 89.6 0.0 0.0 23.0 

listopad 58.9 32.9 105.3 4.3 0.0 22.4 

prosinec 57.6 29.0 108.4 5.9 0.0 92.7 

součty 850.2   233.6   

 

Průměrný roční úhrn srážek činí 850,2 mm, z čehož sněhový podíl činí 233,6 mm. 
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Průběhy srážek jsou naznačeny v následujících grafech: 
 
Graf 2:  Průběh průměrných úhrnů srážek dle měsíců 

 

 
Graf 3:  Průběh průměrných úhrnů vodní hodnoty sněhu dle měsíců. 

 

 

Současně byl zjištěn za uvedené období počet dnů se srážkou nad 1 mm a počet dnů se srážkou 
nad 10 mm. V průměru se srážky nad 1 mm vyskytují 104 dny v roce, srážky nad 10 mm se 
vyskytují 20 dnů v roce. 
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Byly rovněž zpracovány srážkové mapy dle jednotlivých měsíců, vyznačující rozložení 
srážkové činnosti v řešeném území. 
 

Jednotlivé mapy dle měsíců jsou přiloženy v dokladové části. Zde uvádíme pouze mapu 
rozložení průměrných ročních úhrnů za období 2006 – 2015. 

 
Obr.  3:  Rozložení průměrných ročních srážkových úhrnů (2006 – 2015) 

 

Z obrázku rozložení úhrnů srážek vyplývá, že největší srážkový roční úhrn se vyskytuje ve 
východní části pramenní oblasti Moravy, západní a severní části pramenní oblasti Krupé, 
prakticky podél rozvodí pramenních oblastí Moravy a Krupé, v okolí vrchů Černá Kupa (1295 
m) a Sušina (1321 m), dále podél rozvodí pramenních oblastí Branné a Desné, v okolí vrchů 
Vozka (1377 m) a Černá stráň (1237 m), rovněž podél rozvodí Desné a Merty, v okolí vrchů 
Mravenečníku (1343 m), kde je situována PVE Dlouhé stráně a Pradědu (1491 m).  
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A.3 Analýza současného stavu 

 Vyhodnocení stávajícího pokryvu – LAND USE 
Krajinný pokryv včetně vlivu působení hospodářských aktivit člověka na okolní prostředí má 
zásadní význam na retenční schopnost krajiny a rychlost odtoku vod. Z tohoto důvodu je 
důležité hodnotit procentuální zastoupení jednotlivých kultur na jednotlivých typech reliéfů. 
Nezbytné je sledovat zastoupení těch kultur, které negativně nebo pozitivně ovlivňují odtokový 
proces v povodí. Negativně ovlivňuje odtok významné zornění krajiny a malé zastoupení 
ostatních kultur. Naproti tomu pozitivně ovlivňuje retenci a zpomalení odtoku vyšší zastoupení 
trvalých travních porostů a lesních komplexů. Tyto kultury však nemusí automaticky znamenat 
dobrý stav krajiny z pohledu retence, protože zásadní je u těchto kultur druhová skladba, která 
by měla odpovídat svému stanovišti. 
 
Kromě zhodnocení zastoupení jednotlivých složek pokryvu na srážkoodtokový proces v krajině 
lze z této analýzy zhodnotit stav přírodního prostředí a následně v návrhové části definovat na 
základě expertního odhadu potřebu a rozsah optimalizačních zásahů do krajiny, které přispějí 
ke zvýšení retenční schopnosti zájmového území. 

Podkladem pro vyhodnocení krajinného pokryvu byla digitální vrstva LAND USE. Tato vrstva 
vznikla sloučením vrstvy ZABAGED, vrstvy LHP získané od LČR a vrstvy LPIS. 

Tab. 3:  Polygonové vrstvy ZABAGEG vytvářející bezešvý pokryv 

Kód pokryvu Popis vrstvy Název vrstvy (souboru) 

1100 Vodní plocha VodniPlocha 

2100 Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy OrnaPudaAOstatniNeurcenePlochy 

2200 Trvalý travní porost TrvalyTravniPorost 

2300 Ovocný sad, zahrada OvocnySadZahrada 

2400 Vinice Vinice 

2500 Chmelnice Chmelnice 

2600 Okrasná zahrada, park OkrasnaZahradaPark 

3100 Lesní půda se stromy LesniPudaSeStromy 

3200 Lesní půda s křovinatým porostem LesniPudaSKrovinatymPorostem 

3300 Lesní půda s kosodřevinou LesniPudaSKosodrevinou 

4100 Ostatní plocha v sídlech OstatniPlochaVSidlech 

4200 Areál účelové zástavby ArealUceloveZastavby 

4300 Parkoviště, odpočívka ParkovisteOdpocivka 

4400 Hřbitov Hrbitov 

4500 Letiště Letiste 

4600 Železniční stanice, zastávka ArealZeleznicniStaniceZastavky 

4700 Kolejiště Kolejiste 

4800 Přečerpávací stanice produktovodu PrecerpavaciStaniceProduktovodu 

4900 Rozvodna, transformovna RozvodnaTransformovna 

5000 Skládka Skladka 
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Kód pokryvu Popis vrstvy Název vrstvy (souboru) 

5100 Povrchová těžba, lom PovrchovaTezbaLom 

5200 Halda, odval HaldaOdval 

5300 Usazovací nádrž, odkaliště UsazovaciNadrzOdkaliste 

5400 Elektrárna - jaderná/tepelná/vodní Elektrarna 

5500 Elektrárna - solární Elektrarna 

 

Tab. 4:  Vybrané liniové vrstvy ZABAGED pro přípravu sítě komunikací a vodních toků 

Kód pokryvu Popis vrstvy Název vrstvy (souboru) 
BUFFER 
(m) 

1200 Vodní tok (užší než 5 m) VodniToky 1 

6110 Cesta udržovaná Cesta 2 

6120 Cesta neudržovaná Cesta 1 

6210 Silnice, dálnice - dálnice SilniceDalnice 8 

6220 Silnice, dálnice - rychlostní silnice SilniceDalnice 6 

6230 Silnice, dálnice - silnice I. třídy SilniceDalnice 4 

6240 Silnice, dálnice - silnice II. a III. třídy SilniceDalnice 3 

6300 Silnice neevidovaná SilniceNeevidovana 2 

6400 Silnice ve výstavbě SilniceVeVystavbe 6 

6510 Železniční trať - jednokolejná ZeleznicniTrat 4 

6520 Železniční trať - vícekolejná ZeleznicniTrat 6 

 

Tab. 5:  Polygonové vrstvy poskytnuté LČR s.p. 

Kód 
pokryvu 

Popis vrstvy 

21 Lesní porost (PSK) 

22 Bezlesí (BZL) 

23 Jiné pozemky (JP) 

24 Ostatní plochy (OP) 

29 Holiny (HOL) 
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Tab. 6:  Kultury dle evidence LPIS 

Kód pokryvu Popis vrstvy Kód pokryvu Popis vrstvy 

2 Orná půda 10 Úhor 

3 Chmelnice 11 Tráva na orné 

4 Vinice 12 Mimoprodukční plocha 

5 Jiná trvalá kultura 91 Školka 

6 Ovocný sad 97 Rybník 

7 Travní porost 98 Porost RRD 

9 Jiná kultura 99 Zalesněná půda 

 

A.3.1.1 Stav v území  

Z provedené analýzy digitálních dat bylo stanoveno procentuální zastoupení jednotlivých 
kultur v řešeném území. V zájmovém území je nejvíce zastoupena kultura lesní půda, která 
pokrývá polovinu území (52,26 %). Další významnou kulturou jsou trvalé travní porosty, které 
zaujímají necelou třetinu území (27,14 %). Dále následuje orná půda s 14,18 %, sady a zahrady 
s 2.67 %. Zbývající část řešeného území zaujímá zástavba, dopravní infrastruktura, vodní 
plochy, ostatní plochy a plochy s jinou kulturou.  

Tab. 7:  Plošné zastoupení jednotlivých skupin pokryvu  

Kód 
pokryvu 

Pokryv Název pokryvu Plocha (ha) Plocha 
(%) 

Plocha 
(%) 

2 
Orná půda 

Orná půda (LPIS) 16327.78 12.35 
14.18 

2100 Orná půda  2420.49 1.83 

7 

TTP 

Trvalý travní porost (LPIS) 29669.14 22.45 

27.14 
2200 Trvalý travní porost  5840.75 4.42 

11 Tráva na orné půdě (LPIS) 339.95 0.26 

10 Úhor (LPIS) 7.64 0.01 

9 
Jiná kultura 

Jiná kultura (LPIS) 46.69 0.04 
0.09 

5 Jiná trvalá kultura (LPIS) 64.87 0.05 

6 

Sady, zahrady 

Ovocný sad (LPIS) 65.98 0.05 

2.67 2300 Sad, zahrada  3082,36 2.33 

2600 Okrasný park 379.74 0.29 

21a 

Lesní půda 

Les – kultura do 9 let 2995 2.27 

52.26 

21b Les – do 49 let 15377 11.63 

21c Les – nad 50 let 29626 22.42 

22 Bezlesí 555.99 0.42 

23 Jiné pozemky (lesní cesty apod.) 810.41 0.61 

24 Ostatní plochy 231.52 0.18 

29 Holiny 245.73 0.19 

3100 Lesní půda se stromy 18811.99 14.23 

3200 Lesní půda s křovinatým porostem 302.24 0.23 

3300 Lesní půda s kosodřevinou 6.23 0.00 
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Kód 
pokryvu 

Pokryv Název pokryvu Plocha (ha) Plocha 
(%) 

Plocha 
(%) 

91 Školka (LPIS) 19.35 0.01 

98 Porost RRD (LPIS) 0.43 0.00 

99 Zalesněná půda (LPIS) 93.59 0.07 

1100 
1200 

Vodní plochy VT a Vodní plochy 699.75 0.52 0.52 

4100 
4200 
4300 
4600 
4700 

Zástavba Zástavba 2171.41 1.63 1.63 

4400 

Ostatní plochy 

Hřbitov 38.06 0.03 

0.90 

4500 Letiště 30.07 0.02 

4800 Přečerpavací stanice produktovodu 0.03 0.00 

4900 Rozvodna, transformovna 16.01 0.01 

5000 Skládka 36.02 0.03 

5100 Povrchová těžba, lom 121.54 0.09 

5300 Usazovací nádrž, odkaliště 6.47 0.00 

5400 Elektrárna, jaderná, tepelná, vodní 12.65 0.01 

7000 Ostatní plocha 936.41 0.71 

Liniové vrstvy    

6110, 
6120, 
6230, 
6240, 
6250, 
6300 Dopravní 

infrastruktura 

Cesty 791.08 0.59 

0.65 

6510, 
6520   

Železniční trať  84.29 0.06 

Celkem     132 166.69 100.00 
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Graf 4:  Zastoupení skupin pokryvu v řešeném území 

 

A.3.1.1.1 Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Procentuálně nejvíce jsou zastoupeny trvalé travní porosty, které se nacházejí na více jak  
60 % všech ploch ZPF. Druhým nejvíce rozsáhlým pokryvem je orná půda, která se nachází  
na třetině území (32,19 %). Dále následují sady, zahrady a okrasné parky zaujímající 6,05 % 
území. Nejmenší plochu zabírají tzv. jiné kultury (0,19 %).  

V tabulce níže je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých kultur nacházející se v řešeném 
území. 

Tab. 8:  Plošné zastoupení kultur na ZPF 

Pokryv zemědělského půdního fondu Plocha (ha) Plocha (%) 

Orná půda (LPIS) 16327.78 28.03 

Orná půda  2420.49 4.16 

Trvalý travní porost (LPIS) 29669.14 50.94 

Trvalý travní porost  5840.75 10.03 

Tráva na orné půdě (LPIS) 339.95 0.58 

Úhor (LPIS) 7.64 0.01 

Jiná kultura (LPIS) 46.69 0.08 

Jiná trvalá kultura (LPIS) 64.87 0.11 

Ovocný sad (LPIS) 65.98 0.11 

Sad, zahrada  3082,36 5.29 

Okrasný park 379.74 0.65 

Celkem 58 245,39 100 
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Graf 5:   Zastoupení jednolitých kultur ZPF 

 

 

A.3.1.1.2 PUPFL  

Rozbor hospodaření na PUPFL byl v této kapitole zpracován v podrobnějším rozsahu, než je 
uvedeno v kapitole A.3.1.1 

V rámci hodnocení vlivu současného hospodaření na PUPFL v dané oblasti ve vztahu k vodní 
komponentě v krajině byly využity podklady z lesních hospodářských plánů (LHP) a poznatků 
získaných při provedených terénních průzkumech. Druhová skladba dle LHP byla porovnána 
s optimální modelovou skladbou ve vztahu k funkcím lesa dle Plívy (2000). Důraz byl kladen 
na:  

1) infiltrační funkci 
2) půdoochrannou funkci 
3) desukční funkci  
4) klimatickou funkci  

Na rozdíl od Plívy však předpokládáme klimatickou (srážkotvornou) funkci lesa již  
od 5. LVS (lesní vegetační stupeň).  Dále byly vylišeny porosty ovlivněné vodou, které vyžadují 
specifické obhospodařování.  
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Tab. 9:  Zastoupení lesních vegetačních stupňů (LVS) na zájmovém území  

LVS 
Výměra 

        ha % 
0  Bory 231.3 0.5 
1  Dubový 6.9 0.0 
2  Bukodubový 14.0 0.0 
3  Dubobukový 6010.7 12.4 
4  Bukový 8762.1 18.1 
5  Jedlobukový 12798.7 26.4 
6  Smrkobukový 11691.6 24.2 
7  Bukosmrkový 5402.0 11.2 
8  Smrkový   3248.2 6.7 
9  Klečový 227.8 0.5 
Celkem 48393.2 100.0 

Poznámka: Uvedeno bez 245,9 ha holin, pro které nebyl k dispozici údaj o LVS. 

Dominantními lesními vegetačními stupni (tab. 9) zájmového území jsou ty, ve kterých mají 
významný podíl buk lesní a smrk ztepilý. Lze konstatovat, že zájmové území sestává  
ze stanovišť středních až horských poloh. 

Tab. 10:  Vymezení porostních skupin dle zastoupení souborů lesních typů s podílem vyšším než 0,5 % 

SLT 
Výměra 
ha % 

5S svěží jedlová bučina 7738.4 16.0 
6K kyselá smrková bučina 5175.4 10.7 
4S svěží bučina 5126.0 10.6 
3S svěží dubová bučina 3598.7 7.4 
6Ssvěží smrková bučina 3316.6 6.9 
7K kyselá buková smrčina 2462.3 5.1 
7N kamenitá kyselá buková smrčina 1921.4 4.0 
4B bohatá bučina 1853.5 3.8 
5K kyselá jedlová bučina 1711.2 3.5 
6N kamenitá kyselá smrková bučina 1582.4 3.3 
8Z jeřábová smrčina 1480.8 3.1 
3B bohatá dubová bučina 1152.0 2.4 
8K kyselá smrčina 1139.9 2.4 
5B bohatá jedlová bučina 815.6 1.7 
5A klenová bučina 806.6 1.7 
5N kamenitá kyselá jedlová bučina 775.3 1.6 
6F svahová smrková bučina 695.3 1.4 
7S svěží buková smrčina 594.7 1.2 
4K kyselá bučina 513.1 1.1 
6A klenová smrková bučina 489.4 1.0 
3K kyselá dubová bučina 433.3 0.9 
4A lipová bučina 421.4 0.9 
8N kamenitá kyselá smrčina 345.6 0.7 
3H hlinitá dubová bučina 345.5 0.7 
4N kamenitá kyselá bučina 331.4 0.7 
6Y skeletová smrková bučina 246.7 0.5 
5V vlhká jedlová bučina 222.8 0.5 
Ostatní SLT 3098.1 6.4 
Celkem 48393.2 100.0 
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V zájmovém území mají významné zastoupení stanoviště kyselé (edafické kategorie K – kyselá, N – 
kamenitá), živné (edafické kategorie S – středně bohatá, B – bohatá, F – svahová) a extrémní (Z – 
zakrslá, Y - skeletová) řady. Vedle těchto stanovišť se hojněji vyskytují i stanoviště řady obohacené 
humusem (edafická kategorie A – acerozní) a vodou (edafická kategorie V - vlhká)  

 
Graf 6:  Zastoupení věkových stupňů lesních porostů v zájmovém území  
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Tab. 11:   Zastoupení kategorií pozemků v zájmovém území 

Kategorie Plocha ha Plocha % 
Les – kultura do 9 let 2995 6,0 
Les – do 49 let 15377 30,8 
Les – nad 50 let 29626 59,4 
Bezlesí 530 1,1 
Holiny 254 0,5 
Jiné pozemky 845 1,7 
Ostatní pozemky 226 0,5 
Celkem 49853 100 

Poznámka:  
- Bezlesí – průseky, nezpevněné cesty, lesní skládky, školky, semeniště, produktovody, okusové 

plochy, semenné sady, matečnice, klonové archívy 
- Jiné pozemky – zpevněné lesní cesty, vodní plochy, pozemky nad horní hranicí lesa, lesní 

pastviny a políčka pro zvěř, neplodné půdy 
- Ostatní pozemky – zpevněné cesty, zastavěné plochy a nádvoří 

V zájmovém území (viz tab. 11) převažují porosty nad 50 let věku následované mladými 
porosty do 50 let. 

Tab. 12:   Zastoupení dřevin v zájmovém území (dle redukované plochy včetně etáží víceetážových porostů). Jen 
dřeviny se zastoupením nad 0,09 %: 

Dřevina 
Redukovaná plocha 

ha % 

SM – smrk ztepilý 34770.5 70.0 

BK  – buk lesní 7680.5 15.5 

MD  – modřín opadavý (evropský) 2187.5 4.4 

KL  – javor klen (horský) 1236.9 2.5 

BR – bříza bělokorá (bradavičnatá) 869.9 1.8 

OL  – olše lepkavá 522.2 1.1 

BO – borovice lesní 455.1 0.9 

JD – jedle bělokorá 411.9 0.8 

JS – jasan ztepilý 356.3 0.7 

LP – lípa malolistá (srdčitá) 289.3 0.6 

JR – jeřáb ptačí 146.4 0.3 

HB – habr obecný 126.7 0.3 

OLS – olše šedá 108.8 0.2 

DB – dub letní 95.7 0.2 

DBZ – dub zimní 95.4 0.2 

OS – topol osika (osika obecná) 67.9 0.1 

KOS – borovice kleč (kosodřevina) 56.4 0.1 

DG – douglaska tisolistá 45.5 0.1 

JIV  – vrba jíva 26.1 0.1 

SMP – smrk pichlavý 25.7 0.1 

Ostatní 84.2 0.2 

Celkový součet 49658.8 100.0 

V zájmovém území (viz tab. 12) dominuje podle redukované plochy smrk ztepilý, druhou 
nejvýznamnější dřevinou je buk lesní.  
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Tab. 13:   Podíl výměry porostů s vybranými mimoprodukčními funkcemi 

LHC  

Plocha 
PS 

celková 
Infiltra ční Půdoochranná Desukční Klimatická 

[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 
HANUŠOVICE 9753,4 9201,0 94,3 8145,5 83,5 140,8 1,4 5498,8 56,4 
KRÁLÍKY 8999,6 7316,3 81,3 7358,0 81,8 440,4 4,9 5701,5 63,4 
LOUČNÁ NAD 
DESNOU 

14139,9 10725,8 75,9 12536,1 88,7 416,2 2,9 8817,6 62,4 

RUDA NAD 
MORAVOU 

8688,4 8566,7 98,6 8367,5 96,3 125,8 1,4 1238,7 14,3 

ZÁBŘEH 6811,9 6754,6 99,2 6463,6 94,9 68,5 1,0 92,8 1,4 
Celkem 48393,2 42564,4 88,0 42870,7 88,6 1191,7 2,5 21349,3 44,1 

Na většině zájmového území (viz tab. 13) jsou významné funkce infiltrační a půdoochranná. 
Funkce desukční má význam pouze na stanovištích s vyšším obsahem půdní vody. Funkce 
klimatická má význam v porostech od 5. lesního vegetačního stupně výše s tvorbou usazených 
srážek vyčesáváním nízké oblačnosti, tvorbou ledovky a námrazy. 

Tab. 14:  Zastoupení infiltrační funkce v povodích 

Povodí 
ANO NE Celkem ANO 

ha ha ha % 

Branné 5747,0 411,4 6158,4 93,3 

Březné 4776,8 101,2 4878,0 97,9 

Desné část 1 1085,6 8,6 1094,2 99,2 

Desné část 2 2361,8 44,5 2406,3 98,2 

Desné část 3 5019,1 2544,2 7563,3 66,4 

Hraniční p. 886,6 4,4 891,0 99,5 

Krupé 5572,7 350,0 5922,7 94,1 

Loučky 851,5 5,8 857,3 99,3 

Merty 4448,8 801,7 5250,6 84,7 

Moravské Sázavy 986,3 21,5 1007,9 97,9 

Moravy část 1 1521,4 6,6 1528,0 99,6 

Moravy část 2 1131,0 1,6 1132,6 99,9 

Moravy část 3 3926,8 37,8 3964,5 99,0 

Moravy část 4 2893,3 1100,0 3993,3 72,5 

Nemilky 494,9 4,4 499,2 99,1 

Tiché Orlice 592,7 257,8 850,5 69,7 

*Vysvětlivky: ANO – funkčně účinná plocha; NE – plocha bez infiltrační funkce 

V zájmovém území (viz tab. 14) je z pohledu infiltrační funkce účinných ca 70–100 % plochy 
lesa dílčích povodí (tab. 13).  
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Tab. 15:  Zastoupení půdoochranné funkce v povodích 

Povodí 
ANO NE Celkem ANO 

ha ha ha % 

Branné 5084,7 1073,8 6158,4 82,6 

Březné 4726,4 151,6 4878,0 96,9 

Desné část 1 1018,6 75,6 1094,2 93,1 

Desné část 2 2347,8 58,4 2406,3 97,6 

Desné část 3 6476,9 1086,4 7563,3 85,6 

Hraniční p. 889,8 1,2 891,0 99,9 

Krupé 4933,9 988,8 5922,7 83,3 

Loučky 824,9 32,4 857,3 96,2 

Merty 4752,0 498,5 5250,6 90,5 

Moravské Sázavy 982,4 25,4 1007,9 97,5 

Moravy část 1 1306,5 221,5 1528,0 85,5 

Moravy část 2 1034,2 98,4 1132,6 91,3 

Moravy část 3 3826,5 138,0 3964,5 96,5 

Moravy část 4 3316,9 676,4 3993,3 83,1 

Nemilky 494,8 4,5 499,2 99,1 

Tiché Orlice 610,7 239,8 850,5 71,8 
*Vysvětlivky: ANO – funkčně účinná plocha; NE – plocha bez půdoochranné funkce 

V zájmovém území (viz tab. 15) je z pohledu půdoochranné funkce účinných ca 72 – 100 % 
plochy lesa dílčích povodí. 

Tab. 16:  Zastoupení desukční funkce v povodích 

Povodí 
ANO NE Celkem ANO 

ha ha ha % 

Branné 85,5 6072,9 6158,4 1,4 

Březné 102,7 4775,3 4878,0 2,1 

Desné část 1 10,8 1083,3 1094,2 1,0 

Desné část 2 45,6 2360,7 2406,3 1,9 

Desné část 3 140,3 7423,0 7563,3 1,9 

Hraniční p. 5,8 885,2 891,0 0,6 

Krupé 154,2 5768,5 5922,7 2,6 

Loučky 6,0 851,3 857,3 0,7 

Merty 119,5 5131,1 5250,6 2,3 

Moravské Sázavy 20,1 987,8 1007,9 2,0 

Moravy část 1 11,7 1516,3 1528,0 0,8 

Moravy část 2 7,6 1125,0 1132,6 0,7 

Moravy část 3 35,0 3929,6 3964,5 0,9 

Moravy část 4 60,8 3932,5 3993,3 1,5 

Nemilky 4,5 494,8 499,2 0,9 

Tiché Orlice 254,9 595,6 850,5 30,0 
*Vysvětlivky: ANO – funkčně účinná plocha; NE – plocha bez desukční funkce 

V zájmovém území (viz tab. 16) je z pohledu desukční funkce účinných ca 0,6 – 30 % plochy 
lesa dílčích povodí. 
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Tab. 17:   Zastoupení klimatické (srážkotvorné) funkce v povodích 

Povodí 
ANO NE Celkem ANO 

ha ha ha % 

Branné 3341,8 2816,7 6158,4 54,3 

Březné 1136,1 3741,9 4878,0 23,3 

Desné část 1 10,8 1083,3 1094,2 1,0 

Desné část 2 229,6 2176,7 2406,3 9,5 

Desné část 3 5906,0 1657,3 7563,3 78,1 

Hraniční p. 26,9 864,1 891,0 3,0 

Krupé 3604,1 2318,6 5922,7 60,9 

Loučky 2,8 854,5 857,3 0,3 

Merty 2631,4 2619,1 5250,6 50,1 

Moravské Sázavy 19,7 988,1 1007,9 2,0 

Moravy část 1 10,7 1517,3 1528,0 0,7 

Moravy část 2 41,7 1090,9 1132,6 3,7 

Moravy část 3 545,8 3418,8 3964,5 13,8 

Moravy část 4 3506,0 487,4 3993,3 87,8 

Nemilky 4,5 494,8 499,2 0,9 

Tiché Orlice 123,0 727,5 850,5 14,5 
*Vysvětlivky: ANO – funkčně účinná plocha; NE – plocha bez klimatické funkce 

V zájmovém území (viz tab. 17) je z pohledu klimatické funkce účinných ca 0,3 – 88 % plochy 
lesa dílčích povodí. 

Tab. 18:  Zastoupení vodou ovlivněných porostů v povodích 

Povodí 
ANO NE Celkem ANO 

ha ha ha % 

Branné 89,9 6068,5 6158,4 1,5 

Březné 107,8 4770,2 4878,0 2,2 

Desné část 1 10,8 1083,3 1094,2 1,0 

Desné část 2 45,6 2360,7 2406,3 1,9 

Desné část 3 142,2 7421,1 7563,3 1,9 

Hraniční p. 5,8 885,2 891,0 0,6 

Krupé 173,1 5749,6 5922,7 2,9 

Loučky 6,0 851,3 857,3 0,7 

Merty 122,0 5128,5 5250,6 2,3 

Moravské Sázavy 20,1 987,8 1007,9 2,0 

Moravy část 1 11,7 1516,3 1528,0 0,8 

Moravy část 2 7,6 1125,0 1132,6 0,7 

Moravy část 3 53,7 3910,8 3964,5 1,4 

Moravy část 4 73,9 3919,4 3993,3 1,9 

Nemilky 4,5 494,8 499,2 0,9 

Tiché Orlice 254,9 595,6 850,5 30,0 
*Vysvětlivky: ANO – vodou ovlivněná plocha; NE – plocha neovlivněná 

V zájmovém území (viz tab. 18) je vodou ovlivněných ca 0,6 – 30 % plochy lesa dílčích povodí. 

Podrobnější analýza pro jednotlivá dílčí povodí je uvedena v jednotlivých zprávách 
dílčích povodí. 
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Obr.  4:  Náhled mapy půdních jednotek 

  



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

31 

 

 
Obr.  5:  Náhled mapy hornin 
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 Vyhodnocení erozního smyvu a erozního ohrožení pozemků ZPF 

Erozní ohrožení v území a opatření pro jeho minimalizaci, která zároveň ovlivňují i retenční 
schopnost půdy, výpar a odtokové poměry v povodí, řešíme primárně na zemědělské půdě, 
přesněji na půdě vystavené erozním účinkům deště a nedostatečně chráněné, což jsou převážně 
pozemky s ornou půdou. V rámci těchto výpočtů nebyla řešena eroze v lesních porostech. 

Rozložení orné půdy v rámci řešeného území je s ohledem na velmi pestré a proměnlivé přírodní 
podmínky značně nerovnoměrné. Největší plochy orné půdy jsou vázány na jižní polovinu 
území (Mohelnická brázda, Šumperská kotlina a navazující vrchovinné celky) a západní okraj 
území (Králická brázda). Zatímco v úvalech a brázdách se setkáváme s kompaktním pokrytím 
ornou půdou a intenzivním obhospodařováním na rozsáhlejších pozemcích (Povodí Moravy 1, 
2, Desné, Povodí Lubnického potoka), ve vyšších polohách se začínají střídat pole s ornou 
půdou s loukami a pastvinami, jsou výrazně menší a mají spíše rozptýlený charakter. 
V nejvyšších polohách (Povodí Merty, Krupé, Branné, Desné, Moravy 3 a 4) se orná půda 
vyskytuje sporadicky nebo vůbec. 

Erozní problémy současnosti jsou důsledkem nezodpovědného přístupu k půdě a krajině  
v minulosti. Nadměrný erozní smyv a nebezpečný odtok spolu obvykle souvisejí, opatření proti 
erozi zpomalují odtok a naopak. Změny v držbě půdy a jejím obdělávání, odvodňování a 
scelování pozemků především v 50. letech minulého století, zlikvidovaly drobnou držbu půdy 
a umožnily zintenzivnit hospodaření na zemědělské půdě. Následkem absence krajinných 
prvků, rozsáhlého zavádění meliorací, neadekvátního hnojení a využívání těžké techniky, 
zaváděním monokultur bez pásového či mozaikovitého střídání plodin, mezí, polních cest, 
zatravněných údolnic se výrazně zrychlil odtok z pozemků, nadměrnou erozí docházelo  
k degradaci půdních horizontů, vymývání organické složky a hnojiv z půdy, usazování 
odneseného materiálu ve vodních nádržích, eutrofizaci toků.  

 

V novodobé historii již v 19. století docházelo k narovnávání toků, vysušování mokřadů kvůli 
rozšiřování orné půdy použitelné pro pěstování např. cukrové řepy, intenzita budování 
melioračních zařízení se ještě zintenzivnila v minulém století. Absence překážek odtoku, rychlé 
odvedení vody z pozemků melioracemi do vodotečí, nevhodná skladba lesa, to všechno 
způsobovalo (a stále způsobuje) problémy při extrémních srážkách, které se budou v souvislosti 
s klimatickými změnami pravděpodobně vyskytovat častěji a v intenzivnější podobě. 

Voda rychle odvedená z pozemků do upravených koryt toků bez možnosti neškodných rozlivů 
způsobuje častější záplavy. Krajinná mozaika cenných biotopů mizela. Půda pod vlivem těžké 
techniky spolu s využíváním chemického hnojení místo tradičního dodávání organické hmoty 
v podobě chlévského hnoje, který by zlepšil fyzikální vlastnosti půd, podléhá utužování a tím i 
zhoršení její retenční kapacity.  

 

Řešené území má jedno specifikum – v posledním století, v souvislosti se změnami 
hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, docházelo k intenzivním změnám pokryvu. To lze 
demonstrovat např. na povodí Krupé (viz obr.), kde od 30. let minulého století prakticky 
zmizela orná půda a byla nahrazena plošným zatravněním a lesem. Kromě výrazné přeměny 



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

33 

 

orné půdy na travní porosty je na mapkách vidět i změna velikosti pozemků od malých políček 
s mezemi po rozsáhlé travnaté bloky. Výsledkem této změny je sice určité snížení eroze 
(přestože v minulosti díky velkému množství překážek odtoku – především mezí a cest – a 
šetrným způsobům hospodaření nebyla nějak závratná ani v těchto svažitých oblastech), avšak 
zároveň díky absenci překážek odtoku také zrychlení odtoku z území. 
 

 
Obr.  6:  Kultury v povodí Krupé v letech 1936 a 2017 (žlutě orná půda, zeleně louky a pastviny, tm. zeleně lesy), 
zdroj EKOTOXA s.r.o. 

 

 
Obr.  7:  Velikost půdních bloků v povodí Krupé v letech 1936 a 2017 (zdroj EKOTOXA s.r.o.) 

 
Co se týče ohrožení větrnou erozí, potenciálně ohrožené půdy se v území nacházejí pouze 
v nejjižnější části, severně od Mohelnice (Povodí Moravy 1). Vzhledem k charakteru území 
(výrazná výšková i prostorová členitost pozemků, rozsáhlé lesní komplexy, velké množství 
rozptýlené zeleně, zatravnění) není větrná eroze v území významná  
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A.3.2.1 Metoda stanovení erozního ohrožení 

Plošný odtok 

Výpočet dlouhodobé ztráty půdy v ploše probíhal dle metodických postupů a hodnot uvedených 
v publikacích „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ (Janeček, 2012), „Metodický návod k 
provádění pozemkových úprav“ (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012), „Atlas podnebí Česka“ 
(2007), „Závislost faktoru protierozní účinnosti vegetačního pokryvu C na klimatickém 
regionu“. In Bioklima–Prostředí–Hospodářství (Kadlec, Toman, 2002). 

Z důvodu konzistentnosti vrstvy erozního smyvu byly erozní analýzy provedeny nad celým 
územím jednotnou metodikou nad jednotným datovým podkladem. Základními vrstvami pro 
výpočet byly DMR 4G, BPEJ a DPB LPIS. 

 
Obr.  8:  Metodický postup výpočtu erozního smyvu (zdroj EKOTOXA) 

Míra erozního smyvu má úzkou souvislost s využíváním území. Při posouzení míry ohroženosti 
pozemků plošným smyvem se vycházelo z běžně používané Univerzální rovnice Wischmeier - 
Smith (USLE - Universal Soil Loss Equation), v modifikaci USLE 2D: 

G = R . K . L . S . C . P  [t.ha-1.rok-1] 

Faktory rovnice se stanoví pomocí těchto podkladů: 
 faktor C (ochranného vlivu vegetace) ze zjištěného klimatického regionu a kultury, 

resp. „průměrné“ plodiny (LPIS, BPEJ), 

 faktor R (erozní účinnost deště) použita konstanta 40, 

 faktor LS (délka, sklon svahu) z výškopisu a bariér odtoku (výškový model DMR 
4G, upravený LPIS), 

 faktor K (náchylnost půdy k erozi) z digitální vrstvy BPEJ 1:5 000 dle metodiky 
(Janeček, 2012), 

 faktor P (vlivu protierozních opatření) nastaven na hodnotu 1. 

Základní výpočet byl proveden v rozsahu bloků evidovaných v LPIS k 27. 2. 2016, vrstva BPEJ 
je aktuální k 3. 4. 2017. 
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Rastr průměrné dlouhodobé ztráty půdy 
Průměrný erozní smyv (v t.ha-1.rok-1), předpokládající na orné půdě střídání plodin 
širokořádkových i úzkořádkových, s běžným osevním postupem, bez aplikací speciálních 
půdoochranných postupů při zpracování půdy. Jedná se o výchozí variantu při identifikaci 
erozně ohrožených ploch. 
Výpočet „průměrnou“ plodinou má výhodu v odstranění meziročních odchylek způsobených 
zařazením určité plodiny do osevního postupu a vyjadřuje lépe dlouhodobý trend erozního 
ohrožení na základě dlouhodobých osevů v oblasti. Nezohledňuje však některá specifika osevu 
(např. použití protierozních agrotechnologií nebo limitovaného výběru plodin na určitých 
pozemcích), což může být pro interpretaci erozního ohrožení jak výhoda (osev lze kdykoli 
změnit či lze upravit způsob obdělávání), tak nevýhoda (ohrožení nemusí odpovídat reálnému 
stavu na pozemku v daný rok). Metoda též nepodává informaci o potenciálním erozním 
ohrožení na plochách v současnosti zatravněných. 

Tab. 19:  Nastavení faktoru ochranného vlivu vegetace 

Kultura - název Průměrný C-faktor  

Orná půda, úhor, tráva na orné 
0,179 - 0,254 dle klimatického regionu (u trávy na orné a úhoru se 
předpokládá jen dočasné zatravnění)  

Travní porost, porost RRD, jiná (trvalá) 
kultura, ovocný sad, zalesněná půda, 
školka 

0,005 (u trvalých kultur se předpokládá zatravnění v meziřadí) 

 
Při výpočtech se na speciálních a trvalých kulturách (ovocný sad aj.) předpokládalo zatravnění 
v meziřadí. Pokud meziřadí zatravněno není, mohou smyvy dosáhnout až stonásobku 
vypočtených hodnot (zvýšení C-faktoru z 0,005 až na 0,45). Skutečnou míru ohrožení na daném 
pozemku je třeba stanovit na základě místního šetření a znalosti způsobu hospodaření 
 

Eroze v drahách odtoku 

Eroze v drahách odtoku 

Eroze v drahách odtoku (DSO) tvoří významnou část v celkovém objemu oderodované hmoty 
z pozemku, některé zdroje uvádějí až 40 %. 

Vyhodnocení erozního ohrožení v drahách soustředěného odtoku (DSO) vychází z akumulace 
odtoku. Řešené území je rozděleno na elementární odtokové plochy, rozrastrováno a s pomocí 
hydrologických nástrojů byl pro každou buňku rastru spočítán směr odtoku a na něj navazující 
akumulace odtoku, tedy hodnota vyjadřující plochu, ze které do daného bodu přiteče voda. Čím 
větší hodnota (počet načtených buněk), tím větší sběrná plocha nad daným bodem na svahu, 
tím větší riziko erozních projevů, případně dalších problémů navázaných na soustředěný odtok. 
Empirickým zkoumáním bylo zjištěno, že výskyt erozních projevů v DSO začíná již zhruba 
kolem 3-5 ha přispívající plochy, proto byla nestabilizovaná dráha odtoku od přispívající plochy 
5 ha považována za potenciálně erozně ohroženou a byla vymezena pro další zpracování. 

Vygenerování potenciálně ohrožených DSO bylo omezeno na ornou půdu (+trávu na orné a 
úhor, dále pouze „orná půda“) evidovanou v LPIS. Ostatní DSO byly považovány za 
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stabilizované a nebyly vymezovány – jednalo by se odhadem o stovky DSO na travních 
porostech a v lesích.  

Potenciálně erozně ohrožené DSO na orné půdě byly rozděleny na dvě kategorie: 

Typ V - výrazná, případně i dlouhá DSO, silně ohrožená, vhodná ke stabilizaci zatravněním, 
případně i k doplnění protipovodňovými prvky. 

Typ N – nevýrazná, mělká, případně krátká, mírně ohrožená DSO, vhodná ke stabilizaci 
úpravou hospodaření na pozemku. 

Způsob stabilizace v případě návrhu protierozních (protipovodňových) opatření je nutné 
upřesnit na základě terénního šetření. 

 

Situace v území 

Základními vrstvami pro vyhodnocení ztráty půdy povrchovým odtokem byly rastry 
dlouhodobé ztráty půdy a míry erozního ohrožení (nezávislé na vyseté plodině). Statistické 
vyhodnocení proběhlo v rozsahu kultur orná půda, tráva na orné a úhor evidovaných v registru 
LPIS, tedy ploch, na kterých se předpokládá realizace opatření k ochraně půdy a zvýšení 
retence.  
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Obr.  9:  Míra erozního ohrožení na orné půdě 

 

Řešené území je územím horních částí toků, je výrazně výškově členité. Míra erozního ohrožení 
(potažmo typ a rozsah opatření) odpovídá charakteru území. Severně od Šumperka a východně 
od Králík se jen výjimečně setkáme s plochami užívanými jinak než k pastvě nebo jako louky. 
Potenciálně ohrožené pozemky jsou zatravněny, stabilizovány. Postoupíme-li dále do údolí 
toků Březné, Moravy nebo Desné, začínají být svahy nad údolím častěji využívány jako orná 
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půda, byť jsou tyto pozemky svažité a někdy též dlouhé, což výrazně zvyšuje míru erozního 
ohrožení. 

Lokalitami výrazně ohroženými plošným povrchovým odtokem jsou bloky orné půdy v okolí 
Tatenic (povodí Hraničního potoka), severně od Zábřehu (povodí Moravy 2), okolí Šumperka 
a Nového Malína (povodí Desné 1 a Loučky) a dále na jihu okolí Rohle, Bezděkova a Květína 
(povodí Moravy 1). Na rozsáhlých lokalitách vykazují výpočty mírné a na některých plochách 
i silné erozní ohrožení (viz výkres a mapka). 

Zjednodušeně se dá říci, že s výjimkou nejnižších částí úvalů a niv toků je prakticky veškerá 
orná půda v území určitou měrou erozně ohrožená a zaslouží si pozornost a ochranu před 
nepříznivými účinky nadměrné eroze, která působí škody nejen na samotných pozemcích, ale i 
v sídlech, na vodních tocích a ve vodních nádržích. Erozně ohroženým plochám nad zástavbou 
a vodními plochami musí být věnována zvláštní pozornost. 

 

Tab. 20:  Erozní poměry ve sledovaných povodích – průměrná a sumární dlouhodobá ztráta půdy, míra 
ohrožení, DSO, v rozsahu kultur orná půdy, tráva na orné a úhor evidovaných v LPIS 

Název povodí 

Výměra 
orné v 
povodí  

(ha) 

Ztráta půdy povrch. 
odtokem z orné, 
konv. obdělávání 

Kategorie míry erozního 
ohrožení 
(% orné) 

Délka 
ohrožených 
DSO (V/N) 

Prům. 
(t/ha/rok)  

Sum. 
(t/rok) 

XEO SEO MEO NEO (km) 

P. Branné 9,50 2,5 20 0,0 0,9 10,0 89,1  
P. Březné 1 530,75 6,0 9 080 0,0 1,4 23,8 74,8 1,32 / 6,92 
P. Desné část 1 2 611,10 7,0 18 100 0,0 2,2 23,5 74,3 2,61 / 7,47 
P. Desné část 2 403,37 4,4 1 760 0,0 0,6 17,1 82,3 0,27 / 0,22 
P. Desné část 3 1,29 2,5 0 0,0 0,0 31,7 68,3  
P. Hraničního p. 448,70 10,8 4 780 0,1 7,4 25,1 67,4 0,4 / 1,72 
P. Krupé 14,00 5,2 70 0,0 0,0 20,2 79,8  
P. Loučky 544,43 11,4 6 140 0,0 3,3 43,9 52,8 2,39 / 1,15 
P. Lubnického p. 801,73 5,8 4 590 0,0 1,8 20,4 77,8 0,54 / 3,81 
P. Merty 2,07 3,6 10 0,0 0,0 0,0 100,0  
P. Mor. Sázavy 1 335,11 7,7 10 150 0,1 3,0 29,2 67,7 3,06 / 1,87 
P. Moravy část 1 4 949,31 6,6 32 230 0,0 2,1 19,1 78,8 2,9 / 12,07 
P. Moravy část 2 2 997,07 3,9 11 480 0,0 1,0 11,9 87,1 2,73 / 0,87 
P. Moravy část 3 136,28 4,1 540 0,5 8,9 17,2 73,4  
P. Moravy část 4 84,51 7,9 660 1,8 3,6 27,1 67,5 0 / 0,88 
P. Nemilky 256,88 6,2 1 570 0,2 3,2 24,2 72,4 0,47 / 0,31 
P. Tiché Orlice 775,94 4,5 3 450 0,0 1,0 15,2 83,8 0,11 / 2,17 
Celkem 16 902,04 6,3 104 630 0,0 2,1 20,5 77,4 16,8 / 39,46 

Pozn.: Šedě potlačeny hodnoty u povodí s marginálním zastoupením orné půdy, tedy silně zavádějící 
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Graf 7:  Zastoupení tříd ohrožení na orné půdě ve sledovaných povodích (řazeno dle součtu XEO+SEO 
sestupně). Zdroj: EKOTOXA 

 

Tab. 21:  Erozní poměry ve sledovaných povodích – překročení limitů smyvu v rozsahu DPB evidovaných v LPIS 
(včetně TTP) 

Název povodí 

Výměra 
LPIS v 
povodí  

(ha) 

Zastoupení dlouhodobé ztráty půdy 
(ha) 

Překročení limitu dlouhodobé ztráty 
půdy (% LPIS) 

do  
4 t/ha/rok 

nad  
12 t/ha/rok 

nad  
30 t/ha/rok 

do  
4 t/ha/rok 

nad 
12 t/ha/rok 

nad 
30 t/ha/rok 

P. Branné 3 360,04 3 270,12 0,26 0 99,93 0,01 0 
P. Březné 4 704,27 3 815,61 265,90 10,13 82,75 5,65 0,22 
P. Desné část 1 3 868,50 2 546,34 636,60 67,53 66,17 16,48 1,75 
P. Desné část 2 2 900,95 2 679,80 52,83 1,81 94,89 1,82 0,06 
P. Desné část 3 301,27 291,72 0,02 0 99,95 0,01 0 
P. Hraničního p. 1 070,52 767,59 144,48 35,54 70,87 13,50 3,32 
P. Krupé 3 440,78 3 350,84 1,83 0,07 99,82 0,05 0 
P. Loučky 1 740,80 1 251,29 246,20 22,82 72,89 14,15 1,31 
P. Lubnického p. 944,89 563,78 121,18 9,02 59,66 12,83 0,96 
P. Merty 1 087,51 1 054,05 0,02 0 99,91 0 0 
P. Mor. Sázavy 2 811,90 2 032,61 354,09 38,32 73,14 12,62 1,37 
P. Moravy část 1 6 291,14 4 069,37 1 066,70 147,92 64,16 16,96 2,35 
P. Moravy část 2 5 068,60 4 195,09 360,01 25,79 84,40 7,12 0,51 
P. Moravy část 3 2 963,39 2 843,47 19,38 0,93 98,63 0,65 0,03 
P. Moravy část 4 2 049,84 1 956,72 21,52 1,16 97,21 1,05 0,06 
P. Nemilky 1 258,55 1 083,61 47,16 1,96 88,64 3,75 0,16 
P. Tiché Orlice 3 342,38 3 016,34 86,61 4,57 91,61 2,60 0,14 
Celkem 47 205,33 38 788,37 3 424,81 367,60 83,40 7,26 0,78 

 

Z pohledu absolutní výměry jsou nejvíce ohrožené půdní bloky situovány do povodí Moravy 1, 
což je vcelku logické z hlediska největší výměry orné půdy ze všech povodí. Avšak relativně 
jsou na tom nejhůře povodí Moravy 3 (resp. 4), u kterých silně a extrémně ohrožené půdy tvoří 
více než 9 (resp. 5) % orné půdy (byť pouze v malé výměře), navíc se v těchto povodích 
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vyskytuje větší množství extrémně ohrožených půd. Dále je ohroženo povodí Hraničního 
potoka s necelými 8 % silně a extrémně ohrožených půd a už významnější výměrou orné půdy. 
V kombinaci relativního zastoupení ohrožených ploch a jejich celkové výměry jsou nejvíce 
ohroženy bloky orné půdy Moravy1, v povodí Desné 1 a v povodí Moravské Sázavy (viz 
tabulky). Jedná se převážně o oblasti, které disponují rozsáhlými zemědělskými plochami orné 
půdy s intenzivním charakterem obdělávání. Takto obhospodařované bloky mohou vést 
k postupné degradaci půdy a vlivem vydatných přívalových srážek může docházet 
k zaplavování níže položených sídel nánosy půdy.  

Pokud budeme srovnávat průměrnou ztrátu půdy na ha za rok na orné půdě, objeví se ve výčtu 
ještě povodí Loučky, které sice nemá velké množství silně ohrožených půd, ale má proti jiným 
povodím výrazně vyšší pokrytí plochami mírně ohrožených půd (43,9 %). Srovnáním výměry 
orné půdy a výměry půdy s překročením limitu 4 t/ha/rok (uvažovaný limit přípustného smyvu 
dle protierozní vyhlášky v roce 2030 je 5 t/ha/rok) docházíme k hodnotě 83 % orné půdy 
s překročením přípustného limitu smyvu 4 t/ha/rok v povodí Loučky při konvenčním 
obdělávání a absenci odpovídajících půdoochranných opatření. Vysoké hodnoty mají i další 
povodí (Lubnický potok, Hraniční potok), ve kterých se nevyskytují rozsáhlé plochy úvalů. 
Z mapy je zřejmé, že limit 4 t/ha/rok by byl v území bez aplikace PEO překročen prakticky na 
všech pozemcích s ornou půdou nad nivami a úvaly.  

Nejméně jsou ohrožena povodí Branné, Desné 3, Krupé, Merty, Moravy 4 – na jejich území je 
minimum orné půdy, která by mohla vykazovat erozní ohrožení, většina pozemků je zatravněna 
nebo zalesněna. 

Sesuvy – vázané na lesní půdu – byly identifikovány terénním šetřením v nejvyšších povodích 
– povodích Desná 3, Morava 4, Krupá a Branná. 

 

Rozložení identifikovaných potenciálně erozně ohrožených DSO na orné půdě odpovídá 
morfologii terénu a zastoupení orné půdy v území. Výrazné, silně ohrožené dráhy 
soustředěného odtoku, byly zaznamenány okolo toku Temenec v povodí Desné 1, nad tokem 
Loučka, nad Rohelnicí v povodí Morava 1 a podél Písařovského potoka v povodí Březné. Tyto 
dráhy soustředěného odtoku je vhodné stabilizovat zatravněním případně doplnit 
protipovodňovými prvky z důvodu zastavení nebo omezení hloubkové a zpětné eroze v dráze 
odtoku, případně z důvodu zpomalení odtoku, což by vedlo k omezení až k eliminaci nánosů 
půdy níže po toku a zvýšení retence území v konkrétní lokalitě.  

Oproti výše uvedeným silně ohroženým dráhám jsou mělké, nevýrazné mírně ohrožené dráhy 
soustředěného odtoku zastoupeny četněji, a to poměrně rovnoměrně v rámci celého řešeného 
území. Největší koncentraci těchto drah lze však pozorovat hlavně v povodí Moravy 1, řeky 
Desné, Březné, Lubnického potoka (viz tabulky).  

Vzhledem k tomu, že v rámci projektu byly vyhodnocovány pouze erozně ohrožené DSO (tedy 
pouze DSO na orné půdě), je pochopitelné, že velká část z nich (celkem 60, tj. celá třetina všech, 
o celkové délce 23,7 km) je zaústěna přímo do evidované vodoteče, a dalších 20 % ústí do toku 
přes nějaké rozsáhlejší zatravnění (zatravněná údolnice, louka, pastvina). Do lesa (včetně toku 
v lese) ústí 28 (15 %) identifikovaných DSO, přičemž větší část z nich lesem jen prochází (viz 
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tab.). Diametrálně odlišná situace by pravděpodobně nastala při identifikaci všech (nikoli pouze 
erozně ohrožených) DSO, kterých by se na rozsáhlém řešeném území nacházely stovky. Dá se 
předpokládat, že většina z identifikovaných významnějších DSO by se nacházela na travních 
porostech nebo přímo v lese, resp. by většina DSO do lesa ústila. 

Podrobná erozní situace je uvedena ve výkrese a v dílčích zprávách. 

 

Tab. 22:  Zastoupení ohrožených DSO ve sledovaných povodích 

Povodí 
výrazná DSO nevýrazná DSO celkem 

počet délka (km) počet délka (km) počet délka (km) 

Povodí Březné 5 1,32 31 6,92 36 8,24 

Povodí Desné část 1 9 2,61 18 7,47 27 10,08 

Povodí Desné část 2 1 0,27 1 0,22 2 0,5 

Povodí Hraničního p. 1 0,4 7 1,72 8 2,11 

Povodí Loučky 7 2,39 5 1,15 12 3,54 

Povodí Lubnického p. 1 0,54 12 3,81 13 4,35 

Povodí Moravské Sázavy 4 3,06 9 1,87 13 4,93 

Povodí Moravy část 1 6 2,9 36 12,07 42 14,97 

Povodí Moravy část 2 4 2,73 6 0,87 10 3,59 

Povodí Moravy část 4     4 0,88 4 0,88 

Povodí Nemilky 4 0,47 2 0,31 6 0,78 

Povodí Tiché Orlice 1 0,11 7 2,17 8 2,28 

Celkem 43 16,80 138 39,46 181 56,25 

 

Tab. 23:  Rozdělení ohrožených DSO dle jejich vyústění 

Zaústění 
výrazná DSO nevýrazná DSO celkem 

počet délka (km) počet délka (km) počet délka (km) 

přímo do toku (t) 17 8,95 43 14,77 60 23,71 

přímo do toku v lese (t-l) 2 0,71 1 0,10 3 0,81 

přes les do toku (lt) 4 0,78 6 1,28 10 2,06 

přes les do toku v lese (lt-l) 2 0,40 7 1,35 9 1,75 

přes zatravnění do toku (st) 8 2,41 29 5,55 37 7,95 

přes les a zatravnění do toku (lst)     2 0,37 2 0,37 

přes zástavbu do toku (it) 2 0,58 10 3,94 12 4,52 

přes příkop a zástavbu do toku (pit)     2 0,61 2 0,61 

přes zatravnění a zástavbu do toku (sit) 1 0,22 3 0,62 4 0,84 

přes les a zástavbu do toku (lit) 1 0,21 2 0,78 3 0,99 

přes pole do toku (ot) 1 0,92 5 2,60 6 3,52 

přes les a pole do toku (lot)     1 0,35 1 0,35 

přes příkop do toku (pt) 2 0,63 9 2,76 11 3,40 

přímo do vodní nádrže (n)     3 0,75 3 0,75 

přes zatravnění do nádrže (sn) 3 0,99 7 1,72 10 2,71 

přes (kratší) tok do nádrže (tn)     4 0,87 4 0,87 
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Zaústění 
výrazná DSO nevýrazná DSO celkem 

počet délka (km) počet délka (km) počet délka (km) 

přes příkop do zástavby (pi)     1 0,55 1 0,55 

přes zatravnění do zástavby (si)     1 0,11 1 0,11 

přes zatravnění do příkopu (sp)     1 0,13 1 0,13 

přes příkop do pole (po)     1 0,25 1 0,25 

 43 16,8 138 39,46 181 56,25 

 

A.3.2.2 Závěr 

Na základě vyhodnocení erozního smyvu lze dovodit střední až vysoké ohrožení půd v jižní 
části území, především v povodích Moravy 1, Desné 1, Moravské Sázavy, Loučky a Hraničního 
potoka. Důvodem je výrazně vyšší zastoupení sklonitých, případně dlouhých nepřerušených 
bloků orné půdy.  

Erozní projevy v DSO vznikají v důsledku morfologické rozmanitosti krajiny v době 
přívalových dešťů nebo jarního tání a absence vegetačního krytu. Na základě existujících 
publikací lze konstatovat, že výskyt a dynamika vývoje DSO přímo souvisí s chodem 
vegetačního období. Iniciace a největší nárůst objemu se uskutečňuje v období od přípravy 
pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí, kdy má půda malou smykovou odolnost vůči 
rozrušení povrchovým odtokem. Nejvíce potenciálně erozně ohrožených drah soustředěného 
odtoku (na orné půdě) se stejně jako je tomu u ztráty půdy erozí objevuje v jižní části zájmového 
území, v povodí Moravy 1 a v povodí Desné 1. Proto je potřeba soustředit pozornost na tyto 
lokality a navrhnout opatření ke zpomalení povrchového odtoku, jeho zadržení a převedení do 
podpovrchového odtoku (vsakem). V rámci navrhování opatření zamezujících dalšímu 
rozšiřování a zahlubování těchto drah budou řešeny prioritně povodí s nejvyšším zastoupením 
DSO.  

 

Území v členitém podhorském a horském terénu, především v severních a severovýchodních 
částech území, není ohroženo plošnou erozí. Lze pouze uvažovat ohroženost lesního půdního 
fondu krátkodobou erozí, která vzniká během a po vytěžení lesních porostů, než dojde 
opětovnému zapojení vegetace a ochraně svrchní části půdy. Vzhledem ke způsobu hospodaření 
v lesích dochází na holinách k poměrně rychlé obnově nejnižšího bylinného patra bez 
opakovaných disturbancí, jaké jsou typické pro zemědělskou půdu, na druhou stranu se holiny 
nacházejí nezřídka na extrémních svazích, zcela nesrovnatelných se sklonitostními poměry na 
zemědělských půdách. Dlouhodobým vlivem opadu z dřevin a změnou vláhových poměrů je 
v lesích výrazně odlišné i složení půdních horizontů, včetně svrchní stany půdy. Půda uvolněná 
z LPF se prostřednictvím lesních drah soustředěného odtoku (DSO), které jsou často tvořeny 
lesními cestami, dostává do místních vodotečí. V závažnějších případech může kombinace 
srážkové činnosti a eroze půdy v důsledku odlesnění vyvolat svahové pohyby hybridní povahy.  

Erozi na LPF je obtížné stanovit z důvodu nedostatku dat a neexistujících metodik. Lze pouze 
odkázat na výsledky z místního dotazníkového šetření, které má ohledně ohrožeností erozí na 
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LPF poměrně reálnou vypovídající hodnotu, případně stanovit hodnoty potenciálů těžebně-
dopravní eroze. 

Lokality ohrožené svahovými sesuvy v lesích byly zjištěny na základě terénního šetření a jsou 
obsaženy v mapách příslušných povodí. 

 

 Analýza vodních toků – říční typ 

A.3.3.1 Metoda stanovení říčních typů 

Základními podkladovými vrstvami pro výpočet a stanovení jednotlivých říčních typů byly 
DMR 4G a vektor vodního toku. 

2D vrstva vodních toků byla převedena na 3D vektor pomoci softwaru ArcMap 10.2.2. 
Každému úseku vodního toku byla přiřazena informace o nadmořské výšce.  

Pro další analýzu říčních typů bylo nutné data s kilometráží a k nim přiřazených nadmořských 
výšek vyexportovat do programu EXCEL. 

Z hypsografické křivky vodního toku byly vymezeny zlomové body, kde na základě těchto 
bodů byla odečtena jejich kilometráž. Z této kilometráže byly dopočítány délkové a výškové 
rozdíly mezi jednotlivými zlomovými body.  

Výškový rozdíl [m] = (Yx2 – Yx1) 

Na základě vypočtených délkových a výškových rozdílů byl vyvozen sklon pro příslušné úseky 
jednotlivých vodních toků. 

Sklon [m/m] = (Yx2-x1/ Xx2-x1) 

Z výsledných hodnot sklonů byly úseky vodních toků přiřazeny k daným říčním typům dle 
následující tabulky. 

Tab. 24:  Přehled základních znaků jednotlivých říčních typů 

Říční typ Průměrný sklon (m/m) Průměrný sklon (%) Dnové sedimenty 

Tok rovin a 
pahorkatin 

x < 0.005 x < 0.5 písčité  

Podhorský tok 0.005 - 0.01 0.5 - 1 valouny a štěrky 

Horský tok 0.01 - 0.03 1.3 štěrkové s valouny a balvany 

Bystřina x > 0.03 x > 3 kamenité až balvanité  

 

Vlastnosti vodních toků s malým povodím se díky různým přírodním podmínkám navzájem 
odlišují. Týká se to jak hydrologických a hydraulických parametrů, tak charakteru 
splaveninového režimu a tím i utváření dna a břehů a morfologické členitosti koryta. 

Vodní toky byly v tomto projektu vymezeny na základě klasifikace dle Kováře (1996). 
Jednotlivé kategorie jsou vymezeny podle sklonu, unášecí síly vody, rozkolísanosti průtoků, 
stupně transportu splavenin a rybích pásem. Z uvedených hledisek lze rozlišit 4 základní typy 
vodních toků. 
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A.3.3.2 Říční typy 

Potoky rovin a pahorkatin 

Potoky rovin a pahorkatin jsou běžné potůčky a potoky české a moravské krajiny, protékající 
v přirozeném stavu většinou zalučněnými nivami, často s meandrující trasou a doprovázené 
skupinovým porostem keřů a stromů. Tyto potoky byly v minulosti nejčastěji upravovány při 
odvodňovacích meliorací zemědělských pozemků, takže dnes jsou přirozené tratě těchto potoků 
spíše vzácné.  

 

Podhorský potok  

Střední sklon potoční tratě podhorských potoků je nejčastěji 5 až 10 promile (0,5 %> 1 %), rybí 
pásmo je parmové, lipanové až pstruhové. Charakteristický je vyrovnaný sklon dna a ustálený 
podélný profil. Transport valounů, štěrku a písku je intenzivní, dochází k sedimentaci valounů 
a štěrku, tvoří se místní akumulace písku. V korytě jsou četné brodové až peřejnaté úseky se 
štěrkovým dnem a s valouny, delší proudné úseky se střídají s nepravidelnými tůněmi 
s písčitým dnem, místy se vyskytují nízké štěrkové lavice a písčité akumulace. Hlinité břehy 
s velkým podílem skeletu jsou narušeny místními nádržemi, členitost jejich koryt je nevýrazná. 
Četné jsou porosty vodních rostlin v proudných úsecích. 

 

Horský potok  

Střední sklon tratě horských potoků je obvykle 10 až 30 promile (1 %> 3 %), rybí pásmo je 
pstruhové. Charakteristický je proměnlivý sklon toku a neustálený podélný profil s častými 
změnami, který způsobuje peřejnaté proudění vody. V korytě probíhá za vyšších průtoků velmi 
intenzivní pohyb valounů, štěrku a písku, častá je i sedimentace valounů. Dno koryta je obvykle 
štěrkové s četnými valouny až balvany, ve dně koryta je mnoho štěrkových lavic a místní 
štěrkové a písčité akumulace. V korytě se střídají stupně v niveletě dna celkově značně členité. 
Porosty vodních rostlin jsou omezené.   

  

Bystřina  

Bystřiny mají sklon koryta obvykle přes 30 promile (<3 %), typická je velká rozkolísanost 
průtoků, rybí pásmo je pstruhové. Charakteristický je velmi proměnlivý sklon toku a neustálený 
podélný profil s častými změnami v průběhu času. Výrazný je transport splavenin všech 
velikostí zrna a sedimentace balvanů a valounů. V kamenitém až balvanitém dně koryta se 
vytvářejí vysoké štěrkové lavice a stupně, akumulace a ostrůvky drobného štěrku a písku. 
Stupňovité dno způsobuje peřejnatý průtok, vznikají vodopády, v korytě jsou četné 
nepravidelné tůně pod stupni a balvany. Kamenité až balvanité břehy s hlinitými vložkami jsou 
velmi nepravidelné, koryto je celkově značně členité s velkým množstvím proudových stínů a 
úkrytů.   

Pro potřeby návrhové části výzkumného projektu bylo důležité definovat úseky toku, které 
spadají do výše charakterizovaných říčních typů.  
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A.3.3.3 Závěr 

Převaha jednotlivých říčních typů se odvíjí od celkové geomorfologické charakteristiky území. 
Jelikož větší část zájmového území disponuje velkou vertikální členitostí terénu, jsou 
převládajícím říčním typem bystřiny, které v území zaujímají celkem 1520 km úseků vodních 
toků. Druhým převládajícím typem jsou horské toky, za nimi pak následují toky pahorkatin a 
rovin. Jako poslední jsou v povodí zastoupeny podhorské toky.  

Tab. 25:  Statistické vyhodnocení jednotlivých říčních typů v rámci všech dílčí povodí 

Povodí  

Suma délek dílčích úseků (km) 

Tok rovin a 
pahorkatin 

Podhorský 
tok 

Horský 
tok 

Bystřiny 

Branné - 8.7 3.2 122 

Březné - 36.7 41.4 180 

Desné část 1 57.6 71.1 54.4 107.8 

Desné část 2 - 2.3 1.3 60.4 

Desné část 3 - - 17.8 137.9 

Hrani ční p. - 3 11.2 28 

Krupé - 11 29.1 177.2 

Loučky 9.5 15.2 32.1 43.3 
Lubnický p. 2.5 3.5 2.5 0.7 

Merty - 17 60.8 92.2 

 Moravské Sázavy 32.7 4.8 12.9 111.7 
Moravy část 1 74.6 16.5 18.6 58.7 

Moravy část 2 82.1 13.4 19.2 59 

Moravy část 3 20.7 12 5.6 116.8 

Moravy část 4 - 19.7 25.8 133 

Nemilky - 12.5 5.5 50.91 
Tiché Orlice 9.8 15.1 35.9 47.2 
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 Meliorace a úpravy vodních toků 

Pro analýzu byly využita dostupná data o melioracích a úpravách toků digitalizovaných 
grafických dat původní ZVHS. Úpravy vodních toků ve správě Povodí Moravy s.p. nebyly  
do studie zahrnuty. 

Analýza odvodnění lesních půd nebyla provedena, a to z důvodu sdělení informace zadavatele 
projektu, že v zájmovém území v minulosti nebylo prováděno odvodnění lesních půd. 

Znalost rozsahu a umístění odvodnění v ploše povodí podává orientační informaci o retenční 
schopnosti území ve vztahu k odtokovým poměrům. V minulosti bylo odvodnění často 
označováno za příčinu zvyšování povodňových průtoků ve vodních tocích, ale dle současných 
výzkumů bylo zjištěno, že tento vliv není významný ani jednoznačně negativní. Podle 
současných poznatků nemá vliv odvodnění na tvorbu kulminačních průtoku. Lokálně, tzn. na 
konkrétních pozemcích, dochází k podpoře vsaku a tím i ke zvýšení a urychlení 
podpovrchového odtoku vod. Naproti tomu v době suchých dekád dochází na odvodněných 
pozemcích k prohlubování přísušků. 

V roce 2001 se začalo Ministerstvo zemědělství zabývat analýzou a postupnou digitalizací 
grafických dat Zemědělské vodohospodářské správy. Digitalizovaná data jsou bezplatně 
stažitelná na stránkách Ministerstva zemědělství 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/). 

Z analýzy dat MZe byly na ZPF v zájmovém území identifikovány meliorační stavby otevřené, 
zatrubněné a pozemky, které jsou odvodňovány nebo zavlažovány.  

Statistické zhodnocení je zobrazeno v tabulce dále, grafické zobrazení na obrázku dále. 

 

Situace v území 
Z celkové plochy 1328,3 km2 je tedy 106,06 km2 (7,98 %) plochy území odvodněno. Největší 
procento odvodněných a zavlažovaných ploch je soustředěno na území Kladské kotliny a 
Mohelnické brázdy v místech. Další odvodněné plochy, daleko menšího rozsahu, byly 
lokalizovány v oblastech disponujících větším sklonem. Takto umístěná odvodnění lze označit 
za méně účinná, nevhodná.  
 

Tab. 26:  Plošná meliorační zařízení 

Kód Typ HM opatření Plocha (ha) Plocha (%) 

ZV010 Areál odvodnění 10606.44 7.98 

ZV020 Areál závlahy 677.57 0.51 

ZV040 Nádrže 22.08 0.02 
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Graf 8:  Plošné odvodnění na řešeném území  

  

Tab. 27:  Liniové HMZ  

Kód Typ HMZ, ÚT a PEO Délka (km) Délka (%) 

ZV110 Hlavník odvodnění (MZe) 0.25 0.05 

ZV300 HMZ otevřené (MZe) 80.39 17.18 

ZV310 HMZ zatrubněné (MZe) 53.80 11.50 

 

Tab. 28:  Statistické vyhodnocení plošného odvodnění v rámci dílčích povodí 

Povodí 

Plošná odvodnění 

TTP Orná půda Celkem 

[ha] [ha] [ha] [%] 

Branné 122.92 0.01 137.54 1.2 

Březné 766.28 705.15 1605.07 23.34 

Desné část 1 175.1 657.35 1006.19 10.3 

Desné část 2 307.9 90.73 436.26 5.5 

Desné část 3 112 0.03 13.21 0.1 

Hrani ční p. 20.75 46.28 129.09 4.4 

Krupé 360.76 6.13 381 3.38 

Loučky 188.48 191.83 511.9 14.4 

Lubnický p. 9.31 100.28 433.42 37.15 

Merty 278.46 4.84 304.66 4.1 

 Moravské Sázavy 87.86 113.65 238.36 2.5 

Moravy část 1 237.68 1565.33 2057.19 18.5 

Moravy část 2 245.81 668.56 973.75 9.4 

Moravy část 3 243.8 7.15 279.26 2.98 

Moravy část 4 477.95 40.8 563.93 8.01 

Nemilky 83.42 12.08 111.95 3.9 

Tiché Orlice 1500.96 663.03 2457.57 41.42 

  
  

7,98%

0,51 %

0,02 %

91,49 %

Areál odvodnění

Areál závlahy

Nádrže

Ostatní plochy
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 Orientační analýza lesních cest 

Níže uvedená data o lesních cestách byla získána pouze pro pozemky ve vlastnictví 
Lesy ČR s.p. a v datech tedy nejsou zahrnuty informace o lesních cestách ostatních vlastníků.  

Získaná data reflektují stav před majetkovým vypořádáním „církevních restitucí“. 

Lesní cesty tvořící lesní dopravní síť, která se dělí podle dopravní důležitosti, účelu a dále podle 
jejich prostorového uspořádání. 

A.3.5.1 Zdroj dat 

Data pro orientační analýzu lesních cest byla poskytnuta Lesy ČR s.p. v podobě digitálního 
souboru ve formátu shp*. V této digitální vrstvě jsou lesní cesty děleny na 3 základní kategorie: 

• Lesní cesty 1. třídy (L1) -  lesní odvozní cesty, obvykle jednopruhové, umožňující 
svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz (za 
předpokladu zimní údržby) směrodatným vozidlem. Tyto cesty jsou vždy opatřeny 
vozovkou, úplným odvodněním koruny a tělesa lesní cesty a musí být vybaveny 
výhybnami. Doporučená šířka jízdního pruhu je 3,5 m (nejméně 3,0 m), volná šířka 
cesty se doporučuje 4,5 m (nejméně 4,0 m). Největší dovolený podélný sklon cesty je 
10 %, v odůvodněných případech v obtížných terénních podmínkách na krátkých 
úsecích až 12 %. Tyto podmínky pro maximální podélné sklony neplatí pro 
rekonstrukce. (ČSN 73 6108, 2016) 
 

• Lesní cesty 2. třídy (L2) – jednopruhové lesní odvozní cesty umožňující svým 
prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz 
směrodatným vozidlem; zimní údržba se nepředpokládá. Povrch cesty se doporučuje 
podle podmínek v podloží buďto opatřit provozním zpevněním nebo vozovkou. V 
případě únosného a dobře odvodněného podloží mohou být lesní cesty i bez provozního 
zpevnění povrchu. Cesty musí být opatřeny odpovídajícím odvodněním koruny a / nebo 
tělesa lesní cesty a musí být vybaveny výhybnami. Nejmenší šířka jízdního pruhu je 3,0 
m, nejmenší volná šířka cesty je 3,5 m. Největší povolený podélný sklon cesty závisí na 
morfologii terénu, na povrchu cesty (s vozovkou, provozním zpevněním anebo 
nezpevněná) a kvalitě odvodnění. Největší povolený podélný sklon nivelety cesty s 
vozovkou je 12 %; bez zpevnění na nesoudržných zeminách nemá přesáhnout 10 %, u 
soudržných zemin jen 8 %. (ČSN 73 6108, 2016) 
 

• Lesní svážnice (L3) – slouží k soustřeďování dříví, jsou sjízdné pro traktory, speciální 
vyvážecí a přibližovací prostředky. Nejmenší volná šířka lesní svážnice je 3,0 m. 
Omezujícím faktorem je únosnost podloží a jeho náchylnost k erozi. Vozovka se 
nenavrhuje; povrch lesní svážnice může být opatřen provozním zpevněním nebo 
úpravou podložních zemin podle ČSN 73 6133 v celé délce nebo v určitém místě, anebo 
může být zcela bez úpravy. Lesní svážnice by měly být opatřeny základním podélným 
a příčným odvodněním zemního tělesa. Na lesních svážnicích se nenavrhují výhybny. 
Největší dovolený podélný sklon závisí na morfologii terénu a na kvalitě odvodnění. Na 
nezpevněných lesních svážnicích nesmí podélný sklon jízdního pásu překročit 10 % na 
nesoudržných zeminách; u soudržných zemin jen 8 %. Úseky s větším podélným 
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sklonem je nutno upravit jako zpevněné lesní svážnice a zřídit podélné a příčné 
odvodnění. V takovém případě je největší podélný sklon 16 %. Lesní svážnice nejsou 
považovány za účelové komunikace podle příslušného předpisu. (ČSN 73 6108, 2016) 
 

A.3.5.2 Analýza dat 

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že v zájmovém území jsou evidovány lesní cesty 1. – 3. 
třídy. Zastoupení jednotlivých tříd lesních cest v lesních správách je uvedeno v tabulce a grafu 
níže.  

Tab. 29:  Statistická analýza lesních cest v zájmovém území 

Typ  
Celková 

délka (km) 
Počet 
cest 

LS Hanušovice (%) 
LS Ruda nad 
Moravou (%) 

LS Loučná nad Desnou (%) 

LC 1. tř. 428.37 243 24.62 56.44 18.94 

LC 2. tř. 649.92 482 28.86 37.37 33.77 

LC 3. tř. 410.28 967 52.97 30.81 16.21 

 

Graf 9:  Procentuální zastoupení jednotlivých tříd lesních cest v rámci lesních správ 

  

 
  

24.62 %

56.44 %

18.94 %

Lesní cesty - 1. třídy

28.86 %

37.37 %

33.77 %

Lesní cesty - 2. třídy

52.97 %
30.81 %

16.21 %

Lesní cesty - 3. třídy

LS Hanušovice (%)

LS Ruda nad Moravou (%)

LS Loučna nad Desnou (%)



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

50 

 

A.3.5.3 Zjišt ěné problémy z terénních průzkumů  

Lesní cesty jsou specifickými stavbami na lesních pozemcích, které do jisté míry pozitivně, ale 
i negativně ovlivňují odtokové poměry a retenční schopnost území.  

V rámci terénních průzkumů byly navštíveny některé lokality označené zástupci lesních správ 
jako problematické. Nebyly navštíveny všechny lokality, nicméně jisté poznatky, které byly  
po návštěvě těchto vytipovaných oblastí získány, jsou uvedeny v následujících bodech: 

Situování lesních cest 

V zájmovém území jsou na mnoha místech lesní cesty, s ohledem na situování ve strmějších 
svazích, přizpůsobeny vedením po vrstevnic. Lesní cesty jsou tedy vybudovány částečně 
v zářezu a částečně v násypu. Díky tomu v těchto místech dochází k přerušení přirozeného 
podpovrchového odtoku, který se následně soustředí na povrchu, kde je poté ovlivněn 
spádovými poměry, konstrukcí lesní cesty a dalšími objekty na lesní cestě (příkopy, propustky, 
svodnice). 

Povrch lesních cest 

Tento parametr je důležitým ukazatelem ovlivnění odtoku. Byly prohlédnuty úseky lesních cest 
se zpevněným povrchem (asfalt), kde souběžně s lesní cestou byl na zářezové straně většinou 
vybudován podélný záchytný odvodňovací příkop, který prostřednictvím propustí převádí vodu 
pod cestu do nižších poloh, případně na svah pod cestou. Příkopy a propusti byly více či méně 
udržovány a čištěny.  

Na povrchu cesty se neprojevovalo erozní poškození komunikace, avšak místy byly zjevné 
přetoky přes povrch cesty při zanesení příkopu nebo ucpání propusti. Voda, která stéká  
z povrchu cesty na svah, může vytvářet erozní rýhy, které se v porostu s nesoudržným povrchem 
mohou rychle zahlubovat až do úrovně skalního podloží. 

Nezpevněné povrchy lesních cest vykazovaly výrazně větší poškození, a to zejména vlivem 
těchto faktorů: 

 pojezd těžké lesní techniky, vytvářející dvě podélné prohlubně v povrchu cesty 
 chybějící záchytné odvodňovací příkopy v zářezové straně cesty 
 chybějící svodnice 
 projevy podélné eroze odtékající srážkové vody, přitékající ze svahu a soustřeďující se 

do vyježděných podélných rýh 

Součtem těchto faktorů dochází k soustředěnému odtoku srážkové vody po nezpevněné lesní 
cestě do míst, kde dojde k nekontrolovanému odtoku z povrchu lesní cesty do svahu  
pod cestou. Zde dochází opět k tvorbě erozních rýh, generujících se po spádnici svahu a 
zařezávající se až na tvrdé skalní podloží. 

Velmi jednoduchým a účinným řešením je instalace ocelových svodnic odolávajících 
přejezdům těžké techniky. Jednak dojde ke stabilizaci podélných rýh od kolové techniky, 
jednak je povrchový odtok ze svahu, při absenci odvodňovacího příkopu, periodicky rozdělen 
do menších objemových odtoků a rozptýlen rovnoměrněji po svahu, kde při omezeném odtoku 
nevytváří výraznější erozní ohrožení svahu. Dochází k rozložení odtoku do delšího časového 
úseku (zpomalení odtoku) a rovnoměrnému plošnému rozdělení. 
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Kromě budovaní chybějících svodnic je také důležitá údržba svodnic stávajících.  

Svodnice v nezpevněných lesních cestách byly zjištěny pouze asi v 10-15 % prohlédnutých 
úseků. 

Při prohlídce v terénu byly objeveny erozní rýhy šířky až 1,0 m, které nebyly příliš hluboké, ale 
obnažovaly skalní podloží. Tyto případy byly nalezeny nad a pod lesní cestou v povodí Hučivé 
Desné. 

Vliv nesprávně provedeného odvodnění lesních cest může způsobovat soustředění povrchového 
odtoku do vytvořených spádnicových erozních rýh a rychlejší odtok z povodí. 

Povrchový odtok ovlivněný technickými prvky, kterými bezesporu lesní cesty jsou, může 
způsobovat i tvorbu lokálních svahových sesuvů. Tento zdroj svahových sesuvů nebyl zástupci 
lesních správ potvrzen, přesto se v lesních porostech občas vyskytuje, a to i ve větším rozsahu 
(např. sesuvy v obvodu LS Loučná nad Desnou) 

 
Obr.  10:  Situace – vybraná ukázka znázorňující usměrnění odtoku vod lesní cestou v povodí Poniklého potoka 
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Foto 3:  Soustředěný odtok způsobující problémy na lesní cestě v povodí Poniklého potoka, zdrojové povodí a 
vznik soustředěného odtoku pozorován výše v povodí – viz Foto 1 a Foto 2 

 

 
  

 

 

 

Foto 1:  Pohled na lesní cestu v povodí Poniklého 
potoka, soustředěný odtok eroduje svah a povrch 
cesty (Foto-1) 

 Foto 2:  Pohled na lesní cestu v povodí Poniklého 
potoka, neřízený soustředěný odtok, způsobuje 
problémy na lesních cestách níže  
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Další ukázky drobných problémy na lesních cestách 

Foto 4:  Svah zářezu lesní cesty poškozený povrchovým odtokem v povodí Poniklého potoka 

 

Foto 5:  Soustředěný povrchový odtok způsobující erozi v povodí Hučivé Desné 

 

Foto 6:  Lokální problém s erozí způsobený povrchových soustředěným odtokem 
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Foto 9:  Panoramatický na soustředěný odtok vod 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7:  Soustředěný odtok vod způsobující erozi 
lesní cesty 

 Foto 8:  Soustředěný odtok vod – erozní rýha na lesní 
cestě 

 

 

 

 

Foto 10:  Soustředěný odtok vod způsobující erozi 
lesní cesty a následně vytvářející erozní rýhu ve svahu 
pod cestou (viz foto 11) 

 Foto 11:  Soustředěný odtok v zalesněném svahu 
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A.4 Vodní bilance – současný stav 

Pro zhodnocení současného stavu zájmového území z hlediska retence a odtoku vody byla 
zpracována vodní bilance. V průběhu řešení byly zvoleny dva postupy vyhodnocení, které 
v závěru sloužily k ověření výsledných hodnot. 

Prvním postupem byl zvolen výpočet vodní bilance pro jednotlivá zájmová povodí dle 
měřených hodnot odtoků v měrných stanicích. Zvoleným postupem byly vypočítány hodnoty 
odtoku z jednotlivých dílčích zájmových povodí a součtem také z celého zájmového území.  
Tímto postupem nebylo možno vyhodnotit odtok z jednotlivých složek pokryvu (LAND-USE) 
a proto bylo přistoupeno k řešení druhým postupem výpočtu vodní bilance analýzou 
jednotlivých složek pokryvu, které byly v rámci řešení agregovány na dvě kategorie kultur 
LAND-USE. Jednalo se o vyhodnocení pro lesní porosty (ve správě LČR) a pro pozemky 
zemědělského půdního fondu.  

Druhým zvoleným postupem bylo možno vypočítat hodnoty odtoku pro jednotlivé složky 
kultur LAND-USE a následně součtem dílčích výsledných hodnot také z celého zájmového 
území. 

 

Schéma postupu výpočtu vodní bilance je zobrazeno na obrázku níže. 

 

Podrobný popis jednotlivých kroků postupu výpočtu vodní bilance s uvedením výsledných 
hodnot je popsáno v podkapitolách dále. 
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Obr.  11:  Schéma postupu výpočtu vodní bilance 
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 Vodní bilance zpracovaná analýzou 

A.4.1.1 Vodní bilance pro lesní porosty (pouze lesy ve správě LČR) 

K výpočtu byla využita níže uvedená bilanční rovnice.  

 
HS(ef) = HS(0) + HS(u) – It   

 
Kde: 
HS(0) – úhrn srážek volné plochy 
HS(u) – úhrn srážek usazených (horizontálních) 
HS(ef) – úhrn srážek efektivních (porostních) 
It – intercepce 
 

 
Q(v) = HS(ef) – V(p) –V(s) – ET – (± Δw(a)) – Q(gs) 

 
Kde: 
V(p) – výpar z povrchu půdy a přízemní vegetace 
V(s) – výpar ze sněhové pokrývky 
ET – evapotranspirace porostů 
± Δw(a) – změna obsahu vody v půdním profilu 
Q(gs) – odtok do geologických struktur 
Q(v) – odtok ve vodotečích jako dopočet bilance 
 

Pro hodnocení hydrologických bilancí lesních porostů, retenci a akumulaci vody v lesních 
půdách v jednotlivých dílčích povodích byly použity rovnice a hodnoty členů hydrologické 
bilance z našich dlouholetých měření (Kantor 1995, Černohous 2013, 2014). Jejich procentní 
poměry vhodné k zobecnění byly doplněny dalšími údaji ČHMÚ v Brandýse nad Labem a  
fy. FINGEO s.r.o. Choceň.  
 
Hydrologické bilance byly vypočteny pro zabuřeněnou holinu (shodné s kulturou do 9 let), 
mladé (10 až 49 let) a dospělé lesní porosty (50 a více let). Jehličnaté porosty byly zastoupeny 
porosty smrku ztepilého a listnaté porosty bukem lesním. Tyto dvě dřeviny byly vybrány jako 
nejvíce zastoupené a charakteristické pro zájmové území a je k nim nejvíce dostupných dat.  
K výpočtu byly použity dlouhodobé průměry z našich měření (VÚLHM) a dalších subjektů. 
Srážky volné plochy zájmového území představují desetileté normály (rok 2006 – 2015) od 
ČHMÚ. Úhrny byly v dílčích povodích plošně přiřazeny dle mapových podkladů ČHMÚ a 
upraveny o usazené srážky, které u smrku představují 28,7 % zimních srážek volné plochy a  
v létě 10,2 % letních srážek. U buku se jedná o 16,4 % zimních srážek. Metodika výpočtu 
potenciální a předpokládané skutečné retence a akumulace vody lesními půdami byla stanovena 
podle hloubek půdního profilu (OPRL) a obsahu skeletu. Údaje o průsaku vod do geologických 
struktur dle geologického podloží byly získány od fy. FINGEO s.r.o. Choceň. Pro dílčí povodí 
a celé zájmové území pak byly použity vážené průměry daných hodnot dle plošného zastoupení 
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jednotlivých komponent (půda, geologie, porost, dřevina, nadmořská výška). Konečné bilance 
pak byly vypočteny pro celé zájmové území a dílčí povodí v hydrologickém roce (listopad – 
říjen), zimním hydrologickém půlroce (listopad – duben) a letním hydrologickém půlroce 
(květen – říjen). Rozhraní pro vylišení funkce klimatické srážkotvorné je určeno od 5. LVS 
výše. Tyto bilance pak byly následně hodnoceny ve vztahu k současnému stavu dřevinné 
skladby a navrženým změnám dle cílové skladby dle Plívy (2000). Další hydrologické bilance 
jednotlivých povodí byly vypočteny pro případovou studii srážkového úhrnu 200 mm, kdy se 
plně projeví půdní retence a akumulace. Půdní retence a akumulace je krátkodobá, změna 
obsahu vody v půdě za delší období (půlrok a více) se blíží 0 vlivem odtoku a spotřeby 
rostlinami 
 

Tab. 30:  Získané dlouhodobé průměry hodnot komponent hydrologické bilance v mm srážkových a % srážek 
volné plochy 

Komponenta 
Intercepce Výpar z půdy Výpar ze 

sněhu 
Evapotranspirace 
porostu 

Změna obsahu 
vody v půdě 

mm % mm % mm % mm % mm % 
Holina léto 16,2 2,5 304,1 46,4   10,9 1,8 –5,6 –0,8 

Holina zima   4,6 0,8 25,7 4,4   +7,8 +1,3 
Holina rok 16,2 1,4 308,7 26,4 25,7 2,2 10,9 0,9 +2,2 +0,2 
Smrk mladý léto 63,3 7,4 36,3 4,2   145,1 17,0 –0,8 –0,1 

Smrk mladý zima 52,5 11,7 4,9 1,1 8,5 1,9 3,6 0,8 +2,5 +0,6 
Smrk mladý rok 115,8 8,9 41,2 3,2 8,5 0,7 148,7 11,4 +1,7 +0,1 
Smrk dospělý léto 150,1 20,6 75,6 10,4   182,4 25,1 –4,6 –0,6 

Smrk dospělý zima 62,0 10,9 4,6 0,8 12,0 2,1 12,8 2,2 +8,6 +1,5 
Smrk dospělý rok 212,1 16,3 80,2 6,2 12,0 0,9 195,2 15,1 +4,0 +0,3 

Buk mladý léto 28,5 3,3 51,6 6,0   120,1 14,0 –2,2 –0,3 
Buk mladý zima 13,2 2,9 4,0 0,9 7,6 1,7 0,5 0,1 +2,6 +0,6 
Buk mladý rok 41,7 3,2 55,6 4,3 7,6 0,6 120,6 55,6 +0,4 +0,0 

Buk dospělý léto 56,5 7,8 72,0 9,9   176,3 24,3 –3,5 –0,5 
Buk dospělý zima 30,1 5,3 4,8 0,8 24,0 4,2 4,5 0,8 +5,5 +1,0 
Buk dospělý rok 86,6 6,7 76,8 5,9 24,0 1,8 180,8 13,9 +2,0 +0,2 

 

Tab. 31:  Empiricky určená průměrná kamenitost dle hloubky půdního profilu 

Hloubka půdy Horizont  Skeletovitost 

10 cm 0 – 10 cm 50 % 
20 cm 0 – 20 cm 40 % 
25 cm 0 – 25 cm 30 % 

30 až 50 cm 
0 – 20 cm 20 % 
20 – 50 cm 40 % 

50 až 70 cm 
0 – 20 cm 20 % 
20 – 50 cm 40 % 
50 – 70 cm 70 % 

70 cm a více 
0 – 20 cm 20 % 
20 – 50 cm 40 % 
50 cm a více 90 % 

Edafická kategorie N - kamenitá Celý profil 70 % 
Edafická kategorie Y - skeletovitá Celý profil 70 % 
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Hloubka půdy Horizont  Skeletovitost 

Edafická kategorie Z - exponované svahy, 
hřebeny 

Celý profil 70 % 

Edafická kategorie F - svahová, kamenitá Celý profil 50 % 
Edafická kategorie J - suťová Celý profil 50 % 

 
 
Tabulky níže představují údaje dílčích hydrologických bilancí pro povodí Krupé. Jedná se  
o ukázku bilancí pro komponenty lesních jehličnatých porostů reprezentovaných smrkem, kdy 
celková konečná bilance lesních porostů pro celé povodí se skládá jako vážený průměr (váhou 
je plocha komponent) těchto dílčích bilancí včetně bilancí listnáčů reprezentovaných bukem. 
 

Tab. 32:  Dílčí hydrologická bilance pro povodí Krupé – holina až 9letá mlazina smrku 

  HS(0) HS(u) It HS(ef) V(p) V(s) ET  Δw(a) Q(gs) Q(v) 
Zima mm 442,1 0,0 0,0 442,1 3,5 19,5 0,0 5,7 140,7 272,7 

% 100,0 0,0 0,0 100,0 0,8 4,4 0,0 1,3 31,8 61,7 

Léto mm 563,6 0,0 14,1 549,5 261,5 0,0 10,1 -4,5 97,0 185,4 

% 100,0 0,0 2,5 97,5 46,4 0,0 1,8 -0,8 17,2 32,9 

Rok mm 1005,7 0,0 14,1 991,6 265,5 22,1 9,1 2,0 237,7 455,2 

% 100,0 0,0 1,4 98,6 26,4 2,2 0,9 0,2 23,6 45,3 

 

Tab. 33:  Dílčí hydrologická bilance pro povodí Krupé – mladý smrkový porost (10-49 let) 

  HS(0) HS(u) It HS(ef) V(p) V(s) ET  Δw(a) Q(gs) Q(v) 
Zima mm 442,1 126,9 51,7 517,3 4,9 8,4 11,1 2,7 140,7 349,5 

% 100,0 28,7 11,7 117,0 1,1 1,9 2,5 0,6 31,8 79,1 
Léto mm 563,6 57,5 41,7 579,4 23,7 0,0 160,1 -0,6 97,0 299,2 

% 100,0 10,2 7,4 102,8 4,2 0,0 28,4 -0,1 17,2 53,1 
Rok mm 1005,7 184,4 89,5 1100,6 32,2 7,0 180,0 1,0 237,7 642,7 

% 100,0 18,3 8,9 109,4 3,2 0,7 17,9 0,1 23,6 63,9 

 

Tab. 34:  Dílčí hydrologická bilance pro povodí Krupé – dospělý smrkový porost (50 a více let) 

  HS(0) HS(u) It HS(ef) V(p) V(s) ET  Δw(a) Q(gs) Q(v) 
Zima mm 442,1 126,9 48,2 520,8 3,5 9,3 13,3 6,6 140,7 347,4 

% 100,0 28,7 10,9 117,8 0,8 2,1 3,0 1,5 31,8 78,6 
Léto mm 563,6 57,5 116,1 505,0 58,6 0,0 200,1 -3,4 97,0 152,7 

% 100,0 10,2 20,6 89,6 10,4 0,0 35,5 -0,6 17,2 27,1 
Rok mm 1005,7 184,4 164,3 1025,8 62,1 9,3 213,2 3,2 237,7 500,3 

% 100,0 18,3 16,3 102,0 6,2 0,9 21,2 0,3 23,6 49,8 
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Tab. 35:  Vodní bilance současný stav – výpočet ročního odtoku z lesních porostů (pouze lesy ve správě LČR) 

Povodí 
Současný stav 

mm m3 

Branná 645,3 39 740 387 

Březná 582,1 28 396 801 

Desná 1 261,7 2 862 917 

Desná 2 343,2 8 259 148 

Desná 3 613,2 46 375 407 

Hrani ční p. 456,9 4 070 591 

Krupá 519,8 30 783 947 

Loučka 369,3 3 166 100 

Merta 537,0 28 194 209 

Moravská Sázava 422,2 4 255 388 

Morava 1 353,4 5 399 874 

Morava 2 390,5 4 422 363 

Morava 3 507,1 20 105 530 

Morava 4 491,9 19 643 828 

Nemilka 481,6 2 404 358 

Tichá Orlice 682,8 5 806 857 

Zájmové území 529,0 253 887 706 

 

Z uvedených dat v tabulce výše vyplývá, že z lesních porostů ve správě LČR ročně odtéká 
253,89 mil. m3 vody. 
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A.4.1.2 Vodní bilance pro ZPF 

Získání vstupních dat 

Vzhledem k náročnosti získání vstupních dat pro výpočet vodní bilance na ZPF zpracovatel 
navázal spolupráci s Mendelovou univerzitou (prof. Miroslav Trnka), který pro výpočet poskytl 
data srážek, evapotranspirace a hodnot odtoku pro zpracovatelem vytipovaných 51 bodových 
lokalit. Získané hodnoty pocházející z dlouhodobých měření a po zpracování následně vstupují  
do výpočtu hydrologické bilance. Poloha bodů byla zvolena tak, aby postihla různorodost 
reliéfu a druh využití pozemku. Využití pozemků bylo diferencováno na kultury orná půda a 
trvalý travní porost. 

Tab. 36:  Získaná vstupní dat pro 51 vytipovaných lokalit 

ID 
bodu 

Povodí kultura 
srážky evapotranspirace odtok 

mm.rok -1 mm.rok -1 mm.rok-1 

1 Branné TTP 1072 541 506 
2 Branné TTP 927 567 366 
3 Branné TTP 829 575 296 
4 Březné TTP 872 569 324 
5 Březné TTP 834 585 278 
6 Březné orná 786 590 308 
7 Březné TTP 809 594 275 
8 Březné TTP 783 610 309 
9 Desná 1 TTP 746 605 226 
10 Desná 1 TTP 777 585 244 
11 Desná 1 orná 650 604 186 
12 Desná 2 orná 722 594 243 
13 Desná 2 TTP 696 605 186 
14 Desná 2 TTP 789 572 263 
15 Desná 2 TTP 887 566 338 
16 Desná 3 TTP 958 538 400 
17 Hraniční p. orná 830 595 344 
18 Hraniční p. TTP 827 602 282 
19 Krupá TTP 1001 542 443 
20 Krupá TTP 871 565 323 
21 Krupá TTP 833 576 301 
22 Loučka orná 669 610 194 
23 Loučka orná 646 637 172 
24 Loučka TTP 644 635 136 
25 Loučka TTP 650 620 144 
26 Lubnický p. orná 683 627 147 
27 Lubnický p. TTP 715 624 179 
28 Merta TTP 940 550 382 
29 Merta TTP 756 586 227 
30 Morava 1 orná 631 628 166 
31 Morava 1 orná 602 655 161 
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ID 
bodu 

Povodí kultura 
srážky evapotranspirace odtok 

mm.rok -1 mm.rok -1 mm.rok-1 
32 Morava 1 TTP 589 653 87 
33 Morava 2 orná 630 631 125 
34 Morava 2 TTP 792 596 263 
35 Morava 2 orná 837 598 276 
36 Morava 2 TTP 729 611 215 
37 Morava 3 TTP 813 585 282 
38 Morava 3 orná 768 594 235 
39 Morava 3 TTP 829 565 303 
40 Morava 4 TTP 897 555 352 
41 Moravská Sázava orná 636 639 123 
42 Moravská Sázava orná 763 616 264 
43 Moravská Sázava TTP 771 620 224 
44 Moravská Sázava TTP 681 642 158 
45 Nemilka TTP 725 617 197 
46 Nemilka TTP 817 614 276 
47 Tichá Orlice orná 825 571 349 
48 Tichá Orlice orná 806 576 306 
49 Tichá Orlice TTP 833 573 285 
50 Tichá Orlice TTP 848 572 295 
51 Tichá Orlice TTP 879 564 332 
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Obr.  12:  Vytipované lokality, ke kterým byla získána vstupní data  
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Zpracování vstupních dat 

Jelikož byly získány hodnoty pro kultury orná půda a trvalý travní porost musela být provedena 
agregace zájmových kultur LAND US. Agregace spočívala v přiřazení vlastmi podobných 
kultur ke kultuře trvalý travní porost a orná půda.   

Ke kultuře trvalý travní porost  byly zahrnuty následující kultury LAND-USE: 

• trvalý travní porost(LPIS)  
• ovocný sad(LPIS) 
• tráva na orné půdě (LPIS)  

• jiná kultura 
• jiná trvalá kultura (LPIS) 

• trvalý travní porost (ZABAGED) 
• sad, zahrada (ZABAGED) 

• okrasný park (ZABAGED) 

Ke kultuře orná půda byly zahrnuty následující kultury LAND-USE: 

• orná půda (LPIS) 
• úhor (LPIS) 

Dalším krokem pro provedené agregaci LAND-USE bylo přiřazení získaných hodnot ke kultuře 
trvalý travní porost a orná půda s ohledem na morfologii terénu, především na nadmořskou 
výšku a náležitost k zájmovému povodí 

Z výše popsaného postupu přiřazení údajů k jednotlivým lokalitám (polygonům LAND-USE) 
byla vytvořená digitální vrstva, která po prolnutí se zájmovými povodími umožnila spočítat 
hydrologickou bilanci pro dílčí části povodí. 

 

Výsledné hodnoty srážek a odtoku z jednotlivých povodí jsou uvedeny v tabulce níže, a to 
odděleně pro trvalý travní porost, ornou půdu a celkově pro ZPF. 
 
 
Z uvedených dat vyplývá, že z celého povodí odtéká za rok ze ZPF 137,8 mil. m3 vody. 
Z trvalého travního porostu je to 107,5 mil. m3 a z orné půdy 30,3 miliónu m3. 
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Tab. 37:  Vodní bilance současný stav – výpočet ročního odtoku ze ZPF 

dílčí povodí 

orná půda trvalý travní porost dohromady orná půda a trvalý travní porost celk. 
plocha 
povodí srážky  odtok  odtok plocha  srážky  odtok  odtok plocha  srážky  odtok  odtok plocha  

mm mm m3 ha mm mm m3 ha mm mm m3 ha ha 

Branné 829 296 25 734 8.7 898 351 14 139 653 4 026.5 898 351 14 165 387 4 035.2 11 318 

Březné 834 278 4 215 215 1 514.6 831 294 11 763 289 4 000.0 831 290 15 978 504 5 514.6 13 003 

Desné část 1 643 178 4 608 400 2 585.4 683 200 4 934 596 2 463.8 662 189 9 542 995 5 049.2 9 769 

Desné část 2 734 235 869 119 370.5 798 270 9 102 577 3 368.9 792 267 9 971 697 3 739.4 7 910 

Desné část 3 958 400 558 0.1 958 400 2 034 213 508.2 958 400 2 034 771 508.3 8 680 

Hraničního p. 712 185 829 750 447.6 805 308 2 395 192 777.6 771 263 3 224 943 1 225.2 2 919 

Krupé 887 346 36 312 10.5 930 381 15 436 216 4 051.5 930 381 15 472 528 4 062.0 11 233 

Loučky 652 178 960 552 540.5 648 141 2 139 013 1 516.0 649 151 3 099 565 2 056.4 3 873 

Lubnického p. 683 147 1 140 046 777.2 715 179 265 042 147.7 688 152 1 405 088 924.9 1 167 

Merty 756 227 4 175 1.8 736 259 3 714 010 1 436.0 736 259 3 718 185 1 437.8 7 421 

Moravské Sázavy 679 166 2 115 155 1 274.8 709 178 4 179 610 2 342.5 699 174 6 294 764 3 617.3 9 336 

Moravy část 1 602 161 7 770 094 4 820.2 589 87 1 954 277 2 235.0 598 138 9 724 371 7 055.2 10 901 

Moravy část 2 652 141 4 132 937 2 932.4 708 193 6 114 298 3 171.7 681 168 10 247 235 6 104.0 9 921 

Moravy část 3 767 235 251 306 107.1 801 259 9 299 310 3 584.1 800 259 9 550 616 3 691.2 9 350 

Moravy část 4 825 349 293 707 84.1 872 333 7 864 002 2 362.7 870 333 8 157 709 2 446.8 6 958 

Nemilky 763 264 657 430 249.0 771 237 2 927 354 1 234.7 770 242 3 584 783 1 483.6 2 870 

Tiché Orlice 810 317 2 432 781 767.8 847 298 9 209 466 3 088.1 840 302 11 642 247 3 855.9 5 539 

Zájmové území 671 184 30 343 272 16 492.2 795 266 107 472 118 40 314.8 243 243 137 815 390 56 807.0 132 167 
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 Vodní bilance pro jednotlivá zájmová povodí zpracovaná dle měřených hodnot 
odtoků v měrných stanicích 

 
Po celkové zhodnocení dílčích povodí zájmového území byly využity hydrologické údaje ze 
dvou publikací: 
 

• Sborník prací českého hydrometeorologického ústavu. Svazek 62. HYDROLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA JESENICKÉ OBLASTI, Tomáš Řehánek.  

• Hydrologické poměry ČSSR (Kolektiv pracovníků Hydrologické služby HMÚ (1970). 
Hydrologické poměry ČSSR, Díl 3. 1. vyd. Praha : Hydrometeorologický ústav. 557 s.  

 
První publikace byla zpracována pro období 1981 až 2010 a uvádí hydrologické charakteristiky 
pro osm měrných stanic v zájmovém území. Druhá publikace uvádí zpracované hydrologické 
údaje za období 1931-1960 a to pro 11 měrných stanic a k dalším 49 profilům. Dále byly pro 
čtyři měrné stanice ČHMU dohledány volně dostupné údaje průměrného ročního průtoku.   
 
 
Odtokové charakteristiky pro dvě období jsou uvedeny v tabulce 38 a porovnáním můžeme 
konstatovat, že měřené údaje průměrných ročních průtoků, respektive specifických odtoků se 
z dlouhodobého hlediska téměř nemění, případně jsou v toleranci možné chyby měření.  
 
Pro další práci na celkovém vyhodnocení vodní bilance zájmového území byly použity 
podrobněji zpracované odtokové charakteristiky za období 1931 až 1960. Tyto charakteristiky 
jsou v zájmovém území zpracovány nejen pro měrné stanice, ale jsou zde uvedeny i pro další 
profily. Celkově je pro zájmové území v publikaci uvedeno 60 profilů s podrobnými 
hydrologickými charakteristikami.  
Charakteristiky jsou vždy uvedeny pro daný profil a jeho povodí. Pro potřeby studie musely 
být hodnoty přepočítány pro povodí ležící mezi jednotlivými profily, a to pomocí aritmetického 
průměru. Z těchto hodnot byly dále dopočítány charakteristiky pro jednotlivá zájmová povodí. 
 
V tabulce 38 jsou uvedeny hydrologické charakteristiky z obou publikací ke dvanácti měrným 
profilům. 
 
V tabulce 39 jsou uvedeny hydrologické charakteristiky k jednotlivým profilům v zájmovém 
území pro období 1931-1960. 
 
V tabulce 40 jsou uvedeny dopočítané hydrologické charakteristiky dílčích zájmových povodí. 
 
Z tabulky 41 vyplývá, že ze zájmového území odtéká ročně cca 500 mil. m3 vody. 
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Tab. 38:  Hydrologické údaje k profilům měrných stanic pro období 1931 až 1960 a 1981 až 2010 

      
hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Tok: Morava 
  

  [mm] [-] [l.s-1.km2] [m3.s-1] 
Stanice: Vlaské 1931 - 1960 928 616 312 0.66 19.56 1.88 
Obec: Malá Morava 1981 - 2010 1039 614 425 0.59 19.5 1.88 
  

Tok: 
Vrbenský potok 
(Telčava) 

  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Staré Město 1931 - 1960 1050 658 392 0.63 20.9 0.46 
Obec: Staré Město 1981 - 2010 1062 660 402 0.62 20.9 0.459 
  

Tok: Krupá 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Habartice 1931 - 1960 1010 569 441 0.56 18.08 1.98 
Obec: Jindřichov 1981 - 2010 1055 611 444 0.58 19.4 2.12 
  

Tok: Branná 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Jindřichov 1931 - 1960 958 488 470 0.51 15.5 1.4 
Obec: Jindřichov 1981 - 2010 983 534 449 0.54 16.9 1.53 
  

Tok: Morava 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Raškov 1931 - 1960 958 531 427 0.55 16.85 5.89 
Obec: Bohdíkov 1981 - 2010 1006 567 439 0.56 18 6.29           

Tok: Desná 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Kouty nad Desnou 1931 - 1960 1180 788 392 0.67 25 1.09 
Obec: Loučná nad Desnou 1981 - 2010 1100 909 191 0.83 28.8 1.25 
            

Tok: Desná 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Šumperk 1931 - 1960 970 515 455 0.55 16.36 3.95 
Obec: Šumperk 1981 - 2010 942 508 434 0.54 16.1 3.88 
                    

Tok: Merta 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Sobotín  1931 - 1960 1032 520 512 0.55 16.5 1.1 
Obec: Sobotín  1981 - 2010 991 507 484 0.51 16.1 1.07           

Tok: Březná 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Hoštejn 1931 - 1960 771 423 348 0.55 13.43 1.75 
Obec: Hoštejn 1981 - 2010 - 1.73           

Tok: Moravská Sázava 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Lupěné 1931 - 1960 746 302 444 0.41 9.85 4.26 
Obec: Nemile 1981 - 2010 - 4.35           

Tok: Morava 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Moravičany 1931 - 1960 825 345 480 0.42 10.96 17.1 
Obec: Moravičany 1981 - 2010 - 17.1           

Tok: Tichá Orlice 
  

hodnoty za 
období 

srážky odtok 
rozdíl 
s-o 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

Stanice: Lichkov 1931 - 1960 - - 
Obec: Lichkov 1981 - 2010 - 1.09 
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Tab. 39:  Hydrologické charakteristiky převzaté z publikace Charakteristické hydrologické údaje 1931-1960 

Tok profil 
plocha srážky rozdíl s-o odtok 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

průměrný 
průtok 

[km2] [mm] [mm] [mm] [-] [l.s-1.km2] [m3.s-1] 

Morava pod Zlatým potokem 48.28 985 302 683 0.69 21.7 1.05 

Morava Vlaské vodočet 96.15 928 312 616 0.66 19.56 1.88 

Morava nad Krupou 103.92 920 310 610 0.66 19.35 2.01 

Krupá nad Telčavou 40.66 1040 387 653 0.63 20.75 0.84 

Vrbenský potok (Telčava) Staré Město 21.93 1050 392 658 0.63 20.9 0.46 

Krupá pod Vrbenským p. 62.64 1043 391 562 0.63 20.7 1.3 

Krupá Habartice vodočet 109.49 1010 441 569 0.56 18.08 1.98 

Krupá ústí 112.68 1007 445 562 0.56 17.9 2.02 

Morava nad Brannou 219.06 967 384 583 0.6 18.5 4.05 

Branná pod Hučavou 54.02 994 427 567 0.56 18 1 

Branná Jindřichov vodočet 90.28 958 470 488 0.51 15.5 1.4 

Branná ústí 113.3 950 481 469 0.49 14.91 1.69 

Morava pod Brannou 332.36 961 417 544 0.57 17.26 5.74 

Morava Raškov vodočet 349.76 958 427 531 0.55 16.85 5.89 

Morava nad Bušinským p. 401.55 950 457 493 0.52 15.6 6.27 

Bušinský potok ústí 23.99 768 479 289 0.38 9.17 0.22 

Morava pod Bušinským p. 425.54 938 458 480 0.51 15.25 6.49 

Morava nad Desnou 448.82 933 465 468 0.5 14.85 6.66 

Divoká Desná Kouty vodočet 43.68 1180 392 788 0.67 25 1.09 

Hučivá Desná Andělské Žleby vodočet 19.12 1135 313 822 0.72 26.1 0.5 

Divoká Desná pod Hučivou Desnou 63.44 1168 374 794 0.68 25.2 1.6 

Desná nad Mertou 104.67 1040 379 661 0.64 21 2.2 

Merta nad Klepáčovským p. 39.11 1128 556 572 0.49 18.15 0.71 

Klepáčovský p. ústí 27.61 858 451 444 0.5 14.1 0.39 
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Tok profil 
plocha srážky rozdíl s-o odtok 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

průměrný 
průtok 

[km2] [mm] [mm] [mm] [-] [l.s-1.km2] [m3.s-1] 

Merta Sobotín votočet 66.76 1032 512 520 0.55 16.5 1.1 

Merta ústí 74.48 1023 516 507 0.55 16.1 1.2 

Desná Rapotín vodočet 217.14 985 441 544 0.57 17.25 3.75 

Desná Šumperk votočet 241.16 970 455 515 0.55 16.36 3.95 

Desná nad Bratrušovským p. 280.99 955 487 468 0.51 14.85 4.17 

Bratrušovský potok ústí 31.86 730 493 237 0.32 7.53 0.24 

Desná pod Bratrušovským p. 312.85 932 488 444 0.49 14.1 4.41 

Desná ústí 326.3 928 495 433 0.48 13.72 4.48 

Morava  pod Desnou 775.12 931 478 453 0.49 14.37 11.14 

Morava nad Moravskou Sázavou 820.49 927 489 438 0.47 13.9 11.4 

Moravská Sázava pod Lukavským p. 194.31 747 475 271 0.36 8.6 1.67 

Moravská Sázava nad Hraničním p. 235.2 742 477 265 0.36 8.42 1.98 

Hraniční potok ústí 28.96 725 475 250 0.35 7.95 0.23 

Moravská Sázava nad Ospirským p. 270.38 739 479 260 0.35 8.25 2.23 

Ospirský p. ústí 23.01 708 503 205 0.29 6.52 0.15 

Moravská Sázava nad Březnou 296.85 736 481 255 0.35 8.11 2.41 

Březná nad Bílou Vodou 22.39 798 291 507 0.64 16.1 0.36 

Bílá Voda ústí 17.7 803 305 498 0.62 15.8 0.28 

Březná pod Bílou Vodou 40.09 800 296 504 0.63 16 0.64 

Březná Hoštejn vodočet 130.16 771 348 423 0.55 13.43 1.75 

Březná  ústí 130.44 771 348 423 0.55 13.43 1.75 

Moravská Sázava pod Březnou 427.38 747 440 307 0.41 9.74 4.16 

Moravská Sázava Lupěné vodočet 444.54 746 444 302 0.41 9.58 4.26 

Bušinovský potok ústí 20.03 685 496 189 0.28 6 0.12 

Moravská Sázava nad Nemilkou 464.73 743 445 298 0.4 9.45 4.39 
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Tok profil 
plocha srážky rozdíl s-o odtok 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

průměrný 
průtok 

[km2] [mm] [mm] [mm] [-] [l.s-1.km2] [m3.s-1] 

Nemilka ústí 28.75 713 505 208 0.29 6.61 0.19 

Moravská Sázava pod Nemilkou 493.48 760 454 286 0.39 9.09 4.48 

Moravská Sázava ústí 507.3 739 458 281 0.38 8.9 4.52 

Morava  pod Moravskou Sázavou 1327.79 855 477 378 0.44 12 15.92 

Loučský potok ústí 47.49 705 459 246 0.35 7.8 0.37 

Morava pod Loučským potokem 1378.38 850 477 373 0.44 11.83 16.29 

Morava nad Mírovkou 1413.34 845 478 367 0.43 11.65 16.45 

Mírovka ústí 49.63 648 489 159 0.25 5.04 0.25 

Morava nad Rohelnicí 1464.47 838 479 359 0.43 11.4 16.7 

Rohelnice ústí 58.65 665 525 140 0.21 4.43 0.26 

Morava pod Rohelnicí 1523.12 830 479 351 0.42 11.15 16.96 

Tichá Orlice Lichkov vodočet 65.75  -  -  -  - 16.58 1.09 
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Tab. 40:  Dopočítané hydrologické charakteristiky pro dílčí zájmové povodí  

Dílčí povodí 

dopočítané hydrologické údaje za období 1931 - 1960 

plocha 
srážky  

rozdíl 
s-o 

odtok 
odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

dílčí 
"Qa" 

roční odtok  
(z Qa) 

roční odtok 
(ze spec. 
odtoku) 

mm mm mm  - l.s-1.km2 m3.s-1 m3 m3 ha 

Branné 930 504 426 0.465 13.55 1.53 48 370 686 48 372 535 11 318.0 

Březné 771 349 422 0.550 13.40 1.74 54 959 271 54 966 915 13 003.1 

Desné část 1 818 619 199 0.281 6.07 0.62 19 603 497 18 701 874 9 768.6 

Desné část 2 830 446 384 0.504 12.26 0.91 28 782 315 30 581 190 7 909.7 

Desné část 3 1078 373 705 0.656 22.40 1.94 61 310 441 61 312 464 8 679.8 

Hraničního p. 725 475 250 0.350 7.95 0.23 7 317 463 7 318 285 2 919.0 

Krupé 1007 444 564 0.559 17.96 2.02 63 698 274 63 630 680 11 232.9 

Loučky 705 459 246 0.350 7.80 0.28 8 720 082 9 527 110 3 873.1 

Lubnického p. 718 487 236 0.360 7.56 0.09 2 781 378 2 782 863 1 166.5 

Merty 1008 516 505 0.500 16.06 1.19 37 583 523 37 577 748 7 421.3 

Moravské Sázavy 595 522 184 0.292 5.71 0.52 16 377 935 16 806 029 9 335.5 

Moravy část 1 657 517 103 0.167 4.57 0.51 16 058 072 15 715 983 10 900.7 

Moravy část 2 822 589 232 0.267 7.33 0.77 24 208 398 22 918 493 9 921.2 

Moravy část 3 889 527 362 0.397 11.26 1.05 33 197 226 33 193 719 9 350.1 

Moravy část 4 950 308 642 0.672 20.39 1.43 45 252 780 44 734 922 6 957.6 

Nemilky 713 505 208 0.290 6.61 0.19 5 984 406 5 983 387 2 870.4 

Tiché Orlice  -  -  -  - 16.58 0.98 31 020 420 28 957 671 5 538.9 

Zájmové území           16.19 505 226 165 503 081 869 132 166.5 
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 Celkové vyhodnocení vodní bilance 
 
Souhrnné vyhodnocení vodní bilance je uvedeno v tabulce 41.  
 
Do souhrnného výpočtu ve sloupci „součet odtoků (PUPFL + ZPF + zbývající)“ byly sečteny 
hodnoty odtoků: 

• spočítané v kapitole A.4.1.1 z lesních porostů ve vlastnictví Lesů ČR (sloupec LPF-
Lesy ČR,  

• dopočítané ke zbývajícím lesním porostům ostatních vlastníků, dle hodnoty odtoku z 
LPF v daném dílčím povodí (sloupec LPF – ostatní), 

• spočítané v kapitole A.4.1.2 ze ZPF (sloupec ZPF) 
• dopočítané hodnoty zbývajících ploch z průměrné hodnoty odtoků z dílčích povodí 

(sloupec zbývající plochy) 

Výše uvedeným výpočtem byl spočítán objem odtoku z dílčích povodí, který odpovídá 
celkovému objemu odtoku z celého zájmového území za období jednoho roku dle 
hydrologických údajů za období 1931-1960. 
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Tab. 41:  Vyhodnocení vodní bilance  

Dílčí povodí 

 

PUPFL - Lesy ČR  

 

PUPFL - ostatní 

 

ZPF 

 

zbývající plochy 

 

součet 
odtoků 

(PUPFL + 
ZPF+ zbýv.) 

 

rozdíl v 
odtoku 

(1931až1960 
- PUPFL - 

ZPF))  

 

celé povodí (1931-
1960) 

plocha odtok plocha odtok plocha odtok plocha 
odtok  

(1931-1960) 

roční odtok 
průměr z Qa 

a z spec. 
odtoku  

celk. 
plocha 
povodí 

ha % m3 ha % m3 ha % m3 ha % m3 m3 m3 m3 ha 

Povodí Branné 6 158.4 54.4  39 740 387 568.8 5.0  3 670 298 4 035.2 35.7  14 165 387 555.5 4.9  2 365 089 59 941 161 -9 204 462 48 371 611 11 318 

Povodí Březné 4 878.3 37.5  28 396 801 2 106.6 16.2  12 262 658 5 514.6 42.4  15 978 504 503.6 3.9  2 126 143 58 764 106 -1 674 870 54 963 093 13 003 

Povodí Desné část 1 1 094.0 11.2  2 862 917 2 516.3 25.8  6 585 100 5 049.2 51.7  9 542 995 1 109.2 11.4  2 210 368 21 201 381 161 673 19 152 686 9 769 

Povodí Desné část 2 2 406.5 30.4  8 259 148 1 135.6 14.4  3 897 449 3 739.4 47.3  9 971 697 628.2 7.9  2 409 620 24 537 914 7 553 458 29 681 752 7 910 

Povodí Desné část 3 7 562.9 87.1  46 375 407 255.2 2.9  1 564 912 508.3 5.9  2 034 771 353.4 4.1  2 493 006 52 468 096 11 336 362 61 311 452 8 680 

Povodí Hraničního p. 890.9 30.5  4 070 591 695.2 23.8  3 176 381 1 225.2 42.0  3 224 943 107.7 3.7  269 237 10 741 152 -3 154 041 7 317 874 2 919 

Povodí Krupé 5 922.3 52.7  30 783 947 573.5 5.1  2 981 265 4 062.0 36.2  15 472 528 675.1 6.0  3 805 202 53 042 943 14 426 737 63 664 477 11 233 

Povodí Loučky 857.3 22.1  3 166 100 507.1 13.1  1 872 788 2 056.4 53.1  3 099 565 452.2 11.7  1 112 523 9 250 976 985 143 9 123 596 3 873 

Povodí Lubnického p. 0.0 0.0  0 95.8 8.2  437 522 924.9 79.3  1 405 088 145.9 12.5  345 078 2 187 688 939 511 2 782 121 1 167 

Povodí Merty 5 250.3 70.7  28 194 209 716.5 9.7  3 847 870 1 437.8 19.4  3 718 185 16.6 0.2  84 007 35 844 271 1 820 372 37 580 636 7 421 
Povodí Moravské 
Sázavy 1 007.9 10.8  4 255 388 3 739.8 40.1  15 789 495 3 617.3 37.1  6 294 764 970.5 12.1  1 783 070 28 122 718 -9 747 666 16 591 982 9 336 

Povodí Moravy část 1 1 528.0 14.0  5 399 874 1 514.7 13.9  5 353 041 7 055.2 64.7  9 724 371 802.8 7.4  825 641 21 302 927 -4 590 259 15 887 027 10 901 

Povodí Moravy část 2 1 132.5 11.4  4 422 363 1 690.8 17.0  6 602 656 6 104.0 61.5  10 247 235 993.9 10.0  2 309 218 23 581 472 2 291 191 23 563 445 9 921 

Povodí Moravy část 3 3 964.8 42.4  20 105 530 1 260.4 13.5  6 391 597 3 691.2 39.5  9 550 616 433.8 4.6  1 569 007 37 616 750 -2 852 271 33 195 473 9 350 

Povodí Moravy část 4 3 993.5 57.4  19 643 828 300.1 4.3  1 476 101 2 446.8 35.2  8 157 709 217.2 3.1  1 394 238 30 671 875 15 716 214 44 993 851 6 958 

Povodí Nemilky 499.2 17.4  2 404 358 707.1 24.6  3 405 614 1 483.6 51.7  3 584 783 180.3 6.3  375 122 9 769 877 -3 410 859 5 983 896 2 870 

Povodí Tiché Orlice 850.4 15.4  5 806 857 428.3 7.7  2 924 544 3 855.9 69.6  11 642 247 404.3 7.3  2 263 950 22 637 598 9 615 398 29 989 046 5 539 

Zájmové území 47 997 36.3  253 887 705 18 812 14.2  82 239 291 56 807 42.9  137 815 390 8 707 6.6  27 740 518 501 682 904 30 211 631 504 154 017 132 167 
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Obr.  13:  Schéma postupu výpočtu vodní bilance – výsledné hodnoty 
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A.5 Analýza historických vodních ploch 

 Zdroj dat 

Zákres historických vodních ploch byl proveden na podkladu I. a II. vojenského mapování  
s využitím WMS služby (CENIA). Zakresleny byly všechny identifikovatelné vodní plochy. 
Přesná identifikace či prostorová rekonstrukce vodních ploch z mapových podkladů  
I. vojenského mapování byla vzhledem k malé polohové přesnosti velmi složitá. Z tohoto 
důvodu byl pro korektní lokalizaci historických vodních ploch využit digitální model terénu. 
Polygonový zákres byl využit pro stanovení orientačních parametrů zatopených ploch a také 
pro stanovení orientační hloubky vody v nádržích. 

 

 Zákres a vyhodnocení historických vodních ploch 

Analýzou bylo zjištěno, že v zájmovém území bylo v minulosti evidováno v mapách I. a II. 
vojenského mapování 62 vodních ploch. Z tohoto počtu bylo do dnešní doby zachováno  
18 vodních ploch. Ostatní vodní plochy se do dnešní doby již nedochovaly. Tabulka níže 
zobrazuje přehled identifikovaných vodních ploch v jednotlivých dílčích povodí.  

Tab. 42:  Seznam identifikovaných historických vodních ploch dílčích povodí 

Povodí 
Celkový počet 

identifikovaných 
ploch 

Celková plocha 
všech 

identifikovaných 
vodních ploch 

[ha] 

Zachovalost vodní 
plochy 

Celková plocha 
zaniklých 

vodních ploch 
[ha] stávající zaniklá 

Branná 0 0.00 0 0 0 
Březná 2 0.17 0 2 0.17 
Desná část 1 16 66.00 4 12 65.45 
Desná část 2 3 0.59 1 2 0.36 
Desná část 3 1 0.22 1 0 0.00 
Hraniční p. 0 0.00 0 0 0.00 
Krupá 3 0.73 0 3 0.73 
Loučka 0 0.00 0 0 0.00 
Lubnický p. 1 0.05 0 1 0.05 
Merta 0 0.00 0 0 0.00 
Morava část 1 12 64.61 4 8 64.02 
Morava část 2 11 169.58 2 9 161.00 
Morava část 3 0 0.00 0 0 0.00 
Morava část 4 0 0.00 0 0 0.00 
Moravská Sázava 10 20,22 4 6 0.47 
Nemilka 0 0.00 0 0 0.00 
Tichá Orlice 3 0.21 2 1 0.05 
Celkový součet 62 322.37 18 44 292.30 

 



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

76 

 

 
Obr.  14:  Lokalizace všech historických vodních ploch 
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V místech, kde se v minulosti nacházely vodní plochy existuje i v dnešní době značný 
potenciál, že lze v daném místě při splnění určitých podmínek vodní nádrž obnovit. Mezi místa, 
která téměř „nepředstavující žádná“ omezení řadíme ornou půdu, trvalý travní porost, ostatní 
plochy (dle LAND USE) a lesní porosty. Naproti tomu místa, která jsou v současné době 
zastavěna, jsou v blízkosti zástavby, vedou zde dopravní stavby, nebo zde procházejí 
inženýrské sítě mohou omezit nebo zcela znesnadnit znovuobnovení těchto nádrží.  
V rámci analýzy bylo zjištěno, že ze všech zaniklých vodních ploch lze obnovit pouze 13 
vodních ploch v rozsahu odpovídající minulosti. Další 3 vodní plochy lze obnovit pouze  
z části. Ve zbývajících 28 lokalitách v současné době nelze již vodní nádrž obnovit.  
V nádržích, které lze obnovit do původního plošného rozsahu, lze nově v zájmovém území 
vytvořit prostor k zadržení vody o objemu 1,1 mil. m3. U vodních ploch, které lze obnovit 
pouze z části, tedy potenciál pro obnovu je v daném místě menší, než byl historický stav, lze 
v zájmovém území nově vytvořit prostor pro zadržení vody o objemu 0,9 mil. m3.  
 
V případě využití maximálního potenciálu obnovy historických vodních ploch bude v součtu 
v zájmovém území vytvořen prostor pro zadržení vody o objemu cca 2 mil. m3.  
 
V tabulce níže je přehledně zobrazen potenciál obnovy historických vodních ploch 
v jednotlivých dílčích povodích s uvedením odhadu nově vzniklého celkového prostoru  
pro zadržení vody. 
 

Tab. 43:  Odhad nově vzniklého celkového prostoru pro zadržení vody v místech historických vodních ploch 
v jednotlivých dílčích povodí 

Povodí 
Počet 

vodních 
ploch 

Zatopená 
plocha [ha] 

Celkový prostor 
pro zadržení 

vody [m3] 

Branná 0 0.00 0 
Březná 0 0.00 0 
Desná část 1 2 30.00 390 000 
Desná část 2 1 0.25 3700 
Desná část 3 0 0.00 0 
Hraniční p. 0 0.00 0 
Krupá 2 0.64 5200 
Loučka 0 0.00 0 
Lubnický p. 1 0.05 400 
Merta 0 0.00 0 
Morava část 1 4 63.54 829 000 
Morava část 2 2 57.24 746 000 
Morava část 3 0 0.00 0 
Morava část 4 0 0.00 0 
Moravská Sázava 4 0.47 8345 
Nemilka 0 0.00 0 
Tichá Orlice 0 0.00 0 
Celkový součet 16 152.19 1 982 645 
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Obr.  15:  Lokalizace historických vodních ploch vhodných k obnově 
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Z tabulky výše vyplývá, že největší potenciál pro zadržení vody je v dílčích povodích Moravy 
část 1, Moravy část 2 a Desné část 1. V těchto povodích byly v minulosti velké vodní plochy  
o rozměrech několika desítek ha. 
V povodí Moravy část 1 byly historické vodní plochy pojmenovány názvem Wittoschauer T. a 
Raaber Teich. V povodí Moravy část 2 se jedná o vodní plochy s názvem Gr. Zadworzitzer T. 
a Kl. Zadworzitzer T. V povodí Desné část 1 nebyl zjištěn původní název vodních ploch.  
Kromě nově vytvořeného celkového prostoru pro zadržení vody v nádržích, který byl dle výše 
uvedeného textu odhadnut na cca 2 mil. m3 má takto vytvořená vodní plocha vliv i na vodní 
bilanci změny stávající kultury ve vodní plochu. Tato změna se projeví v údaji o výparu vody 
z nově vytvořených vodních ploch. Vypočtená hodnota ročního výparu dosahuje až 1,225 mil. 
m3 vody. 

Tab. 44:  Odhad celkového ročního výparu z vodní hladiny v případě obnovy historických vodních ploch 

Povodí Počet vodních 
ploch 

Zatopená 
plocha [ha] 

Celkový roční výpar  
z vodní hladiny 

Branná 0 0.00 0 
Březná 0 0.00 0 
Desná část 1 2 30.00 237 900 
Desná část 2 1 0.25 1 761 
Desná část 3 0 0.00 0 
Hraniční p. 0 0.00 0 
Krupá 2 0.64 4 556 
Loučka 0 0.00 0 
Lubnický p. 1 0.05 360 
Merta 0 0.00 0 
Morava část 1 4 63.54 522 971 
Morava část 2 2 57.24 453 934 
Morava část 3 0 0.00 0 
Morava část 4 0 0.00 0 
Moravská Sázava 4 0.47 3 573 
Nemilka 0 0.00 0 
Tichá Orlice 0 0.00 0 
Celkový součet 16 152.19 1 225 054 

 Závěr 

Analýzou historických vodních ploch bylo zjištěno, že v zájmovém území lze obnovou 
zaniklých vodních ploch zadržet v území poměrně velké množství vody. V nově vytvořených 
prostorech lze zadržet cca 2 mil. m3 vody. Tento objem zadržené vody, lze využít např.  
pro nadlepšování průtoků.  

V případě, že obnovené historické nádrže budou mít po poměrnou část roku stálou vodní 
hladinu, tak dojde ke zvýšení výparu oproti výparu ze stávajících kultur (travní porost, orná 
půda, lesní porost atd.).  Tento rozdíl se pozitivně projeví ve snížení celkového ročního 
odtoku.   
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A.6 „Pasport“ p řírodních a umělých retenčních prostorů 

 Stávající vodní nádrže 
Vrstva stávajících nádrží byla vytvořena revizí dostupné vrstvy DIBAVOD, vizuální kontrolou 
ortofotomapy a terénním průzkumem.  

V zájmovém území bylo na základě analýzy dat a terénních průzkumů zakresleno celkem  
524 vodních nádrží. V rámci rekognoskace terénu bylo provedeno následující: 

 ověření typu vodní nádrže (pouze pohledově) 
 ověření stávajícího technického stavu vodní nádrže (pouze pohledově) 
 pořízení fotodokumentace 

Zakreslené nádrže byly dále rozděleny dle: 
 typu (způsob přivádění vody) – průtočné, boční, nebeské 
 stavu (subjektivní hodnocení v terénu do několika kategorií) 

 se stálou hladinou – udržovaná vodní nádrž, stálá vodní hladina 
 postupně zarůstající – neudržovaná vodní nádrž, horší nebo havarijní technický 

stav objektů 
 zazemněná – v terénu viditelné nebo téměř neznatelné pozůstatky nádrže, 

prostor nádrže zanesen sedimentem 

Toto dělení je zobrazeno v tabulkách níže. 

Tab. 45:  Rozdělení nádrží dle typu 

dílčí povodí průtočná boční nebeská suma 

Branná 6 9 11 26 

Březná 20 26 28 74 

Desná část 1 21 24 11 56 

Desná část 2 5 22 6 33 

Desná část 3 3 5 3 11 

Hraniční p. 7 0 4 11 

Krupá 6 4 10 20 

Loučka 2 5 1 8 

Lubnický p. 3 0 1 4 

Merta 6 23 1 30 

Morava část 1 14 20 11 45 

Morava část 2 8 14 10 32 

Morava část 3 4 23 9 36 

Morava část 4 9 11 1 21 

Moravská Sázava 18 9 10 37 

Nemilka 6 8 8 22 

Tichá Orlice 21 23 14 58 

suma 159 226 139 524 
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V tabulce níže jsou uvedeny také vodní nádrže zařazené do zvláštní kategorie retenční a ostatní. 
Kategorie retenční obsahuje nádrže suchých nebo polosuchých poldrů, nádrže s převažující 
funkcí retenční a dále také retenční přehrážky. Kategorie ostatní zahrnuje nádrže jiného účelu 
a jedná se o nádrže zasněžovací, požární, nádrže odkališť, nádrže součástí průmyslových areálů 
nebo zemědělských družstev, případně nádrže sedimentační nebo dočišťovací. Do kategorie 
ostatní jsou zařazeny obě nádrže Dlouhé Stráně. 

Tab. 46:  Rozdělení nádrží dle stavu  

dílčí povodí 
se stálou 
hladinou 

postupně 
zarůstající 

zazemněná 
 

retenční ostatní 
Suma 

počet počet počet  počet počet 

Branná 19 4 0  0 3* 26 

Březná 52 11 9  0 2* 74 

Desná část 1 39 11 0  4 2* 56 

Desná část 2 31 1 0  0 1* 33 

Desná část 3**  6 2 0  0 3* 11 

Hraniční p. 6 3 2  0 0* 11 

Krupá 14 2 0  0 4* 20 

Loučka 8 0 0  0 0* 8 

Lubnický p. 0 1 0  2 1* 4 

Merta 22 4 2  1 1* 30 

Morava část 1 31 6 4  1 3* 45 

Morava část 2 21 5 4  0 2* 32 

Morava část 3 28 6 1  0 1* 36 

Morava část 4 12 5 2  0 2* 21 

Moravská Sázava 27 6 4  0 0* 37 

Nemilka 16 4 1  0 1* 22 

Tichá Orlice 33 14 3  2 6* 58 

Suma 365 85 32  10 32 524 
 * v zájmovém povodí se může nacházet více nádrží spadající do kategorie ostatní, než bylo zakresleno 
** vodní nádrž Dlouhé Stráně je v rámci studie zařazena do typu průtočná a stavu ostatní  

K zakresleným nádržím byl proveden odhad celkového objemu zadržené vody. Tento odhad je 
uveden jako suma zadržené vody pro jednotlivá dílčí povodí. U nádrží se stavem postupně 
zarůstající nebo zazemněná odpovídá uvedený odhad celkovému objemu zadržené vody stavu 
nádrže uvedené do původního udržovaného funkčního stavu.  Odhad celkových objemů vody 
zadržovaných ve stávajících vodních nádržích pro jednotlivá povodí zobrazuje tabulka níže. 

Tab. 47:  Odhad celkového objemu stávajících vodních nádrží 

dílčí povodí 
se stálou hladinou postupně zarůstající zazemněná suma 

[m3] [m3] [m3] [m3] 

Branná 10 695 1 182 0 11 877 

Březná 123 908 31 180 9 537 164 625 

Desná část 1 418 609 5 645 0 424 254 

Desná část 2 104 456 816 0 105 272 

Desná část 3*  10 943 4 335 0 15 278 

Hraniční p. 16 331 1 820 836 18 987 
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dílčí povodí 
se stálou hladinou postupně zarůstající zazemněná suma 

[m3] [m3] [m3] [m3] 

Krupá 11 821 536 0 12 357 

Loučka 31 424 0 0 31 424 

Lubnický p. 0 868 0 868 

Merta 70 178 1 841 1 282 73 301 

Morava část 1 533 668 4 875 184 084 722 627 

Morava část 2 197 276 4 220 1 697 203 193 

Morava část 3 37 957 2 309 93 40 359 

Morava část 4 38 409 4 101 6 995 49 505 

Moravská Sázava 264 782 1 541 3 229 269 552 

Nemilka 1 417 812 3 589 593 1 421 994 

Tichá Orlice 115 407 10 551 834 126 792 

Suma 3 403 676 77 737 209 180 3 690 593 

* Vodní nádrž Dlouhé Stráně nebyla v rámci hodnocení započítána do bilance celkových objemů vodních nádrží. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v zájmovém území existuje značný potenciál pro zadržení 
vody v krajině, a to v případě, že dojde k obnově nádrží, které postupně zarůstají nebo jsou 
v současné době už v zazemněném stavu. V případě obnovy těchto nádrží lze nově zadržet 
cca 287 000 m3 vody (viz tab. 47 – součet sloupce postupně zarůstající a zazemněná), která 
by jinak odtekla ze zájmového území.  

Potenciál k obnově mají všechny nádrže zařazené do těchto kategorií, protože v současné době 
není ani jedna lokalita využívána takovým způsobem, která by bránila znovuobnovení vodních 
nádrží. Jediným a poměrně zásadním limitem jsou vlastnické vztahy k pozemkům a 
k přístupovým cestám. 

Všechny zakreslené nádrže jsou graficky zobrazeny s doplňujícími informacemi  
na přehledných mapkách níže. Zobrazení podrobnější lokalizace nádrží včetně pořízené 
fotodokumentace je uvedeno v dílčích technických zprávách jednotlivých povodí. 
 

A.6.1.1 Stávající vodní nádrže – vodní tok ve správě LČR s.p. 

Tato kapitola je zaměřena na podrobnější dělení nádrží, a to z pohledu, zda se vodní nádrž 
nachází přímo na vodním toku, který je ve správě LČR s.p. nebo se jedná o vodní nádrž 
napájenou vodou z vodního toku, který je ve správě LČR s.p. Zjišťování správcovství 
jednotlivých náhonů, kterým jsou napájeny boční vodní nádrže nebylo v rámci studie 
zjišťováno. Lze však předpokládat, že většina těchto náhonů je ve správě nebo přímo  
ve vlastnictví osob, které vlastní nebo spravují boční vodní nádrže. 

Tab. 48:  Rozdělení průtočných nádrží dle stavu a s uvedením celkových objemů – nádrže na toku ve správě LČR 

povodí 
průtočná 

se stálou 
hladinou 

objem [m3] postupně 
zarůstající 

objem [m3] zazemněná objem [m3] 

Branná 2 1 123 1 212 0 0 

Březná 10 40 738 2 626 1 641 

Desná část 1 2 263 258 1 567 0 0 
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povodí 
průtočná 

se stálou 
hladinou 

objem [m3] postupně 
zarůstající 

objem [m3] zazemněná objem [m3] 

Desná část 2 2 13 402 0 0 0 0 

Desná část 3 0 0 2 4 335 0 0 

Hraniční p. 4 14 030 1 136 2 836 

Krupá 0 0 1 153 0 0 

Loučka 0 0 0 0 0 0 

Lubnický p. 0 0 1 868 0 0 

Merta 4 6 237 0 0 1 1 180 

Morava část 1 2 11 787 1 590 0 0 

Morava část 2 0 0 3 2 347 2 1 022 

Morava část 3 2 5 257 1 978 0 0 

Morava část 4 4 2 489 1 868 0 0 

Moravská Sázava 11 95 434 2 482 2 579 

Nemilka 1 2424 1 519 0 0 

Tichá Orlice 5 3 286 0 0 0 0 

Celkový součet 49 459 465 18 12 681 8 4 258 

 

Tab. 49:  Rozdělení bočních nádrží dle stavu s uvedením celkových objemů – nádrže napájené vodou z vodního 
toku ve správě LČR 

povodí 
boční 

se stálou 
hladinou 

objem [m3] 
postupně 

zarůstající 
objem [m3] zazemněná objem [m3] 

Branná 4 3 560 0 0 0 0 

Březná 6 9 288 0 0 2 535 

Desná část 1 12 93 300 0 0 0 0 

Desná část 2 13 38 111 1 816 0 0 

Desná část 3 2 3 045 0 0 0 0 

Hraniční p. 0 0 0 0 0 0 

Krupá 2 2 576 0 0 0 0 

Loučka 3 811 0 0 0 0 

Lubnický p. 0 0 0 0 0 0 

Merta 12 49 747 2 848 1 102 

Morava část 1 1 8 576 0 0 0 0 

Morava část 2 3 8 099 1 173 0 0 

Morava část 3 9 3 090 3 550 1 93 

Morava část 4 3 4 112 3 2 631 1 950 

Moravská Sázava 4 14 252 1 229 1 1 995 

Nemilka 6 6 688 0 0 0 0 

Tichá Orlice 6 2 594 1 1 617 0 0 

Celkový součet 86 247 849 12 6 864 6 3 675 
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Z tabulek výše vyplývá, že se přímo dotýká správy LČR s.p. 75 průtočných nádrží. Z toho 18 
nádrží postupně zarůstá a dalších 8 nádrží je zazemněno. Vzhledem k tomu, že tyto nádrže jsou 
na tocích ve správě LČR s.p., tak existuje poměrně velký potenciál pro zahájení činnosti pro 
obnovu, kde bude figurovat jako investor LČR s.p. U bočních nádrží, které jsou napájeny 
z vodních toků ve správě LČR a jejich stav spadá do kategorie postupně zarůstající nebo 
zazemněné je doporučeno, aby LČR s.p. následně prověřilo majetkoprávní stav k uvedeným 
lokalitám a následně po vyhodnocení možnosti získání pozemků zvážit znovuobnovení vodních 
nádrží. 

Z pohledu možnosti zvýšení zadržení vody v povodí z uvedeného rozboru vyplývá, že 
v případě obnovy nádrží, které mají vztah ke správě LČR s.p. lze nově získat  
až 27 500 m3 (viz tab. 48 a tab. 49 – součet sloupců postupně zarůstající a zazemněná) 
celkového prostoru pro akumulaci vod.  

 

A.6.1.2 Stávající vodní nádrže – retenční 

Retenčními nádržemi jsou myšleny nádrže (vodní díla), která slouží k protipovodňové ochraně. 
V těchto vodních dílech se voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec nebo je objem 
nádrže zaplněn jen částečně. Smyslem těchto nádrží je transformace povodňových průtoků  
na stanovený bezeškodný odtok. Plocha nádrže bývá většinou zemědělsky využívána jako 
trvalý travní porost nebo může být využita jako mokřadní biotop.  

V zájmovém území bylo v rámci pasportizace zjištěno 9 retenčních nádrží a 1 retenční 
přehrážka. Z těchto 9-ti nádržích jsou 3 nádrže ve variantě polosuchý poldr a zbylých 6 nádrží 
ve variantě suchý poldr.  

Suché retenční nádrže nebyly do hodnocení vodní bilance počítány z důvodu pouze 
krátkodobého zadržení vody při povodňových průtocích.  

Polosuché retenční nádrže vstupují do hodnocení vodní bilance pouze v hodnocení vrstvy 
pokryvu, kde zatopená plocha byla polygonově zakreslena v datech DIBAVOD.  

 

A.6.1.3 Stávající vodní nádrže – ostatní 

Ostatními nádržemi jsou myšleny nádrže zasněžovací, požární případně nádrže v této studii 
označované jako nádrže „zvláštního“ účelu.  

Mezi tyto nádrže byla také zařazena významná vodní nádrž Dlouhé Stráně (horní a dolní nádrž), 
která plní i retenční funkci (retenční prostor cca 1 mil. m3). 

Tyto nádrže vstupovaly do hodnocení vodní bilance pouze v hodnocení vrstvy pokryvu, kde 
zatopená plocha byla polygonově zakreslena v datech DIBAVOD.  

S návrhem dalších funkcí, jako nadlepšování průtoků v suchých obdobích, nebylo u těchto 
nádrží počítáno. Určitý potenciál se naskýtá pouze u nádrže Dlouhé Stráně, která má však 
stanovenou jinou funkci (přečerpávací vodní elektrárna). 
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A.6.1.4 Technické parametry vybraných vodních nádrží 

K vybraným vodním nádržím byly získány technické parametry, které byly následně využity 
při hodnocení celkového objemu uváděných v tabulkách a závěrech výše. 

 

A.6.1.4.1 VD Nemilka 

Vodní dílo Nemilka je vybudována na říčním kilometru 0,600 stejnojmenného vodního toku 
v obci Nemile. Celkový objem tohoto díla je odhadován na 1,551 mil. m³. Retenční prostor je 
u této nádrže pouze neovladatelný v objemu 0,187 mil. Prioritním účelem tohoto vodního díla 
je zdroj pitné vody.   

Vodná nádrž je v rámci studie zařazena do typu průtočná a stavu se stálou hladinou. Vodní 
nádrž byla v rámci hodnocení započítána do bilance celkových objemů vodních nádrží. 

 

A.6.1.4.2 VD Dlouhé stráně – dolní nádrž 

Dolní nádrž vodního díla Dlouhé Stráně je vybudovaná na říčním kilometru 37,940 vodního 
toku Divoká Desná v obci Loučná nad Desnou. Celkový objem této nádrže je 3,405 mil. m³.  

Po katastrofální povodni v 07/97 byla provedena úprava manipulačních pravidel na dolní nádrži 
PVE Dlouhé Stráně ve prospěch protipovodňové ochrany s vyčleněným retenčním prostorem 
1,0 mil. m3.   

Vodní nádrž je v rámci studie zařazena do typu průtočná a stavu ostatní. Vodní nádrž nebyla 
v rámci hodnocení započítána do bilance celkových objemů vodních nádrží. 
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Obr.  16:  Lokalizace vodních nádrží – typ napájení vodní nádrže, správce vodní nádrže 
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Obr.  17:  Lokalizace vodních nádrží – stav   
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A.7 Vymezení úseků niv vodních toků s potenciálem rozlivu a transformace 
povodňových průtoků 

Nivy vodních toků mají potenciál ke snížení velikosti kulminačních průtoků. Významné 
z tohoto pohledu jsou nivy toků, které jsou široké a ploché. Zásadním faktorem, který ovlivňuje 
retenčních schopnost nivy je její morfologická heterogenita. Obecně lze definovat, že niva 
vodních toků představuje retenční prostor cca několika desetin až jednotek procent objemu 
povodňové vlny. Retenční schopnost niv velmi silně ovlivňuje způsob hospodaření nebo také 
využívání nivy člověkem. Nivy, které jsou silně zemědělsky obhospodařované nedosahují 
retenční schopnosti niv, který jsou ponechány přirozenému vývoji. Zásadní vliv na retenci a 
odtok vod z nivy je její drsnost, která je především ovlivněna porostem, který se v nivě nachází. 

Retenční schopnost niv vodních toků lze také ovlivnit dodatečnými úpravami. Mezi úpravy 
řadíme vytvoření prohlubní, tůní nebo mokřadů.   

 

 Vymezené úseky niv toků 
V zájmovém území bylo celkem vymezeno 48 úseků niv vodních toků. Celková délka 
vymezených niv je cca 131 km. Seznam vymezených niv vodních toků nachází v přehledné 
tabulce níže.  

Tab. 50:  Vymezené úseky niv vodních toků s potenciálem rozlivu a transformace povodňových průtoků 

Pořadí ID_NIVY Vodní tok IDVT km od km do Délka [m] 

1 BRA-N01 Branná 10100234 0.663 1.444 782 

2 BRA-N02 Branná 10100234 3.317 4.621 1304 

3 BRA-N03 Branná 10100234 15.508 16.975 1468 

4 BRE-N01 Březná 10100154 0.000 7.549 7549 

5 BRE-N02 Březná 10100154 8.783 10.230 1447 

6 BRE-N03 Březná 10100154 16.643 20.330 3686 

7 DES1-N01 Desná 10100090 0.000 1.168 1168 

8 DES1-N02 Desná 10100090 2.206 8.758 6552 

9 DES1-N03 Bludovský p. 10206171 0.000 1.943 1943 

10 DES1-N04 Vítonický p. 10187576 0.000 1.064 1064 

11 DES1-N05 Bludovský p. 10206171 2.094 2.833 739 

12 DES2-N01 Desná 10100090 19.557 21.887 2330 

13 DES2-N02 Desná 10100090 22.342 24.903 2561 

14 HRA-N01 Hraniční p. 10200075 3.669 5.747 2078 

15 HRA-N02 Hraniční p. 10200075 6.320 7.198 879 

16 KRU-N01 Krupá 10100349 3.844 4.392 548 

17 KRU-N02 Krupá 10100349 5.817 9.296 3478 

18 LOU-N01 Loučka 10203136 0.923 2.604 1681 

19 LOU-N02 Loučka 10203136 4.068 6.162 2095 

20 LOU-N03 Benkovský p. 10188672 0.000 0.348 348 

21 LUB-N01 Lubnický p. 10191691 0.000 1.495 1495 

22 LUB-N02 Lubnický p. 10191691 3.708 5.193 1485 

23 MER-N01 Merta 10100445 5.642 7.072 1430 
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Pořadí ID_NIVY Vodní tok IDVT km od km do Délka [m] 

24 MOR1-N01 Morava 10100003 195.272 209.034 13762 

25 MOR1-N02 Květínský potok 10206582 0.000 1.233 1233 

26 MOR1-N03 Lužní p. 10200172 0.000 8.613 8613 

27 MOR1-N04 Rohelnice 10185818 0.000 4.966 4966 

28 MOR1-N05 Rohelnice 10185818 7.387 8.217 830 

29 MOR1-N06 Rohelnice 10185818 9.951 10.871 920 

30 MOR1-N07 Rohelnice 10185818 11.125 12.320 1195 

31 MOR2-N01 Morava 10100003 209.034 227.303 18270 

32 MOR2-N02 Postřelmovský p. 10188765 2.289 2.960 671 

33 MOR4-N01 Morava 10100003 255.083 258.661 3578 

34 MSA-N01 Moravská Sázava 10100059 0.000 2.476 2476 

35 MSA-N02 Moravská Sázava 10100059 8.437 12.182 3745 

36 MSA-N03 Moravská Sázava 10100059 13.463 15.708 2244 

37 MSA-N04 Moravská Sázava 10100059 17.467 21.956 4488 

38 MSA-N05 Moravská Sázava 10100059 26.437 28.000 1563 

39 MSA-N06 Ospirský p. 10205841 0.145 1.435 1289 

40 MSA-N07 Ospirský p. 10205841 1.989 2.295 306 

41 MSA-N08 Ospirský p. 10205841 2.623 4.942 2319 

42 NEM-N01 Nemilka 10100746 2.701 3.233 532 

43 NEM-N02 Nemilka 10100746 6.014 8.542 2527 

44 NEM-N03 Nemilka 10100746 10.296 11.268 972 

45 TOR-N01 Lipkovský potok 10100641 1.613 5.123 3511 

46 TOR-N02 bezejmenný tok 1 10170303 0.000 0.275 275 

47 TOR-N03 Tichá Orlice 10100023 93.233 95.246 2013 

48 TOR-N04 bezejmenný tok 2 10170239 0.000 0.439 439 
Suma délek vymezených 

niv 
130 850 

 

 

 Vyhodnocení účinnosti vymezených niv vodních toků 

Vyhodnocení účinnosti niv vodních toků na zvýšení retence a zadržení vody v krajině nebylo 
v rámci studie vyhotoveno. Výpočet by vyžadoval získání vstupních dat, které přesahuji limity 
zadání studie. V odborné literatuře se předpokládá vliv nivy vodních toků na retenci pouze 
v jednotkách procent z objemu povodňové vlny.  
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Obr.  18:  Vymezené úseky niv s potenciálem rozlivu a transformace povodňových průtoků  
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A.8 Sucho a vodní režim lesa 

„Lesnické sucho“ je pouze jedním z projevů klimatické změny (dále také „KZ“) a nelze jej 
hodnotit pouze jako prostý deficit srážek. V podmínkách mírného pásma (stanovištní potenciál 
území ČR) dle scénářů Mezinárodního klimatického panelu v Ženevě (ICCP) i modelů ČHMÚ 
(scénář klimatické změny podle modelu ALADIN/CLIMATE.CZ pro časovou periodu (C) 
2011 – 2040) lze primárně očekávat v tomto prvním hodnoceném období do roku 2040 nárůsty 
průměrné roční teploty až o 2 °C a výrazné změny v časoprostorové distribuci srážek (vertikální 
mokré depozice) jako dva hlavní faktory působení KZ. Současně budou působit vlivy lokálních 
přívalových srážek, vln veder, větrných smrští. Vlivy zasáhnou primárně mělkokořenící 
dřeviny, smrk ztepilý je v podmínkách ČR (dominující zastoupení ve skladbě) primárně 
postiženou dřevinou. Sucho zasahuje do růstových fázi lesních dřevin, zdravotního stavu, 
intenzity evapotranspirace, výparu, mikrobiální aktivity a hydrického režimu půd. Sucho 
spolupůsobí jako významný zátěžový faktor a vede ke snížení vitality a k celkovému oslabení 
porostů. Projevy sucha na území ČR lze spatřovat nejvíce v již probíhajícím komplexním 
procesu chřadnutí smrku ztepilého, které vede až k plošnému odumírání celých porostů 
(Jablunkovsko, Vítkovsko, Bruntálsko) v poslední fázi díky oslabení vlivem kůrovce.  
V krajních případech může narůstat také riziko lesních požárů v obdobích sucha.  

 

Hodnocení příčin a rozsahu impaktů sucha do ekosystému lesa nelze vyhodnotit bez hodnocení 
vlivu ostatních faktorů, jež se podílí na stanovištních podmínkách v konkrétní lokalitě. 
Přiložené schéma vytvořené jako součást projektu GS LČR (Návrh nového systému 
kompenzace imisních škod vlastníkům lesa, Vrubel a kol., 2009) dokumentuje složitost vazeb 
a působení biotického a abiotického stresu na škody na půdě i porostech.   
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Obr.  19:  Vztah stresových faktorů k typu škody 

Macků, J. (2015) uvádí, že podle řady autorů je reakce lesních ekosystémů na synergické 
působení přírodních a antropogenních stresových faktorů komplexní proces, probíhající na více 
úrovních časoprostorové škály v časových intervalech od několika minut (úroveň listu) až po 
desetiletí (úroveň porostu), který lze označit jako reakci na „multiple stress impacts“ 
(mnohonásobné působení stresových faktorů). V souladu se scénáři klimatické změny je možné 
očekávat posun zonálních lesních vegetačních stupňů (LVS) o jeden až dva níže (JANOUŠ, 
2011). Lze předpokládat, že změněné stanovištní podmínky budou působit jako predispoziční 
stresor a predisponovat jednotlivé dřeviny i celé porosty lesních dřevin k aktivizaci dalších, 
zvláště pak biotických stresorů. Zejména významný bude dopad na smrkové porosty. V 
současné době je nejcitlivější dřevinou k environmentálnímu stresu včetně znečištění prostředí 
v regionu střední Evropy smrk ztepilý. Druhým fenoménem klimatické změny je dopad sucha 
na lesní ekosystémy, zejména na úrovni 1. zonálního LVS. Především je ohrožena obnova lesa 
a jeho podstata vůbec. 

Klimatický stres je součástí abiotického stresu, kde se diferencovaně (Hadaš, P., Zapletal, 
M.,1999) projevuje v synergii s imisně depozičním stresem, ovšem různou měrou dle 
jednotlivých LVS. V komplexní matici faktorů hodnocených P. Hadašem je zahrnuto přibližně 
70 proměnných. V dané práci bylo zjištěno, že do 5. LVS dominuje klimatický stres, od 6. LVS 
naopak imisně depoziční stres. Výpočty byly prováděny v podmínkách PLO 27 (Hrubý 
Jeseník), která je součástí území hodnoceného v předmětném projektu GS LČR.   
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Velmi komplexně se zabýval otázkou sucha projekt EHP-CZ02-OV-1-039-2015 „Komplexní 
plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady 
klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ 
(Dumbrovský M. a kol., projekt AdaptaN, EHP Norské fondy, 2015). V otázkách indikace a 
hodnocení sucha tedy lze významnou měrou odkázat na výstupy tohoto projektu. Projekt byl 
metodicky zastřešen velmi kvalitním řešitelským týmem z odborných pracovišť VUT Brno, 
Ekotoxa, VÚV Brno, ÚVGZ AV ČR Brno, ÚHÚL Brandýs n.L., ÚZEI Praha.  

Trnka, M. (projekt AdaptaN, 2015) rozpracovává indikátory působení sucha na zemědělské 
půdě (dále také „ZPF“) a navrhuje alternativně hodnotit vliv sucha prostřednictvím 
monitorování stavu vegetace metodou dálkové detekce nebo zásoby vody ve vrstvě do 100 cm. 
Obecný princip metody dálkové detekce spočívá v zaznamenávání intenzity 
elektromagnetického záření v různých intervalech spektra. Nejčastěji používaným vegetačním 
indexem je tzv. normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI). V současné době je v České 
republice pro hodnocení odchylek ve stavu vegetace, které mohou být zapříčiněny výskytem 
sucha, využíván zmiňovaný index NDVI (Semerádová et al., 2014) a od roku 2015 i index EVI. 
Ten byl jako vhodnější pro celé území (tedy včetně zalesněného území zvolen i pro projekt 
AdaptaN). Index kondice vegetace poskytuje informaci o relativní kondici veškeré vegetace a 
případně její změnu oproti minulému období. Pro zpracování těchto výstupů jsou využita data 
EVI v rozlišení 250 m dostupná zpravidla pro každý den od roku 2000 (zdroj MODIS nesený 
družicí Terra). 

Komplexněji vyhodnocuje Trnka M. působení sucha na ZPF s využitím indikátoru intenzity 
sucha v půdním profilu a relativního nasycení půdy 0 až 100 cm s využitím integrovaného 
systému pro sledování sucha (ISSS). Trnka M. uvádí blíže:   

Integrovaný systém pro monitoring sucha byl za účelem odhadu půdní vlhkosti v denním kroku 
vyvinut na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie na Mendelově univerzitě v Brně (Hlavinka 
et al., 2011) a Centru výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (Trnka et al., 2014 a 2015). Tento 
nástroj je složen z několika skupin algoritmů, které jsou uspořádány do samostatných modulů 
(obr. 8.3). Mezi specifika tohoto modelu patří například zohlednění předpokládaného výskytu 
sněhové pokrývky, kdy voda vstupuje do půdy až v případě jejího tání (Trnka et al., 2010), nebo 
rozdělení půdního profilu na dvě vrstvy, jejichž hloubku může uživatel podle potřeby 
modifikovat. Jako vstupní proměnné využívá model denní meteorologické údaje (suma 
slunečního záření – SRAD, maximální a minimální teplota vzduchu – TMAX, TMIN, relativní 
vlhkost vzduchu nebo tlak vodní páry – VAPO, rychlost větru – WIND a úhrn srážek – RAIN). 
Dále je nutné specifikovat dynamiku vývoje vegetačního krytu. K tomuto účelu se využívá 
definovaných sum průměrných denních teplot vzduchu pro dosažení zlomových bodů vývoje a 
vlastnosti vegetačního krytu jsou doplněny o úroveň parametru Kc pro klíčová období. Kromě 
toho je nutné ještě definovat půdní vlastnosti, tedy hloubku modelovaných vrstev (například 
první vrstva 0–40 cm a druhá vrstva 40–100 cm) a jejich retenční schopnost (v mm vodního 
sloupce). V rámci výpočtu je pak třeba zadat počáteční podmínky pro první den modelovaného 
období. Mezi základní výstupy modelu patří odhadovaný obsah půdní vody v jednotlivých 
vrstvách, ale také úhrn aktuální evapotranspirace pro daný den. Inspirací byl model SoilClim, 
viz níže.  
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Obr.  20:  Schéma modelu SoilClim (podle Brázdil et al., 2015) 

 
Tento systém se dá použít jak pro hodnocení obsahu půdní vláhy, tak pro hodnocení relativního 
nasycení a intenzity sucha. Tematické mapy vygenerované v projektu demonstrují na sekvenci 
let 2012-2015 dynamiku změn relativního nasycení a intenzity sucha (vztažené k obvyklým 
hodnotám půdní vlhkosti v období 1961-2010). Ukazují na mimořádnost epizody sucha v roce 
2012 i 2015 a naznačují potenciál monitorovacího systému s rozlišením lepším než 1x1 km. 
(Pozn. Nativní rozlišení prezentovaných map je 500x500 m). 
Nicméně ISSS je navržen tak, aby je bylo možné použít i pro studium dlouhodobějších změn 
(viz. Trnka et al., 2014 a 2015). Týká se Změny v počtu dní se stresem suchem v povrchové 
vrstvě půdy (do 40 cm) v období 1961-1990 vs. 1991-2014. Jako den se stresem suchem se bere 
takový, kdy relativní nasycení povrchové vrstvy půdy (0-40 cm) je nižší než 30 % maximální 
retenční schopnosti. 
Pro širokou zemědělskou veřejnost byly tyto postupy pro ZPF využity a nyní již slouží pro 
plošnou informaci o intenzitě zemědělského sucha prostřednictvím portálu www.intersucho.cz 
provozovaného ÚVGZ AV ČR Brno s podporou SPÚ Praha.  
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Pro indikaci „lesnického sucha“ a hodnocení dopadů KZ navrhuje Macků J. (2015) vymezení 
klimaticko-vegetačních segmentů a jejich variant. Na základě zpracovaných analýz řídících 
LVS pro jednotlivé PLO lze navrhnout varianty Klimaticko-vegetačních segmentů (KVS) 
Macků. J., 2014. Normální varianta předpokládá vyrovnaný průběh průměrné teploty a srážek, 
ve variantě xerické jsou teploty vyšší a srážky nižší, ve variantě ombrické pak je to naopak. 
Podle spektra a rozložení klimatických charakteristik LVS zpracovaných pro jednotlivé PLO 
lze agregovat PLO do KVS a jejich variant.  
 
 
Sucho se podmínkách lesního ekosystému projevuje odlišně od zemědělské půdy. Pro omezení 
vlivu sucha na zemědělské půdě jsou rozhodující faktory: 

• velikost, tvar a sklon/orografie půdních bloků  
• rotace plodin (osevní postup – hlavně zastoupení širokořádkových plodin, využití 

meziplodin – zelený pás, celkové zastoupení plodin vážících dusík, pásové střídání 
plodin)  

• operace na půdě (zornění, podrývání, kultivace během vegetace, omezování půdní 
krusty, termín sklizně, hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí, zkrácení 
meziporostního období, tj. zkrácení doby, kdy je půda bez ochranného krytu apod.) 

• omezení eroze (zatravnění, stabilizace drah soustředěného odtoku, zařazení překážek 
rychlého odtoku-protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, výsadba ochranných 
lesních pásů (větrolamů)   

• mikrobiální aktivita půdy (aplikace organického hnojení, zastoupení plodin a 
meziplodin vážících dusík, biomulčování, zaorávky posklizňových zbytků, zelené 
hnojení) 

• celková infiltrační schopnost půdy - primárně u orné půdy (celkové utužení, výskyt 
půdní krusty, narušení utužené vrstvy pod orničním profilem)    

• hydromeliorace (výskyt a stav zařízení pro odvodnění ZPF) 

• plošné zastoupení niv a zamokření půd 
• hladina podzemní vody  
• pedohydrologické vlastnosti (dle BPEJ, STV) 

• půdotvorný substrát a skladba podloží (geologické vlastnosti)  
• dostupnost závlahových systémů (jen v omezené míře) 

Je nezbytné si uvědomit, že schopnost infiltrace půd je klíčovým faktorem omezujícím plošné 
působení zemědělského sucha! Kompenzace deficitu zásoby vody v půdě prostřednictvím 
závlahy lze využít s ohledem na ekonomiku rostlinné výroby pouze u intenzivních plodin a 
kultur (ovocné sady, chmelnice, zelenina).  
 
Pro omezení vlivu sucha na lesní půdě jsou určující faktory, jež jsou zřetelně odlišné od faktorů 
pro ZPF: 

• skladba porostu a lesopěstební opatření  

• těžebně-dopravní eroze (TDE) a používané těžební technologie 
• hydrický režim půdy (dle hydrologických skupin půd) 

• vedení a údržba lesní cestní sítě (příčné svodné prvky, příkopy) 
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• plošné zastoupení niv a lokální zamokření půd 

• hladina podzemní vody  
• pedohydrologické vlastnosti  

• půdotvorný substrát a skladba podloží (geologické vlastnosti)  

Velmi podstatná je skutečnost, že ovlivňování skladby porostu a provádění lesopěstebních 
opatření je na rozdíl od roční, resp. několikaleté rotace zemědělských plodin zcela zásadně 
ovlivněno délkou obmýtí lesních porostů. Pro adaptaci lesa vůči negativním vlivům KZ je to 
základní limitující faktor!   
 
Macků, J. (2015) s ohledem na probíhající změnu klimatu navrhuje provést změny v 
terminologii i systému plánování na lesní půdě. Navrhuje nahradit tzv. cílové hospodářství 
stanovištními soubory a tzv. hospodářský soubor nahradit typem vývoje lesa. Rámcové 
plánování prostřednictvím rámcových směrnic hospodaření, představuje komplexní typizaci a 
integraci hospodaření na základě ekosystémového pojetí a funkční typizace lesa. Současná 
terminologie „hospodářský soubor (HS)“, „cílové hospodářství (CHS)“, „současné 
hospodářské soubory“ vyhl.č. 83/96 Sb.) odpovídá pojetí HÚL 70 let minulého století (vyhl. č. 
13/77 Sb). Strategickou záležitost pak představuje vyhodnocení hydrické a protierozní funkce 
lesa a jeho zakotvení do rámcového plánování. Macků, J. navrhuje na úrovni PLO stanovit 
hydrický potenciál lesní půdy včetně vlivu lesních porostů. Předmětem řešení by měla být velmi 
malá povodí s plochou lesa do 500 ha. Podobně se doporučuje řešit odolnost a ohrožení lesní 
půdy vůči těžebně-dopravní erozi (TDE). 
 
V přílohách této zprávy projektu je uvedena klíčová práce z hlediska návrhu adaptace  
na negativní vlivy KZ na les (Macků, J.: Návrh adaptačních opatření dopadů klimatické změny 
v lesích povodí Kyjovky, Trkmanky, Litavy, Veličky a Nedveky, dílčí zpráva projektu 
AdaptaN, 2015,). Tato práce poměrně podrobně popisuje možnosti adaptace vůči dopadům KZ 
a lze na ní odkázat. 
 
V rámci řešení již zmiňovaného projektu AdaptaN došlo k žádoucímu a vzorovému propojení: 

• různých prostorově plánovacích agend, tj. pozemkových úprav, územně plánovacích 
podkladů, plánů oblasti povodí, oblastních plánů rozvoje lesa apod.  

• systému hodnocení na zemědělské a lesní půdě současně  
• přístupů specialistů na klimatologii, zemědělské a lesnické hospodaření, pedologii, 

aplikovanou ekonomii, hydrologii a geoinformatiku 

Zcela zásadním přínosem projektu je tedy uplatnění integrovaných přístupů, bez kterých 
adaptace území vůči dopadům změny klimatu včetně vlivů sucha nebude nikdy tak efektivní, 
jak by mohla být. V projektu byla na bázi integrovaných přístupů výrazně provázána data, 
analýzy, modely a geografické interpretace klimatologických, hydrologických, pedologických, 
výrobních dat v tematických mapách. 
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Pro celkovou strategie boje se suchem z pohledu Lesů ČR i ostatních správců, resp. vlastníků 
lesa lze doporučit tyto klíčová opatření:  

• zajistit prostorové zahuštění/doplnění staniční sítě monitoringu klimatické změny 
(globální záření a sluneční svit, přízemní teplota vzduchu, rychlost větru, směr větru, 
srážky, teplota půdy, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy), jelikož počet a 
umístění zejména srážkoměrných stanic je z pohledu narůstající časoprostorové 
distribuce srážek zcela nedostačující (reálné srážkové epizody je nezbytné změřit)  

• zavést systém vyhodnocování klimatických dat, pedologických dat na lesní půdě 
(sledovat především změny ve vegetační periodě) a propojit na systém Národní 
inventarizace lesa prováděného ÚHÚL (NIL) 

• využít propojení prostorově plánovacích agend v území a propojit je také s daty 
získanými na bázi distančních metod (družicová data) z důvodu vysoké výtěžnosti dat  

• zavést pravidelnou analýzu odtokových poměrů a citlivostní analýzu sledující vliv 
počáteční nasycenosti povodí na přesnost simulace odtoku vody ze zájmového území 
(srážko-odtokové modely, např. Hydrog) 

• pro účely zajištění žádoucích průtoků ve vodotečích realizovat retenční opatření  
• provést kvantifikaci rizika ohrožení suchem pro smrkové porosty a identifikovat 

zóny/lokality s akutním ohrožením stavu lesa vlivem klimatického stresu 

• zásadně zvýšit schopnost infiltrace na ZPF (omezení pedokompace,apod.), která přímo 
i nepřímo ovlivňuje hydrický režim lesních půd zejména v nížinných částech toků a v 
lesně-polní krajině  

• na přispívajících plochách ke kritickým bodům VÚV (identifikace pro působení 
lokálních přívalových srážek) provést přednostně adaptační opatření zvyšujících retenci   

• provést kalkulace do ekonomiky lesnického hospodaření dané změnami produkčních 
charakteristik jednotlivých hlavních dřevin a dřevinné skladby, příp. se zdravotním 
stavem a obmýtím jednotlivých dřevin a porostů (v daném případě jde o změny v 
zastoupení dřevin, které se blíží více přirozenému a které je ekologicky stabilnější, s 
vyšším zastoupením listnáčů na úkor jehličnanů – především smrku (Šišák,L.-
Pulkráb,J., 2015).  

• Pozn.: Ekonomické důsledky lze očekávat zejména ve změně příjmů z produkce dříví 
(v kombinaci se změnou kvality a kvantity dříví) a ve změně nákladů pěstební a těžební 
činnosti, plynoucí zejména ze změny druhové skladby. 

• provést přehodnocení kategorizace lesních vegetačních stupňů (LVS), stávající 
kategorizace již nevyhovuje 

• provést nezbytné změny na úrovni metodiky OPRL (ÚHÚL) 

• vypracovat Rámcové směrnice pro hospodaření vlastníka lesa s respektováním zásad 
boje pro dopadům KZ a suchu (ÚHÚL) 

• vypracovat a rozšířit osvětové příručky pro adaptaci vůči dopadům KZ  
• adaptační opatření v území řešit na bázi integrovaných přístupů, jelikož dopady 

klimatické změny a možné nástroje adaptace vykazují vysoký stupeň komplexity 
(množství dopadů s vazbami mezi sebou i mezi adaptačními opatřeními) a lze 
předpokládat, že budou pro území celé ČR významné. Pro adaptaci to znamená, že 
adaptační nástroje musí být sestaveny v co nejvíce integrované podobě, aby bylo možné 
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dosáhnout potřebné účinnosti těchto nástrojů. Dopady klimatické změny byly dosud 
navíc cíleny nástroji politiky izolovaně, a navíc ne regionálně specificky. 

• soustavu adaptace vůči KZ i suchu je vhodné řešit společně s obcemi a zemědělci 
(uživatelé ZPF)  

Řešení projektu bylo primárně zaměřeno na vazbu vodního režimu a retence v území. V této 
souvislosti je nezbytné si uvědomit, že adaptační opatření, zejména pak vodní nádrže, 
provedená ve prospěch zvýšení retence na vodotečích (historické a nově vytipované retenční 
prostory) mají primární vliv na stav vodotečí a jen velmi omezený vliv na sucho v ploše povodí.  
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A.9 Místní šetření 

V rámci zpracování analytické části bylo provedeno tzv. místní šetření, při kterém byly 
navštíveny dotčené lesní správy a dotčená oblastní správa toků pro oblast povodí Moravy – 
detašované pracoviště Šumperk.  

V rámci tohoto šetření byly zjišťovány: 
 problémy se zrychleným povrchovým odtokem v době přívalových srážek,  
 konkrétní problémy na tocích, problémy s technickým stavem lesních,  
 problémy vzniklé z nedostatků srážek – sucho, 
 dostupnost dokumentací k vodním stavbám nacházející se v obvodu lesních správ, 
 informace k budoucím realizačním projektům v obvodu lesních správ, 
 informace k historickým vodním plochám – především k rybníkům. 

Všechny zjištěné informace byly v průběhu místního šetření zakresleny do náčrtové mapy, ze 
které následně vznikla mapová příloha – Zákres z místního šetření na lesních správách a správě 
toků – oblast povodí Moravy – detašované pracoviště Šumperk. 

 

 LS Hanušovice 
Na lesní správě Hanušovice proběhlo místní šetření dne 29.4.2016.  
Veškeré informace a problémové lokality jsou zaznamenány v mapové příloze  
 

 LS Loučná nad Desnou 
Na lesní správě Loučná nad Desnou proběhlo místní šetření dne 11.5.2016.  
Veškeré informace a problémové lokality jsou zaznamenány v mapové příloze  
 

 LS Ruda nad Moravou 
Na lesní správě Ruda nad Moravou proběhlo místní šetření dne 6.5.2016. 
Veškeré informace a problémové lokality jsou zaznamenány v mapové příloze  
 

 Správa toků – oblast povodí Moravy (detašované pracoviště Šumperk) 
Na této správě toků proběhlo místní šetření v průběhu řešení analytické části celkem dvakrát. 
První schůzka proběhla dne 26.2.2016 a spočívala v definování podkladů a předání dostupných 
dokumentací, kterými tato správa toků disponovala. Tyto podklady byly následně analyzovány 
v rámci další kapitoly. Druhé jednání proběhlo dne 11.5.2016, kdy byly upřesněny problémy, 
které byly zjištěny na jednotlivých lesních správách. Nové zásadní informace nebyly získány. 

Upřesňující informace byly zaznamenány pouze graficky do mapové přílohy. 
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A.10 Analýza získaných projektů a dokumentací 

V průběhu analytické části bylo provedeno shromáždění a analýza získaných podkladů. Byly 
shromážděny a prostudovány nejen koncepční materiály výhledových záměrů a dlouhodobých 
plánů, ale i aktuální dokumentace, týkající se stávajících vodních nádrží. 

Dále byly využity informace dostupné na webových stránkách správce povodí Moravy s.p. a 
povodí Labe s.p. 

Při analýze dostupných podkladů bylo zjištěno, že podrobnější informace o stávajících vodních 
nádržích vlastní uceleně pouze správce povodí Moravy s.p., povodí Labe s.p. a správce DVT – 
LČR s.p. Ostatní vodní nádrže, které byly identifikovány při druhé fázi analýzy území nejsou 
v mnoha případech nikde evidovány a dohledatelnost dokumentací je v rozsahu zadání studie 
nereálná.  

Při zpracování analytické části byly využity v maximální míře dostupné podklady, které budou 
v návrhové části zohledněny a zahrnuty do finálních návrhů. 
 
Jedná se o následující podklady: 

- Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk – I. etapa 
- Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk – II. etapa 
- Koncepce revitalizace vybraných povodí okresu Šumperk 
- Studie odtokových poměrů přítoků Klepáčovského potoka 
- Studie opatření na vodním toku Hučivá Desná 
- Studie odtokových poměrů Jedelský potok, k. ú. Jedlí 
- Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného 

hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR 
- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 
- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016 – 2021 
- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 

těchto území (Generel LAPV) 
- ILUP Pomoraví 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (aktualizace č. 1 – z r.2011) 
- Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy (www.pmo.cz) 
- Vodní nádrže ve správě Povodí Labe (www.pla.cz) 

Dokumentace získané na pracovištích LS Lesy LČR: 
- Rybníky LS Hanušovice – PD – Rybník Františkov 
- Rybníky LS Hanušovice – PD – Nádrž Zadní Alojzov 
- Rybníky LS Hanušovice – PD – Rybník Nové Losiny 
- VD Nový Malín – Krásné 
- VN Hrabová I, VN Hrabová II 
- ZKT PB Klepáčovský potok 
- Poldr Nový Malín 
- VN Moravský Karlov 

V následující části je proveden informativní výpis údajů z prostudovaných podkladů 
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 Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk – I. etapa 

Úvod 
Tato studie byla zpracována v roce 1998 Výzkumným ústavem vodohospodářským  
T. G. Masaryka v Brně pod vedením Ing. Pavla Horáka, CSc. Podnětem ke zpracování byl 
požadavek Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku, který tímto reagoval  
na povodňovou situaci v roce 1997.  

 

Zájmové území 

Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk vyhodnocovala tehdejší stav protipovodňové 
ochrany a navrhovala vhodná opatření dle stanovených cílů na všech tocích okresu Šumperk a 
na částech těch toků mimo hranice okresu, které do něj vtékají a podílejí se tak na ohrožení 
okresu povodněmi. Jednalo se o toky Morava, Krupá, Branná, Desná, Merta, Moravská Sázava, 
Březná, Nemilka, Mírovka, Třebůvka, Oskava a jejich přítoky. 

 

 Studie protipovodňové ochrany okresu Šumperk – II. etapa 

Úvod 
Tato studie byla zpracována v roce 1999 Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. 
Masaryka v Brně pod vedením Ing. Karla Drbala. Vypracování II. etapy studie bylo zadáno 
Referátem životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku. Studie navazuje na I. etapu 
zpracovanou v roce 1998.  

Zájmové území 
Povodí Desné od rozvodnice po ústí do Moravy. 
 

 Koncepce revitalizace vybraných povodí okresu Šumperk 

Tato studie byla vypracována v roce 1995 společností Löw a spol., s.r.o. se sídlem v Brně pod 
vedením Ing. Tomáše Havlíčka. Zpracování studie bylo zadáno Referátem životního prostředí 
Okresního úřadu v Šumperku.  

 Studie odtokových poměrů přítoků Klepáčovského potoka 

Tato studie byla zpracována v roce 2004 společností TERRA – pozemkové úpravy s.r.o. v 
Šumperku pod vedením Ing. Václava Brtny. Podnětem ke zpracování byl požadavek 
Zemědělské vodohospodářské správy, oblasti povodí Moravy. V oblasti byly v tehdejší době 
předpoklady pro rozvoj nadměrné vodní i větrné eroze a urychlený odtok povrchových vod 
s následně působenými škodami. 

 

 Studie opatření na vodním toku Hučivá Desná 

Tato studie byla vypracována v roce 2014 společností MARESA s.r.o. v Býšťi pod vedením 
Ing. Josefa Mareše. Zpracování studie bylo zadáno státním podnikem Lesy České republiky, 
Správou toků oblasti povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně.  
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 Studie odtokových poměrů Jedelský potok, k. ú. Jedlí 

Úvod 
Tato studie byla vypracována v roce 2014 společností TERRA – pozemkové úpravy, s.r.o. se 
sídlem v Šumperku pod vedením Ing. Filipa Brtny. Zpracování studie bylo zadáno státním 
podnikem Lesy České republiky, Správou toků oblasti povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně. 
 

Zájmové území 
Povodí Jedelského potoka od rozvodnice po soutok s řekou Březnou 

 

 Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného 
hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR 

Úvod 
Tento výzkumný projekt je zpracováván od roku 2011 do současnosti řešitelským sdružením 
společností Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a Ecological Consulting. Výzkum je veden  
pod inventárním číslem NAZV KUS QJ 1220233. Projekt se zabývá provázaností mezi užitkem 
starých rybničních soustav a současné zemědělské výroby. 
 

Cíle 
Cílem projektu byla optimalizace využití ploch bývalých rybníků. V jejím rámci tým 
výzkumníků vyhodnotil možnost obnovení bývalých rybníků, změnu zemědělského využití, 
vytvoření protierozních nebo protipovodňových prvků (např. mokřady, poldry, biocentra atd.) 
a porovnal jejich přínos. Výsledkem projektu byla nová metodika Hodnocení území  
na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) směrem k posílení udržitelného 
hospodaření s vodními a půdními zdroji v dlouhodobém horizontu. 
 

Zájmové území 
Česká republika 

 

Rozbor dokumentace 

Analytická část 
Pro dosažení vytyčeného cíle vytvoření nové metodiky Hodnocení území na bývalých 
rybničních soustavách byla ve výzkumném projektu řešena řada analytických úkolů.  

K vytvoření digitální databáze historických rybníků v ČR byly vyhodnoceny mapy II. 
vojenského mapování a mapy stabilního katastru. Jejich porovnáním byla vytvořena nová 
digitální vrstva s atributy popisujícími stav historických rybníků. Byly zakresleny rybníky větší 
než cca 0,1 ha. 

K určení aktuálního využití území v ploše historických rybníků byla vyhodnocena Základní 
mapa ČR 1: 10 000 databáze ZABAGED a údaje z digitální báze vodohospodářských dat 



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

103 

 

DIBAVOD. Srovnáním aktuálního stavu s databází historických rybníků nově vznikla také 
databáze zaniklých rybníků.  

Plochy zaniklých rybníků byly vyhodnoceny z hlediska dnešního využití území srovnáním 
s databází registru zemědělské půdy LPIS, s mapovými podklady Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů, s půdní mapou ČGS 1:1 000 000 a digitální syntetickou půdní mapou ČZU  
1:200 000, databází komplexního průzkumu půd KPP 1:50 000 a mapou bonitovaných půdně 
ekologických jednotek BPEJ 1:5 000.  

Pro podrobný terénní průzkum ploch bývalých a stávajících rybníků bylo vybráno 22 oblastí 
z různých částí České republiky. Průzkumy byly provedeny za doprovodu odborníků a získané 
podklady umožňují zpracování a posouzení případových studií. 

 

Návrhová část  
V současné době probíhá vyhodnocování současného využití území na plochách historických 
rybníků. Konečného cíle vytvoření nové metodiky Hodnocení území na bývalých rybničních 
soustavách (vodních plochách) směrem k posílení udržitelného hospodaření s vodními a 
půdními zdroji v dlouhodobém horizontu prozatím nebylo dosaženo. 

 

Závěr 
V rámci řešení výzkumného projektu byly nad mapami II. vojenského mapování zakresleny 
historické rybníky, opatřeny základní databází a po otestování přesnosti zákresu byly manuálně 
upraveny polohy rybníků s výměrou nad 0,5 ha. V současné době probíhají prostorové analýzy 
současného využití území historických rybníků a další činnosti využívající vrstvu zobrazující 
tyto rybníky. V rozsahu České republiky bylo zakresleno a doplněno o dostupné údaje 33 555 
rybníků, z nichž 10 965 má výměru nad 0,5 ha. 

Přínosy studie k projektu návrhu opatření ke zvýšení retenční schopnosti území ve správě  
LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou: 

Při řešení projektu návrhu opatření ke zvýšení retenční schopnosti území ve správě LS 
Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou je vhodné využít vrstvu 
historických rybník ů jako podklad označující plochy využitelné ke zvýšení retenční a 
akumulační schopnosti území návrhem rozlivů, mokřadů, rybníků či suchých nádrží.  
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 Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

Úvod 

Tato studie byla vypracována v roce 2007 společností Pöyry Environment a.s., oddělením 
Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu se sídlem v Brně pod vedením 
Ing. Radka Maděřiče. Zpracování studie bylo zadáno Krajským úřadem Olomouckého kraje 
pod číslem zakázky 3A05440. 

 

Cíle 
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje měla za cíl vyhodnotit území 
Olomouckého kraje z hlediska míry ohrožení povodněmi a navrhnout pro něj soubor opatření, 
který by vyřešil protipovodňovou ochranu Olomouckého kraje.  

 

Zájmové území 

Olomoucký kraj 

 

 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016 – 2021 

Úvod 
Současně platný, schválený plán povodí (Plán oblasti povodí Moravy) se aktualizoval v letech 
2013 až 2015 zejména podle účinnosti zavedených opatření a aktuálního hodnocení stavu 
vodních útvarů. Předložený návrh Plánu dílčího povodí (dále PDP) Moravy a přítoků Váhu je 
hledáním rovnováhy mezi náročnými konkrétními cíli, které byly vytyčeny na základě 
legislativních předpisů, na základě Plánu hlavních povodí České republiky, a na základě 
environmentálních a vodohospodářských zkušeností jak pořizovatelů plánu, tak autorů metodik 
a návodů. Tvůrci návrhu PDP Moravy a přítoků Váhu jsou přesvědčeni, že tento plán je dobrým 
východiskem pro postupné splnění cílů Rámcové směrnice, zakotvených zejména ve vodním 
zákonu, ve vyhlášce o plánování v oblasti vod a v Plánu hlavních povodí ČR. 

 

Cíle 
Plánování v oblasti vod vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 
dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová 
směrnice). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i 
podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové 
směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027. 

Proces plánování v oblasti vod se v současné době řídí ustanovením vodního zákona v Hlavě 
IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy - vyhláškou č. 292/2002 Sb., o 
oblastech povodí ve znění a vyhlášky č. 390/2004 Sb., vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování 
v oblasti vod, která od 1. 5. 2005 zrušila předchozí vyhlášku č.140/2003 Sb. Plánování v oblasti 
vod je ve smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, (vodní zákon), soustavná 
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koncepční činnost, kterou zajišťuje stát a jež odpovídá požadavkům Evropských společenství, 
zejména Rámcové směrnice. 

Účelem plánování v oblasti vod je dle vodního zákona vymezit a vzájemně harmonizovat 
veřejné zájmy: 

 ochrany vod jako složky životního prostředí; 
 ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod; 
 trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění 

požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 
Proces plánování v oblasti vod na národní úrovni náleží do sdílené působnosti MZe a MŽP. Na 
úrovni dílčích povodí (oblastí povodí) jsou pořizovateli správci povodí (státní podniky Povodí) 
a krajské úřady. 

 

Zájmové území 

Zájmové území specifikované v Plánu oblasti povodí je výrazně většího rozsahu, než je 
zájmové území, které je řešeno v tomto dokumentu, který zahrnuje území tří lesních správ 
v povodí horního toku řeky Moravy. 

V Plánu oblasti povodí Moravy a přítoků Váhu je zahrnuto území v rozloze 9 994,4 km2, 
V tomto území je obsaženo území, řešené v Návrhu opatření ke zvýšení retenční schopnosti, o 
rozloze pouze 1 286,4 km2. 

 

Rozbor dokumentace 
Plán oblasti povodí Moravy a přítoků Váhu zhodnocuje stávající stav tohoto povodí, jak 
z hlediska geomorfologického, geologického, hydrogeologického, pedologického, 
klimatického a rovněž i lesních poměrů a lesního hospodářství a dalších hledisek (demografie, 
hospodářství, zemědělství, doprava, energetika). 

Z hlediska lesních poměrů a lesního hospodářství je zde zmíněno, že z rozlohy lesů celého 
povodí tvoří největší podíl 3,4 a 5 LVS (lesní vegetační stupeň) – 81,4 %. 

Rovněž je zde uvedeno, že aktuální stav lesních porostů je z hlediska druhové skladby značně 
nepříznivý. V současné druhové skladbě dominují jehličnany. Zastoupení jehličnatých porostů 
vs. listnatých je v poměru 62,3 % ku 37,7 %. Převládá smrk s podílem 77,1 % plochy jehličnanů. 
U listnáčů má největší zastoupení buk s 44,9 % a dub s 14,2 % plochy mezi listnáči. V přirozené 
druhové skladbě lesních porostů by měl mít smrk zastoupení asi 30 %, listnáče by pak měly 
tvořit 70 %. 

V dokumentaci je podrobně uveden výčet všech vodohospodářských informací a informací o 
dalších navazujících činnostech, vodní hospodářství v tomto území ovlivňujících. Je zde 
uveden výčet všech chráněných a citlivých oblastí, ekosystémech, informace o podzemních 
vodách  

 



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

106 

 

Plán oblasti povodí Moravy a přítoků Váhu obsahuje celkem 9 hlavních částí (kapitol), ve 
kterých je proveden rozbor a návrh následujících oblastí: 

0. Úvod  
1. Charakteristiky 
2. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod 
3. Monitoring a hodnocení stavu 
4. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí 
5. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny 
6. Opatření k dosažení cílů 
7. Ekonomické údaje 
8. Doplňující údaje 

 
ad 1. V této části je zhodnocen stávající stav celého povodí, jak z hlediska geomorfologického, 

geologického, hydrogeologického, pedologického, klimatického a rovněž i lesních 
poměrů a lesního hospodářství a dalších hledisek (demografie, hospodářství, zemědělství, 
doprava, energetika). 

Z hlediska lesních poměrů a lesního hospodářství je zde zmíněno, že z rozlohy lesů celého 
povodí tvoří největší podíl 3,4 a 5 LVS (lesní vegetační stupeň) – 81,4 %. 

Rovněž je zde uvedeno, že aktuální stav lesních porostů je z hlediska druhové skladby 
značně nepříznivý. V současné druhové skladbě dominují jehličnany. Zastoupení 
jehličnatých porostů vs. listnatých je v poměru 62,3 % ku 37,7 %. Převládá smrk s 
podílem 77,1 % plochy jehličnanů. U listnáčů má největší zastoupení buk s 44,9 % a dub 
s 14,2 % plochy mezi listnáči. V přirozené druhové skladbě lesních porostů by měl mít 
smrk zastoupení asi 30 %, listnáče by pak měly tvořit 70 %. 

V dokumentaci je podrobně uveden výčet všech vodohospodářských informací a 
informací o dalších navazujících činnostech, vodní hospodářství v tomto území 
ovlivňujících. Je zde uveden výčet všech chráněných a citlivých oblastí, ekosystémech, 
informace o podzemních vodách  

ad 2. V této kapitole je užívání vod hodnoceno zvlášť pro vody povrchové a zvlášť pro vody 
podzemní. Text kapitoly se zaměřuje na významná užívání vod a určení významných 
vlivů, které mohou způsobovat nedosažení dobrého stavu vod. Pro jednotlivá užívání vod 
jsou naznačeny trendy vývoje do roku 2021 včetně zhodnocení očekávaných dopadů 
dlouhodobých scénářů klimatické změny. 

ad 3. Cílem této kapitoly je představit stav povrchových a podzemních vod a chráněných 
oblastí. Hodnocení stavu je vstupem do dalších kapitol plánu dílčího povodí, ve kterých 
se na základě hodnocení stavu stanovují cíle pro jednotlivé vodní útvary i chráněné oblasti 
a následně pak navrhují opatření k dosažení dobrého stavu. Stav je zjišťován na základě 
monitorovacích programů, vyhodnocování výsledků, odhadu následného vývoje, se 
zohledněním efektů opatření, realizovaných po r. 2012. 

ad 4. V této části jsou vymezeny základní cíle, obecné, pro všechny vodní útvary. Vytýčením 
těchto globálních cílů jsou dány podmínky pro návrh lokálních podmínek, při jejichž 
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dodržení je možno těchto globálních cílů dosáhnout. Cíle lze sjednotit do tří základní 
směrů: 

 zamezení zhoršení stavu vodních útvarů 
 zajištění ochrany a zlepšení stavu vodních útvarů (dosažení dobrého stavu) 
 cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami 

ad 5. Kapitola je věnována rozboru problematiky ochrany před povodněmi a vodního režimu 
krajiny, doplněnou o všeobecnou charakterizaci tohoto dílčího povodí, doplněnou o 
některé související aspekty. 

Jsou zde vymezeny tři skupiny přirozených povodní, vyskytujících se v tomto dílčím 
povodí: 

 zimní a jarní povodně podmíněné táním sněhu nebo prudkou oblevou 
 letní povodně způsobené krátkými vydatnými dešti – projevují se nejvíce na 

malých povodích a mají tedy převážně lokální charakter 
 letní povodně způsobené trvalými vydatnými dešti – projevují se zejména na 

velkých rozsáhlých povodích a mají tedy regionální charakter. 
Významnou částí této kapitoly, úzce související s předmětem Návrhu opatření ke zvýšení 
retenční schopnosti krajiny je kapitola „Cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny“. Zde 
je využit materiál Ministerstva zemědělství – Generel LAPV – viz následující podklad. 

ad 6. Opatření k dosažení cílů uvedených v Plánu oblasti dílčích povodí jsou programy opatření, 
sloužící k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v rámci konkrétního dílčího 
povodí. 

Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod musí obsahovat základní opatření, a tam, 
kde je to nutné, i doplňková opatření. Dodatečná opatření se navrhují v případě, kde ani 
po realizaci všech konkrétních opatření a jejich odhadovaných přínosů nedojde u 
některých ukazatelů ke zlepšení. 

Program opatření obsahuje opatření, která reagují zejména: 
 na výsledky hodnocení stavu vodních útvarů 
 na identifikaci významných vlivů 
 na schválené významné problémy nakládání s vodami. 

Opatření jsou dále dělena na: 
 základní opatření 
 doplňková 
 dodatečná 

ad 7.    Kapitola se zabývá platbami:  
 k úhradě správy vodních toků a správy povodí 
 za odebrané množství podzemní vody 
 za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
 za znečištění vypouštěných odpadních vod 
 za vodné a stočné (dodávka pitné vody a odvádění vod odpadních) 

ad 8. Tato kapitola obsahuje seznam dalších projektů, programů a koncepcí s vodohospo- 
dářskou tématikou týkajících se dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, včetně krátkého 
shrnutí jejich obsahu. 
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Závěr 

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je koncepčním podkladem, zpracovaným na 
základě souhrnu podrobných podkladů a provedeného monitoringu v řešeném území, 
dále na základě provedených návrhů a projednání těchto návrhu, s cílem ochrany a 
zlepšení stavu vodních útvarů v tomto řešeném dílčím povodí na vymezené období let 2016 
– 2021. 

Při realizaci navržených postupů a opatření by mělo být těchto cílů dosaženo. Jejich 
využití v rámci projektu návrhu zvýšení retenční schopnosti území je přínosné, zejména 
část 4. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní 
prostředí. 

 

 Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní 
zásady využití těchto území (Generel LAPV) 

Účelem Generelu LAPV je na základě vyhodnocení souboru lokalit vymezených ve Směrném 
vodohospodářském plánu, podle kterého vodohospodářské orgány vycházely při svém 
rozhodování do 22. prosince 2009, stanovit nový aktualizovaný soubor lokalit pro jejich územní 
ochranu jako odborně-technický podklad pro zapracování do politiky územního rozvoje a do 
územně plánovací dokumentace. 

Generel LAPV stanoví soubor lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů; plochy těchto lokalit 
jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a 
mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny 
v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), především pro zajištění zdrojů 
pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní. 

 

 ILUP Pomoraví 

Úvod 
Lesní hospodářství je vzhledem ke své podstatě nedílnou součástí venkovského prostoru. 
Projekt ILUP Pomoraví je zaměřen na trvale udržitelné využívání venkovského prostoru. 
Výzkum je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu týkajícího se spolupráce starých a 
nových členských zemí Evropské unie s názvem Integrated Land Use Planning and River Basin 
Management – ILUP. Je do něj zapojeno 10 projektových partnerů z pěti evropských zemí 
(Rakousko, Německo, Maďarsko, Česká republika a Řecko). Mimo jiné se zabývá udržitelným 
rozvojem území v kontextu názorů jeho obyvatel. 

Popis projektu 
Projekt se zabývá optimalizací klíčových faktorů udržitelného rozvoje venkova na území 
povodí horního a středního toku řeky Moravy s největším důrazem na protipovodňovou 
ochranu, snížení eroze a zvýšení retenčních schopností půdy. Základními tématickými okruhy, 
do kterých je projekt rozčleněn, jsou: vodní režim v krajině, zemědělství, lesnictví, krajina a 
lidé. 
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Výstupem jsou konkrétní návrhy řešení včetně ekonomické stránky dané problematiky a také 
ochoty realizovat navržená opatření. Ty budou sloužit jako podklad pro rozhodování a 
plánovaní v krajině, s přesnými a technicky využitelnými výstupy v oblasti územního plánování 
a plánování investic do regionálního rozvoje zejména v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství. 

Významnou myšlenkou českého projektu jsou společné návrhy opatření v krajině, které vychází 
z oblasti vodního, lesního a zemědělského hospodářství, respektující nároky ochrany přírody a 
neposlední řadě také rozvoje venkovských podnikatelských aktivit. V oblasti lesnictví, ochrany 
přírody, zemědělství a územního plánování slouží projekt Pomoraví přímo jako pilotní oblast 
pro nastavení nové legislativy. Má význam rovněž pro starosty obcí, podnikatelské, zemědělské 
a lesnické subjekty, kterým může v mnohém pomoci při čerpání zdrojů ze strukturálních fondů 
pro potřeby údržby a rozvoje krajiny. 

Tento projekt je významným podkladem pro zpracování návrhové části, zejména kapitoly E04 

– Optimalizace lesnického hospodaření a E05 – Optimalizace vodního režimu v krajině a 

systému prevence před povodněmi. 

 

Kapitola E04 
Hlavním cílem prací bylo zhodnocení hydrické funkce lesa. Jsou zde stanovena kritéria, která 
mají podchytit odolnost, resp. náchylnost svrchních půdních horizontů k poškození a promítnut 
sklon i tvar svahu, resp. jeho vyústění ve stanovení kritického sklonu svahu. Funkčním 
kritériem je typ vodního režimu lesních půd. Výstupem je vrstva potenciálního stupně typu 
vodního režimu (klasifikace 1. až 5. stupeň). 

Obsahem kapitoly je mimo jiné: 
- klasifikace a diferenciace přírodních (geomorfologických, klimatických, geologických, 

pedologických, fytogeografických, sociekologických, biogeografických, vegetačních 
rekonstrukčních jednotek) a růstových podmínek (zastoupení lesních vegetačních 
stupňů, souborů a lesních typů) všech lesních porostů na základě ekosystémového 
přístupu. Součástí statistických analýz databáze o lesích bylo stanovení druhové skladby 
lesních porostů (dle zastoupení dřevin), věkové skladby a porovnání s druhovou 
skladbou přirozenou. Stupeň přirozenosti lesního porostu se kvantifikuje ze vztahu 
skutečná druhová skladba ke skladbě přirozené potenciální vegetace dle přírodních 
podmínek. 
 

- posouzení kvality a hustoty lesní dopravní sítě celého zájmového území provedením 
inventarizace odvozních cest. Do inventarizace byly zahrnuty všechny cesty 
procházející lesem nebo se ho dotýkající a cesty mimo les, pokud je vlastní majitel lesa 
a slouží dopravnímu zpřístupnění lesa. Jsou zde vylišeny transportní segmenty, které 
vymezují lesní porosty gravitující na jednu hlavní odvozní cestu - dříví se soustřeďuje 
k jednomu nebo více odvozním místům a odvozní celky (soubor transportních segmentů 
jednotného směru odvozu z lesa na manipulační sklad, k železniční vlečce případně k 
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odběrateli). Výstupem je aktualizovaná vrstva lesní dopravní sítě, tabulková část s 
textovým komentářem. 
 

Kapitola E05 

V kapitole 05 je řešena: 

- podrobná analýza erozních a odtokových poměrů v zájmovém území části povodí 
Moravy. K tomuto účelu bylo celé povodí pracovně rozděleno na povodí Bystřice, 
Oskavy, Desné, Krupé a Branné, Třebůvky, Moravské Sázavy a Nivu Horní Moravy  
zahrnující řadu povodí s přímým ústím do Moravy. Všechna zmiňovaná povodí byly 
dále dělena na dílčí povodí II. až IV. řádu včetně určení elementárních odtokových 
ploch a celků erozně uzavřených. 
 

- návrh komplexní ochrany a organizace povodí ve zbývajících řešených povodích 
(zejména ve zbývajících částech povodí Třebůvky a Moravské Sázavy, Bystřice, 
Krupé  a Branné a ve zbývající části povodí pracovně nazvané „Niva“ Horní Moravy ). 
Návrh systému komplexní ochrany a organizace řešených povodí založen na základě 
optimální kombinace jednotlivých prvků protierozní a protipovodňové ochrany 
s důrazem na delimitaci kultur, stabilizaci drah soustředěného odtoku, navrhování 
zasakovacích pásů a dalších biotechnických prvků a jako koncové prvky technických 
opatření byly opět identifikovány potencionálně vhodné profily pro realizaci 
ochranných nádrží. 
 

 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje 

V rámci aktualizace č. 1 v r. 2011 ZÚR Olomouckého kraje byl upraven výčet lokalit pro 
ochranu území vymezených k realizaci následujících vodních nádrží. Lokality, týkající se 
zájmového území jsou následující: 

 lokalita Hoštejn – povodí VVT Březná 
 lokalita Březenský Dvůr – povodí VVT Březná 
 lokalita Červený Potok – povodí VVT Morava 
 lokalita Hanušovice – povodí VVT Morava a VVT Krupá 
 lokalita Staré Město – povodí VVT Krupá 
 lokalita Splav – povodí VT Klepáčský potok 
 lokalita Sobotín – povodí VVT Merta 
 lokalita Police – povodí VT Rohelnice 

 

Pro tyto nádrže, jejichž podrobnější popis není obsahem textové části aktualizace, jsou ZÚR 
vymezenými plochami, jejichž rozsah by měl být zapracován do dílčích územních plánů 
dotčených obcí.  

Všechny zmíněné lokality uvedeny v následující přehledné situaci. 
 



Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a 
LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území 

 

111 

 

 
Obr.  21:  Přehledná situace vybraných lokalit výhledové akumulace povrchových vod dle ZÚR Olomouckého 
kraje (akt. č. 1 z r. 2011) 
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 Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy 
- nádrž: Dlouhé stráně – dolní 
- nádrž: Dlouhé stráně – horní 
- nádrž: Nemilka  

 

 Vodní nádrže ve správě Povodí Labe 
- Suchá nádrž (poldr) Králíky na Tiché Orlici 

 

 Rybníky LS Hanušovice  
- PD – Rybník Františkov 
- PD – Nádrž Zadní Alojzov 
- PD – Rybník Nové Losiny 

 

 VD Nový Malín – Krásné 

Jedná se o stávající průtočnou vodní nádrž na Hraběšickém potoce, protékajícího mezi obcí 
Nový Malín a Vikýřovice. V minulosti vybudovaná jako závlahová nádrž ve správě 
Zemědělské vodohospodářské správy, po delimitaci ve správě podniku Lesy ČR, s.p. 

Hraběšický potok se nachází v povodí ČHP 4-10-01-0860, IDVT (CEVT) 10185814 a náleží 
do dílčího povodí Moravy. 

 

 VN Hrabová I, VN Hrabová II 

Jedná se o dvě stávající průtočné vodní nádrže na Hrabovském potoce, protékajícího obcí 
Hrabová. V evidenci podniku Lesy ČR jsou vodní nádrže uvedeny jako Hrabovský I a 
Hrabovský II. 

Hrabovský potok (přítok Lužního potoka) se nachází v povodí ČHP 4-10-02-0590, IDVT 
(CEVT) 10200410 a náleží do dílčího povodí Moravy. 

 

 ZKT PB Klepáčovský potok 

Jedná se o vodní dílo z roku 2010, obsahující úpravu koryta bezejmenného vodního toku, 
pravostranného přítoku Klepáčovského potoka, suché retenční nádrže – poldru a průcezné 
kamenné přehrážky. Z hlediska potenciálu pro zadržení vody v krajině, případně zpomalení 
odtoku, je využitelný zejména SO 02 – Retenční nádrž – poldr. 
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 Poldr Nový Malín 

Jedná se o vodní dílo řešící hlavně protipovodňovou ochranu obce Nový Malín. Jedná se o 
suchou retenční nádrž – poldr, v jehož zátopě jsou vybudovány laguny. Vodní dílo má rovněž 
funkci ekologickou, vytvářející podmínky pro regeneraci krajinného prvku v údolnici 
bezejmenné vodoteče, déle funkci protierozní a v neposlední řadě přispívá ke zpomalení odtoku 
a dočasnému zadržení vody v krajině. 

 

 VN Moravský Karlov 

Jedná se o kaskádu dvou obtokových nádrží na vodním toku Březná, situované v levobřežní 
části údolnice. Nádrže jsou využívána pro zadržení vody v krajině a extenzivní chov ryb. 
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B.1 Úvod 

Návrhová část studie se zabývá možnostmi zvýšení retenčních schopnosti krajiny a dle zadání 
jsou ve struktuře zpracovány tato dvě témata: 

 návrh opatření s vlivem na retenční schopnost území, včetně vytipování lokalit a profilů 
vhodných k realizaci těchto opatření 

 stanovit k návrhům opatření orientační technické parametry, včetně určení primárních 
a sekundárních funkcí 

Návrhová část studie se zabývá třemi typy (skupinami) návrhů opatření.  
 návrhy opatření na PUPFL – opatření lesnicko-pěstebního charakteru 
 návrhy opatření v ploše povodí na ZPF 
 návrhy vodohospodářský opatření – opatření technického charakteru  

V měřítku, v jakém jsou navrhována opatření, se jedná o rámcové vymezení ploch a na ně 
navázané typy opatření, s vědomím, že přesné umístění, stanovení typu, rozsahu a parametrů 
plošných, liniových nebo technických opatření je možné jen se znalostí místních poměrů, 
způsobu hospodaření v daném území případně podrobnějších výpočtů. Uvedené návrhy 
opatření jsou podkladem pro zpracovatele podrobnější studie (projektu, pozemkové úpravy, 
jiné dokumentace) založeného na místním šetření, a zároveň vodítkem, na které lokality zaměřit 
pozornost. Jednotlivá opatření by měla být navrhována v širším celku (hydrologickém), neboť 
některá mohou být navržena s protipovodňovou funkcí a musejí být navrhována s ohledem  
na místní podmínky a dimenzována s ohledem na situaci výše v povodí. 

 

B.2 Lesnicko-pěstební opatření na PUPFL 

Navrhovaná pěstební opatření jsou založena na potřebách vyplývajících ze zastoupení 
funkčních skupin lesních porostů v jednotlivých povodích. Podkladem opatření jsou informace 
o poměrech druhové skladby ve vazbě na odtokové poměry. Doporučované obnovní postupy 
se týkají porostů, kde již nastal nebo brzy nastane počátek obnovní doby. Odhad výměry 
takových porostů přináší tabulka č. 51 

Tab. 51:  Podíl porostů starších 80 let dle platnosti LHP na zájmovém území 

Povodí 
Výměra porostů Porosty mýtního věku 

(ha) (ha) (%)  
Branná 6158,4 2142,8 34,8 
Březná 4878,0 1791,9 36,7 
Desná část 1 1094,2 393,2 35,9 
Desná část 2 2406,3 773,3 32,1 
Desná část 3 7563,3 3448,3 45,6 
Hraniční potok 891,0 217,6 24,4 
Krupá 5922,7 1902,7 32,1 
Loučka 857,3 276,2 32,2 
Merta 5250,6 2506,7 47,7 
Moravská Sázava 1007,9 327,7 32,5 
Morava část 1 1528,0 556,1 36,4 
Morava část 2 1132,6 508,9 44,9 
Morava část 3 3964,5 1563,4 39,4 
Morava část 4 3993,3 1389,1 34,8 
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Povodí 
Výměra porostů Porosty mýtního věku 

(ha) (ha) (%)  
Nemilka 499,2 238,1 47,7 
Tichá Orlice 850,5 132,8 15,6 
Celkem 47997,8 18168,8 37,9 

Podrobnější doporučení pro jednotlivá dílčí povodí jsou uvedena v jednotlivých zprávách 
dílčích povodí. 

 

 Pěstební doporučení pro zájmové území 

Pěstebními postupy lze upravit retenci vody v území v těch dílčích povodích, kde nalezneme 
souběh významné plochy lesů s klimatickou funkcí, možnost přeměny druhové skladby ve 
významně zastoupených porostech mýtního věku, do kterých budou opatření směřovat. Těmito 
dílčími povodími s vysokým potenciálem úpravy vodního režimu jsou: povodí Branné, Březné, 
Desné 3, Krupé, Merty, Moravy 3 a Moravy 4. Odtok je možné ovlivňovat (zvyšovat) 
přeměnami druhové skladby podporou listnaté složky (maximálně do 30 %). Snižování odtoku 
z porostů lze dosáhnout naopak podporou jehličnanů. Podrobnější doporučení pro jednotlivá 
dílčí povodí jsou uvedena v jednotlivých zprávách dílčích povodí 
 

B.3 Návrhy opatření na ZPF proti nadměrné erozi a ke zvýšení retence 
území 

 Základním podkladem pro návrh opatření na ZPF v ploše povodí byly výstupy analytické části 
– výpočty ztráty půdy povrchovým odtokem a výpočty akumulace odtoku identifikovaly 
kritická místa z hlediska nadměrné eroze a soustředění odtoku. 

 

 Rozsah navržených opatření 

V analytické části byly vyhodnoceny erozní a odtokové poměry v rozsahu hydrologicky 
vymezeného celku, v případě řešeného území se jednalo o půdní bloky evidované v LPIS 
v rozsahu území a s jeho přesahem. 

Návrhy opatření byly umístěny na bloky, díly bloků a jejich části (dále jen „bloky“) na kultury 
orná půda, tráva na orné a úhor (dále jako „orná půda“). 

Navrhovaná opatření je možné rozdělit na opatření obecné povahy a opatření místně 
lokalizovaná. Vzhledem k rozsahu území byly jednotlivé typy opatření specifikovány na 
jednotlivé půdní bloky nebo jejich části. V případě potřeby oddělení opatření od zbytku půdního 
bloku bylo rozdělení provedeno tak, aby bylo usměrněno obdělávání a aby se významně 
nezkomplikoval pojezd po pozemku. U menších bloků bylo od dělení upuštěno a do opatření 
byl zahrnut celý blok. Přesné umístění organizačních, resp. biotechnických opatření a stanovení 
jejich parametrů je již na zemědělci, resp. projektantovi. Návrhy opatření byly navrhovány  
ve 2 variantách, a to jako minimální (realistický) způsob ochrany daného pozemku s ohledem 
na erozní poměry v místě a maximalistický způsob ochrany s větším důrazem na zvýšení 
retenční funkce krajiny. 
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Typy navržených opatření a způsob jejich umisťování  

Většina navržených typů opatření kromě snížení míry erozního smyvu přispívá i ke zpomalení 
odtoku, zvýšení retence, zmírňuje vysoušení půd a tím snižuje nepříznivé účinky sucha nebo 
naopak riziko nadlimitních odtoků při přívalových srážkách. Rozsah a typ návrhů jsou jakousi 
minimalistickou variantou, jsou to základní doporučovaná opatření na bloku, která mohou být 
v případě potřeby doplněna o další opatření zvyšující protierozní ochranu pozemku.  

Největším problémem současné zemědělské krajiny v ČR jsou relativně rozsáhlé bloky bez 
překážek odtoku/proudění, dlouhé a/nebo sklonité svahy, absence mozaiky ploch s různými 
kulturami, plodinami, což do krajiny přináší výrazná negativa: 

• Větrná eroze a vysušování půdy - rozsáhlé bloky v ploché krajině jsou ideálním místem pro 
rozvoj větrné eroze. Při tom je třeba zohlednit i místy nedostatečnou ochranu půdy liniovými 
bariérami proudění (výsadby, větrolamy) a vyšší náchylnost půd k větrné erozi z hlediska 
jejich struktury. Kromě zvýšené prašnosti způsobuje větrná eroze též nadměrné vysychání 
půdy, změny v osídlení půdním edafonem a následně i složení humusové vrstvy. 

• Odtok - rozsáhlé bloky umožňují rozvinutí odtoku při déle trvajících srážkách, i přesto, že 
mohou být zanedbatelných sklonů, zvláště pokud se na bloku nachází nějaká (byť 
nevýrazná) dráha soustředěného odtoku. Zpravidla dochází k rozlivu odtékající vody za 
hranicí pozemku, na komunikaci, polní cestě, v zástavbě. 

• Průchodnost krajiny - v intenzivně obhospodařované krajině dochází k problémům 
s průchodností krajiny. Rozsáhlé bloky bez polních cest či travnatých pásů neumožňují 
opustit sídlo na krátké pochůzky po krajině, které jsou důležité pro místní obyvatele, ale 
například i pro rekreanty. 

• Ekologický stav - rozsáhlé bloky pokryté monokulturou bez drobných krajinných prvků jako 
jsou remízy, meze, drobná vegetace, travnaté plochy, liniové výsadby či zamokřené lokality, 
bez mozaiky z různých plodin a kultur nepřispívají dobrému stavu krajiny. Pro živočichy 
znamenají problémy s potravou, migrací, výskytem útočišť, obvykle též znamenají menší 
druhovou pestrost. 

• Estetika krajiny - členění krajiny drobnými prvky, častější střídání plodin, mozaika biotopů 
přispívají mimo jiné i k lepšímu estetickému vjemu krajiny. 

 

V řešeném území se jedná především o intenzivně zemědělsky využívanou jižní a západní část 
a projevují se zde především negativa v podobě nadměrné eroze a problémů s odtokem. 
V území nejsou příliš rozsáhlé bloky, průchodnost území je dobrá, stejně jako ekologický stav. 

Základními kritérii pro nastavení rozsahu a typu půdoochranných opatření byly svažitost terénu, 
délka svahu, míra erozního ohrožení (ve variantě „průměrná plodina bez aplikace PEO“) a typ 
půdy (hlavní půdní jednotka). Nastavení kritérií se řídilo doporučením metodik a zkušenostmi 
zpracovatele. Zpracovatel má za to, že samotný výpočet dlouhodobé ztráty půdy povrchovým 
odtokem pomocí rovnice USLE je potřeba považovat za orientační. Zjišťování hodnot 
jednotlivých faktorů rovnice je problematické nebo nejisté – mohou být odvozeny různými 
metodami, z různých primárních dat (LS faktor), mohou být kvůli nedostatku přesných dat 
odvozeny nepřímo (K-faktor), některé varianty nejsou tabelovány, jsou tabelovány různě (C-
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faktor při použití půdoochranných technologií, podsevů, kombinací plodin), nebo se o nich stále 
vede debata (R-faktor). Výsledná hodnota G je tedy velmi orientační, výpočtový smyv se 
s ohledem na nastavení faktorů a metody výpočtu může lišit o desítky procent, reálný smyv se 
s ohledem na výpočtem nepostihnutelné hydro-, pedo- a geomorfologické podmínky v lokalitě, 
způsob osevu a úpravy půdy, či nastavení hodnot faktorů může lišit i o řád, a to v obou směrech, 
což potvrzují i empirická měření na pilotních lokalitách. Vypočtené hodnoty dlouhodobé ztráty 
půdy G je tedy potřeba brát s určitou rezervou a spíše je vnímat jako hodnoty do jisté míry 
relativní, vyjadřující diferenciaci erozního ohrožení v ploše a určující spíše míru ohrožení 
(extrémní, vysoké, střední, nízké, zanedbatelné) než kvantifikující přesný objem odnesené 
hmoty. Je nutné zohlednit dlouhodobost ve výpočtu, stanovení rizika v delším časovém období, 
které smyje výrazné zvýšení rizika při osevu erozně nebezpečnou plodinou bez aplikace 
půdoochranných opatření. Tento fakt by však v návrzích opatření měl být též reflektován 
(přerušení svahů, vyloučení určitých plodin nad exponovanými lokalitami – zástavbou, 
vodními plochami apod.). 

Podobně je předmětem sporu nastavení maximálních přípustných limitů smyvu, které se 
z doporučených maximálních hodnot 10-4-1 (t.ha-1.rok-1 podle hloubky půdy, hluboká, středně 
hluboká, mělká), které se běžně používaly ještě před několika lety, snížily na 4-4-(1) t.ha-1.rok-

1 (u mělkých půd se předpokládá zatravnění) a nově se v návrhu protierozní vyhlášky uvažuje 
o nastavení na hodnoty 17-17-4 t.ha-1.rok-1 postupně se do roku 2030 snižující na 5-5-1 t.ha-

1.rok-1.  

Přestože dlouhodobě udržitelná maximální ztráta půdy bude nižší než uvedené hodnoty (obnova 
humusového horizontu je dlouhodobý proces, který je navíc ovlivněn mimo jiné i zapravováním 
organické hmoty do půdy), za přípustné limity smyvu byly použity zatím stále aktuální 4-4-(1) 
t.ha-1.rok-1 (hluboká, středně hluboká, mělká půda) a od nich byly odvozeny třídy erozního 
ohrožení (mírné, silné) a orientační limity ztráty půdy pro umisťování půdoochranných opatření 
(zhruba 12 a 30 t.ha-1.rok-1, resp. 8 a 25 t.ha-1.rok-1).  

Na základě nastavených základních kritérií (viz tabulka dále) byly vymezeny primární plochy 
na (v LPIS) evidované orné půdě pro aplikaci základních typů opatření (PEO, TTP, TTPp, 
BIO). Tyto plochy poté byly ručně zapracovány do výsledného systému návrhu opatření, který 
navíc reflektoval další zásadní požadavky pro návrhy PEO, kterými byly:  
- tvar, velikost a členitost pozemku, 
- zachování rozumné možnosti obdělávání pozemku po realizaci navržených PEO, 
- poloha erozně ohrožené části pozemku vůči zástavbě a vodním plochám, 
- existence erozně ohrožených DSO na bloku. 
 
Plochy vymezené základními výpočty na základě sklonů, erozního ohrožení a půdních 
vlastností byly zapracovány do návrhu opatření tak, aby zhruba odpovídaly výše uvedeným 
podmínkám a zároveň dostály nárokům na realizovatelnost a udržitelnost PEO, tedy aby 
rozsahem a umístěním reflektovaly charakter a možnosti obdělávání pozemku, s ohledem na 
současné potřeby zemědělské výroby a používanou mechanizaci. Vymezeny tak byly 
kompaktní celky, obvykle celé díly půdních bloků nebo jejich homogenní části, na kterých bylo 
navrženo některé z typových opatření. Rozšířen byl též počet opatření o typ PEO+ (viz dále). 
Biotechnická opatření byla navrhována bez závislosti na plošných opatřeních navržených na 
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bloku. V případě realizace biotechnického opatření je možné přehodnotit návrh na bloku a 
upravit rozsah nebo typ plošného opatření. 
 

Protierozní opatření byla navržena ve dvou variantách: 
1. Varianta minimalistická (realistická) – snažila se citlivě zohlednit nároky na ochranu půdy 

v kontextu s hospodařením na pozemku. Z hlediska ochrany půdy se jedná o jakési 
realistické minimum, které je na pozemcích možné a vhodné realizovat a dlouhodobě 
dodržovat při zachování možnosti obdělávání pozemku. Opatření jsou nastavena tak, aby 
dostatečně chránila většinu ohrožené půdy a snížila vypočtené hodnoty smyvu zhruba na 
limitní hodnoty (4-4-1 t.ha-1.rok-1). Předpokládá se využití celého spektra možných 
(účinných) opatření, od vrstevnicového obdělávání, výběru vhodných plodin, využívání 
meziplodin až po například využití podsevu. Lokální excesy jsou zahrnuty do většího celku, 
zatravněny nebo ignorovány. Na půdě nevýznamně erozně ohrožené nebo lokálně 
podmáčené nejsou opatření umisťována, plošné zatravnění je umisťováno pouze tam, kde 
byly identifikovány výrazné sklony a smyvy, resp. na rozsáhlejších plochách půd 
nevhodných k hospodaření (mělké, podmáčené půdy) a je užíváno spíše jako poslední, 
nejtvrdší možnost ochrany půdy. 

2. Varianta maximalistická (teoretická) – snažila se maximalizovat rozsah možného zatravnění 
úpravou zatravňovacích kritérií (mírným snížením limitů), umisťováním trávy i na plochy 
ohrožené, leč rozsahem výrazně menší, na plochy PEO+ (z varianty výše) nad zástavbou a 
vodními plochami, s vědomím, že část takto umístěných návrhů může zkomplikovat 
hospodaření na pozemku, že na některých lokalitách není zatravnění bezpodmínečně 
nezbytné a s velkou pravděpodobností - vzhledem ke svému rozsahu a možnosti nahrazení 
dostačujícím „měkčím“ agrotechnickým či organizačním opatřením, využitím podsevu a 
podobně - nebude v tomto rozsahu realizováno.  

Tab. 52:  Přibližné nastavení základních kritérií pro návrhy půdoochranných opatření 

Opatření Minimalistická (realistická) varianta Maximalistická varianta 

TTP 
plochy se svažitostí nad 15 % 

G > 30 t.ha-1.rok-1  
(silně erozně ohrožené půdy) 

G > 25 t.ha-1.rok-1 včetně malých ploch 
plochy PEO+, méně plochy PEO 

TTPp HPJ 37 – 39, 62 – 76 HPJ 37 – 39, 62 – 76 včetně malých ploch 

PEO 
12 t.ha-1.rok-1 < G < 30 t.ha-1.rok-1 (mírně 

erozně ohrožené půdy) nebo pozemky 
s nevýraznými DSO 

8 t.ha-1.rok-1 < G < 25 t.ha-1.rok-1 (mírně 
erozně ohrožené půdy) nebo pozemky 

s nevýraznými DSO 
PEO+ jako PEO, nad zástavbou, vod. plochami, erozně ohrožené plochy nevhodné k TTP 
BIO ploché nepřerušené svahy nad zhruba 300 m 
TTPv travnaté pásy kolem toků (pouze obecné doporučení) 

 

Základními a z hlediska realizace nejjednoduššími typy protierozních opatření, jsou opatření 
organizační, založená pouze na změně kultury, delimitaci kultury v rámci pozemku, pásového 
střídání plodin, změně tvaru pozemku. Dále pak jsou to velmi účinná opatření agrotechnická 
založená na změně způsobu osevu a zpracování půdy na pozemku (změna směru obdělávání, 
způsob obdělávání, ponechávání posklizňových zbytků, využívání meziplodin, podsevů a 
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podobně). Fungují na principu ochrany svrchní vrstvy půdy před rozrušováním odtokem nebo 
deštěm a na zvyšování infiltrace. Tato opatření nevyžadují zvláštní terénní úpravy, spočívají ve 
změně hospodaření uživatele půdy, na druhou stranu jsou stěží vymahatelná, kontrolovatelná a 
mohou se měnit každý rok se změnou osevu (což na druhou stranu může být i výhodou).  

Proti tomu opatření biotechnická, liniového charakteru obvykle vyžadují terénní úpravy, 
zpracovaný projekt, vymezenou parcelu, souhlas vlastníka a po vybudování je nezbytná 
dlouhodobá údržba. Fungují převážně na principu přerušení odtoku po svahu, zadržení a 
případně i odvedení zachycené vody, nepřímo mají vliv i na úpravu směru obdělávání pozemku. 
Jsou účinné v kombinaci s organizačními a agrotechnickými opatřeními nad nimi, mají obvykle 
i protipovodňový efekt, člení bloky půdy, bývají doprovázena polními cestami, případně 
doprovodnou zelení, zvyšují prostupnost krajiny. Jejich nevýhodou je náročnost realizace, 
problematická jednání s vlastníky, složitější obdělávání pozemku (přičemž ale usměrnění 
obdělávání může být jedním z cílů). Nejefektivnější možností, jak realizovat biotechnické 
opatření, je využití komplexní pozemkové úpravy. 

Jednotlivá opatření působí synergicky, tudíž v případě realizace biotechnického opatření (např. 
průlehu či meze) je možné adekvátně zkrácení svahu a snížení LS-faktoru zmírnit typ plošného 
opatření pod ním.  

 

Typy navržených protierozních opatření: 

1. PEO – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru, tj. úprava osevního 
postupu, vrstevnicové obdělávání, aplikace půdoochranných agrotechnologií, např. výsevu 
s podsevem, minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah organické hmoty v půdě. 
Širokořádkové plodiny jsou přípustné v případě dodržení vrstevnicového obdělávání a využití 
ochrany půdy v období prvních fází růstu, např. podsevu. Toto opatření je umisťováno na 
pozemky s kompaktním ohrožením většího rozsahu střední intenzity nebo na pozemky, po 
nichž procházejí mělké, nevýrazné dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci zatravněním (viz též 
dále v SDSO). 

2. PEO+ – Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti PEO dochází k úplnému vyloučení 
širokořádkových plodin z osevu, případně aplikaci půdoochranných opatření i na ostatní 
plodiny. Opatření je umisťováno na pozemky nad zástavbou a vodními plochami, případně na 
silně erozně ohrožené lokality. 

3. TTP – Plošné zatravnění na silně a extrémně erozně ohrožených částech pozemků, na 
mělkých, podmáčených půdách. TTP je vymezováno na silně ohrožených pozemcích s tím, že 
může být použito v širším rozsahu, podle potřeby, nebo naopak – například po realizaci 
biotechnického opatření na pozemku – může být nahrazeno opatřením PEO/PEO+. Zatravnění 
bylo navrhováno i na plochách kultury „tráva na orné“ a „úhor“, tedy na plochách v současnosti 
zatravněných. 

4. TTPp – Plošné zatravnění umístěné z důvodu jiného, než je výrazný sklon a/nebo vysoká 
míra erozního ohrožení, obvykle se jedná o podmáčené pozemky nebo mělké půdy. 
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5. TTPv – Pásy kolem vodotečí či vodních nádrží nejsou fyzicky vymezeny, jedná se o obecné 
doporučení na založení travnatého pásu o šíři alespoň 5 metrů kolem vodoteče, aby nedocházelo 
k orbě až na hranu toku, a zvláště pod svahem k zanášení toku sedimentem z přilehlých 
pozemků. 

6. SDSO – Stabilizace DSO, která může být podle charakteru DSO realizována ve dvou 
základních variantách: 

a) u výrazných, dlouhých DSO, zvláště pak u DSO s opakovanými erozními projevy, nad 
zástavbou či vodními toky a vodními plochami, je doporučena stabilizace zatravněním v profilu 
údolnice, doplněným případnými protipovodňovými prvky nebo kamenným opevněním dna, 
pokud je potřeba zároveň řešit např. ochranu zástavby; 

b) u nevýrazných, mělkých či krátkých DSO (typ N) je vhodné provést stabilizaci úpravou 
hospodaření na pozemku, tj. aplikováním PEO či PEO+, ochranou svrchní části půdy, 
zpomalením odtoku. 

7. BIO – Na pozemcích s dlouhými svahy, svažitých, resp. splňujících obě kritéria bylo navíc 
navrženo umístění biotechnického opatření přerušujícího svah. Toto opatření není přesně 
lokalizováno, je pouze identifikován díl bloku, kam by mělo být umístěno, přičemž přesné 
trasování je na zpracovateli podrobnější dokumentace, neboť u biotechnických opatření je 
obvykle nutné vyřešit pozemkové náležitosti, zaústění zachycené a odvedené vody, parametry 
odpovídající povodí nad opatřením apod. Opatření mohou být na bloku umístěna v sériích nad 
sebou, přičemž plošná opatření pod nimi mohou být změněna adekvátně zkrácení svahu. Dále 
mohou být „tvrdší“ opatření typu mez, průleh nahrazena opatřeními „měkčími“ typu zasakovací 
travnatý pás trasovaný po vrstevnici (opět s opakováním na svahu), který nepotřebuje alokaci 
vlastní parcely, usměrní obdělávání pozemku a postupem času se paralelně může vytvořit mírný 
průleh, a naopak v profilu pásu mírná mez. 

 

 Sumarizace navrhovaných opatření na ZPF proti nadměrné erozi a ke zvýšení 
retence území 

Jakkoli je řešené území rozsáhlé, návrhy opatření proti erozi povrchovým odtokem a pro 
zvýšení retence území pokrývají veškerou významně erozně ohroženou ornou půdu.  

Varianta minimalistická: největší množství plošných opatření je situováno do povodí Moravy 
1, potom Desné 1, Moravské Sázavy a Moravy 2. V ostatních povodích je opatření výrazně 
méně, což koreluje s množstvím (ohrožené) orné půdy. Nejvyšší poměr návrhů v podobě 
plošného zatravnění má Tichá Orlice (100 %), avšak je to pouze 5 % řešených ploch s celkovou 
výměrou 39 ha. Naproti tomu podíl návrhu TTP v povodí Loučky je 61 % všech opatření (33 % 
řešených ploch, 178 ha) nebo v povodí Hraničního potoka návrhy TTP tvoří 70 % navržených 
opatření (28 % řešených ploch, 126 ha). 

Největší relativní zastoupení PEO má povodí Lubnického potoka (90 %), což tvoří 17 % 
řešených ploch, 139 ha. PEO (a PEO+) jsou dále nejvíce zastoupeny v erozně nejohroženějších 
povodích (Morava 2, Moravská Sázava, Desná 1, 2).  
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V případě maximalistické varianty dochází k razantnímu navýšení ploch TTP, z části na úkor 
PEO a PEO+, jejichž celkové výměry však mírně narostly díky dalším plochám převedeným 
do těchto opatření. Nárůst ploch TTPp je způsoben převážně zahrnutím dalších pozemků 
s půdami mělkými a podmáčenými, které v minimalistické variantě byly ponechány bez 
opatření. 

Největší plochy pozemků, které vyžadují realizaci opatření přerušujících svah, jsou v povodích 
Morava 1 a Březná následovaných Moravskou Sázavou, Desnou 1 a povodím Moravy 2. Plochy 
s aplikací biotechnických patření jsou v obou variantách shodné.  

Podobně se nezměnil návrh stabilizace erozně ohrožených drah odtoku. Výrazných DSO 
vhodných k zatravnění, je v území 16,8 km, mírných DSO, které postačí stabilizovat vhodným 
hospodařením na pozemku, bylo identifikováno 39,5 km. 

Podrobný popis navržených opatření je uveden u každého z dílčích povodí. Podrobná mapa 
navržených opatření se nachází v dokumentaci k dílčím povodím a ve výkresech. 
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Obr.  22:  Návrhy pro snížení eroze a zvýšení retence na orné půdě v minimalistické variantě 
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Obr.  23:  Návrhy pro snížení eroze a zvýšení retence na orné půdě v maximalistické variantě 
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Tab. 53:  Návrhy protierozních opatření na orné půdě 

Povodí 
Řešených 

ploch 
(ha) 

Výměra opatření (ha), var. minimalistická / maximalistická Délka (km) 

PEO PEO+ TTP TTPP BIO DSO (V/N) 

Branná 9,5    0 / 1,9   

Březná 1 530,8 165,6 / 375,1 17,8 / 60 93,8 / 296,2 43,1 / 92,8 375,2 1,32 / 6,92 

Desná (1) 2 611,1 325,3 / 295,9 167,3 / 158,4 318,6 / 355,3 0,6 / 7,2 235,8 2,61 / 7,47 

Desná (2) 403,4 34,8 / 34,8  16,4 / 16,4  68,9 0,27 / 0,22 

Desná (3) 1,3       

Hraniční p. 448,7 19,3 / 19,3 34,7 / 34,7 125,8 / 125,8 0 / 4 105,9 0,4 / 1,72 

Krupá 14,0   0 / 3,2 2,6 / 3,5   

Loučka 544,4 100,3 / 86,9 14,5 / 14,5 178,1 / 194,5 0 / 2,2 84,2 2,39 / 1,15 

Lubnický p. 801,7 139,4 / 139,4  16,3 / 16,3  183,1 0,54 / 3,81 

Merta 2,1       
Mor. 
Sázava 

1 335,1 276 / 258,8 103,4 / 105,2 102 / 116,8 67 / 97,1 246,8 3,06 / 1,87 

Morava (1) 4 949,3 546,3 / 496,2 197,7 / 163,7 494,4 / 564,3 109,5 / 160,3 567,2 2,9 / 12,07 

Morava (2) 2 997,1 232,6 / 199,7 65 / 84,6 150,3 / 204,9 2,6 / 40,2 209,9 2,73 / 0,87 

Morava (3) 136,3 7,7 / 3,7  9,5 / 14,5 16,7 / 17,5 6,0  

Morava (4) 84,5 12,1 / 0  8,6 / 47,7   0 / 0,88 

Nemilka 256,9 23,7 / 15,8 0 / 19,3 11,2 / 34,6 6,4 / 11,3 2,8 0,47 / 0,31 

Tichá Orlice 775,9 0 / 93,9 0 / 94,9 38,8 / 90,9  122,4 0,11 / 2,17 

Celkem 16 902 1 883 / 2 020 600 / 735 1 564 / 2 082 249 / 438 2 208 16,8 / 39,46 

 

B.4 Technicko-vodohospodářská opatření na ZPF, PUPFL a na vodních 
tocích 

Technicko-vodohospodářská opatření lze charakterizovat jako návrhy, která vyžadují projekční 
přípravu, vyšší investiční náklady a stavební zásahy do krajiny. 

Obecně lze navrhovaná opatření rozdělit do následujících skupin: 
- návrhy k ochraně před povodněmi 
- návrhy k zachycení a odvádění povrchových vod 
- návrhy ke zlepšení vodního režimu 
- návrhy ostatní (k ochraně vodních zdrojů, závlahy a odvodnění) 

V rámci této studie byla navrhována opatření, která svými technickými parametry ovlivní vodní 
režim krajiny. Návrhy protipovodňových opatření, případně návrhy jiného účelu, nebyly v této 
studii primárně navrhovány. Byly však přebírány a následně evidovány návrhy 
protipovodňových nebo revitalizačních opatření, které byly uvedené v regionálních nebo 
nadregionálních plánovacích dokumentacích. 

Pod návrhy ke zlepšení vodního režimu si lze představit taková opatření, která mají hlavní účel 
zvýšit retenční schopnost krajiny, zpomalení povrchového odtoku a zlepšení půdních vlastností. 
Mezi tyto návrhy řadíme také návrhy revitalizací vodních toků a návrhy vodních nádrží. 
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 Postup vymezení lokalit vhodných pro realizaci technicko-vodohospodářských 
opatření  

Návrhy opatření vycházejí ze závěrů analytické části, z podrobné analýzy digitálních podkladů 
a provedeného detailního terénního průzkumu. Terénní průzkum byl pro vytipování vhodných 
lokalit zásadní, protože se na místě ověřily odborným odhadem možnosti potenciálních návrhů 
opatření, které ovlivní vodní režim krajiny. 

K jednotlivým lokalitám, které byly vyhodnoceny jako vhodné pro zadržení vody v krajině a 
po odborném zhodnocení v terénu, vznikl ke každé lokalitě tzv. list opatření. V těchto listech 
jsou uvedeny popisné informace o navrhované lokalitě a navrhovaném opatření. Popis 
zpracování listů opatření je uveden v kapitole níže. 

 

 Listy opatření 

K technickým návrhům situovaných v ploše povodí a na vodních tocích byly vytvořeny  
tzv. listy opatření. V těchto listech jsou uvedeny základní informace o vytipované lokalitě a 
základní informace o navrhovaném opatření, včetně uvedení orientačních technických 
parametrů. Z hlediska uspořádání listu opatření byl tento list rozdělen na dvě části: 

První část – obsahuje základní informace o vytipované lokalitě včetně popisu blízkého okolí,  
u návrhu na tocích jsou uvedeny informace o vodním toku, včetně uvedení správce 

Druhá část – obsahuje základní informace o navrhovaném opatření, limitech území, je zde určen 
předběžný retenční potenciál, funkce návrhu a dále jsou orientačně stanoveny základní 
technické parametry (délka, výška hráze, retenční objem, zatopená plocha) 

V kapitolách níže jsou rozepsány pojmy a názvosloví, které byly vyplňovány v jednotlivých 
listech opatření. 

 

B.4.2.1 Popis vytipované lokality 

Je zde obsažena popisná informace, která konkretizuje vytipovanou lokalitu v terénu. Jsou zde 
také uvedeny informace o současném využití území, případně o technických nebo územních 
limitech.  

 

B.4.2.2 Popis zájmového úseku toku 

Suchá údolnice 

Suchou údolnicí je označena terénní úžlabina, z praktického pohledu i občasný vodní tok. 
V tomto úseku není vyvinuté koryto toku, dochází zde k průtoku vody zejména při větších 
dešťových srážkách nebo k občasnému výronu zvýšené hladiny podzemní vody. 

Přírodní tok 

Pojmem přírodní tok je označován vodní tok nebo úsek vodního toku, který nejeví známky 
zásahů lidské činnosti. V korytě toku nejsou pozorována břehová opevnění nebo příčné objekty. 
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Hodnocení je pouze subjektivní a nemusí vždy odrážet skutečnost, že tok nebo úsek toku mohl 
být v minulosti člověkem upravován, proto může být za přírodní tok označen vodní tok, který 
byl v minulosti upraven, ale postupnou renaturací došlo opět k jeho zpřírodnění.  

Upravený tok 

Takto byl hodnocen tok nebo úsek toku, který jeví viditelné známky lidské činnosti. Mezi 
zásahy řadíme směrovou stabilizaci koryta (opevnění – dřevěné, kamenné, betonové) a 
výškovou stabilizaci koryta (výskyt příčných objektů – prahy, stupně, jezy).  

Břehové nátrže, zahlubování toku 

Jedná se o morfologické procesy, kdy energií proudící vody dochází k erozním projevům 
v korytě toku. Erozní projevy byly hodnoceny dvojího typu – dnová a břehová. Podkladem  
pro hodnocení byl terénní průzkum. 

Dřevní hmota 

Dřevní hmota je součástí říčních systémů v zalesněných povodích, kde v korytech toků 
ovlivňuje celou řadu abiotických a biologických procesů. Pojem dřevní hmota skrývá velké 
množství forem a způsobu výskytu dřeva v říčních systémech. Pro hodnocení v listech opatření 
se dřevní hmota nijak nerozlišovala. 

 

B.4.2.3 Popis zájmového úseku nivy 

Niva byla hodnocena subjektivně na základě mapových podkladů a terénního průzkumu.  
U tohoto ukazatele bylo hodnoceno: 

 Šířka nivy  
o bez vyvinuté nivy nebo je niva pouze součásti břehu 
o úzká – je tvořena pouze nejbližším okolím, většinou je ohraničena prudkými 

svahy 
o široká – je tvořena poměrně širším okolím kolem toku, většinou se jedná  

o záplavové území 
 Podélný sklon nivy 

o mírný, střední, velký – hodnoceno na podkladech DMT a terénního šetření, a to 
především z pohledu možnosti realizace vodních nádrží (čím větší sklon, tím 
menší možnosti realizace vodních nádrží zadržující vodu v krajině, u větších 
sklonů je vhodnější snížení podélného sklonu příčnými objekty – úpravy 
podélných sklonů vodních toků nebyly ve studii řešeny) 

 Využití nivy  (zatravněná, zalesněná, zorněná, zastavěná) 
o jedná se o ukazatel, který ovlivňuje retenční funkci nivy a v rámci hodnocení se 

vycházelo z aktuálních dat LPIS, ORTOFOTO map a terénních průzkumů 
o nejedná se o hodnotící ukazatel, ale vyjádření současného stavu 

 Výskyt vegetace v nivě (bez vegetace, výskyt vegetace, výskyt liniové zeleně v přímě 
návaznosti na tok) 

o nejedná se o hodnotící ukazatel, ale o vyjádření výskytu vegetace 
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B.4.2.4 Zjišt ěné limity lokality 

Limity lokality jsou ukazatelem případných omezení při projektování a následné realizaci 
návrhu. Limity území mohou také významně zvýšit realizační cenu navrhovaných opatření. 
Mezi limity byly zařazeny: dopravní stavby (silnice, železnice), sídelní zástavba, inženýrské 
sítě (plyn, voda, kanalizace, elektrické vedení atd.), chráněná území (velkoplošné, maloplošné) 
a jiné záměry (např. vymezené v ZÚR, ÚAP, jiné studie). Limity území byly zjišťovány 
terénním průzkumem a z analýzy dostupných podkladů. Dalším důležitým limitem, který ale 
ve studii nebyl brán v potaz, je limit vlastnický k dotčeným parcelám katastru nemovitostí. 

 

B.4.2.5 Návrhový potenciál lokality 

Návrhovým potenciálem lokality je myšlený předběžný návrh opatření. Záměry navrhovaných 
opatření vycházejí z terénního průzkumu, analýzy digitálního modelu terénu a studiem dalších 
podkladů. Podrobné výpočty ani geodetické zaměření nebyly ve vytipovaných lokalitách 
provedeny.  

Návrhový potenciál nastiňuje předběžné možnosti realizace konkrétních typů návrhů  
ve vytipované lokalitě, která byla předběžně vyhodnocena v rámci analytické části jako vhodná 
k optimalizaci vodního režimu. Jednotlivé návrhy svými technickými parametry ovlivňují 
vodní režim, retenci a odtok vody z krajiny. Konkrétní vliv na vodní režim je vyhodnocen 
ukazateli retenčního potenciálu lokality. 

Seznam všech návrhových potenciálů je uveden v následující tabulce.  

Tab. 54:  Návrhové potenciály 

Vodní nádrž – zásobní, 
krajinotvorná 

Jedná se o uměle vytvořenou nádrž o malé hloubce, menšímu objemu 
a menší zatopené ploše. Tyto nádrže mají význam z hlediska 
ovlivnění mikroklimatu, vylepšují průtoky v době sucha, snižují 
obsah nerozpuštěných látek a z hlediska ochrany před velkými 
vodami lze využit neovladatelný ochranný prostor  
pro transformaci odtoku. Tyto nádrže mohou být průtočné, boční, 
hloubené, částečně hloubené nebo se sypanou zemní hrázi. 

Vodní nádrž – retenční Jedná se o uměle vytvořenou nádrž o malé hloubce, menšímu i 
většímu objemu a menší, či větší zatopené ploše. Tyto nádrže mají 
význam z hlediska akumulace a transformace povodňových průtoků. 
Nádrže mohou být uvažovány jako suché nebo polosuché s malým 
zásobním a přesně vymezeným ochranným prostorem. 
Tyto nádrže mohou být průtočné, boční, hloubené, částečně hloubené 
nebo se sypanou zemní hrázi.  

Mokřad Mokřadem se rozumí umělá vodní plocha s malou hloubkou. Může 
být využito malé hrázky s menším akumulovaným objemem vody.  
Mokřady se také navrhují v lokalitách s vysokou hladinou podzemní 
vody nebo o lokality  
v pramenných oblastech vodních toků, kde lze jednoduchými 
úpravami umožnit zadržení dešťových srážek a povrchového odtoku.  
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Podpora rozlivu vod do 
nivy (ZORO – zóna 
rozlivu) 

Jedná se o formu revitalizačního opatření, které svým charakterem 
zasahuje do koryta toku a jeho nivy. Návrhem může být: 

- snížení kapacity koryta na tzv. korytotvorný průtok Q30d 
s podporou rozlivu vody do nivy (variantně odstavené 
ohrázování) 

- vytvoření paralelních koryt doplněných o hloubené nádrže, 
tůně, mokřady a podobné vodní biotopy 

Revitalizace vodního toku 
a nivy 

Jedná se především o úpravu v minulosti napřímených a 
zahloubených koryt vodních toků protékajících zemědělskou 
krajinou, a které svým podélným sklonem odpovídají kategorií toků 
rovin a pahorkatin. Revitalizací bude vodní tok upraven do přírodě 
blízkého stavu, případně vybudováno nové přírodě blízké koryto, 
kterým bude původní koryto nahrazeno.  
Cílem revitalizace je: 

- obnova přirozené potoční nebo říční nivy 
- vytvoření koryta přirozených tvarů (morfologicky věrných) 
- obnova přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy 
- vytvoření podmínek pro rozvoj přirozených břehových a 

doprovodných porostů 
- stabilizace podélného profilu toku 

*vodní nádrže jsou děleny podle způsobu využití (funkce) 

 

B.4.2.6 Retenční potenciál lokality 

Tento ukazatel vychází z návrhového potenciálu (návrhu opatření). Navrhovaná opatření svým 
charakterem mají různý vliv na vodní režim, zadržení a odtok vody z krajiny. U návrhů byly 
stanoveny předběžně základní technické parametry, které byly využití pro stanovení tohoto 
ukazatele. Přiřazení konkrétního retenčního potenciálu vycházelo z odborného odhadu 
zpracovatele. Celkem byly stanoveny 4 retenční potenciály: 

 žádný – charakter návrhu nebude mít téměř žádný vliv na vodní režim 
 lokální – charakter návrhu má vliv na nejbližší okolí, dochází k ovlivnění mikroklimatu, 

ale vliv není dostatečný, aby docházelo k ovlivnění vodního režimu nebo odtokových 
poměrů v nižších částech povodí 

 střední – charakter návrhu má významnější vliv na nejbližší okolí a má částečný vliv 
na vodní režim nebo odtokové poměry v níže ležících povodích 

 významný – charakter návrhu má významný vliv na nejbližší okolí včetně většího nebo 
výrazného vlivu na vodní režim nebo odtokové poměry v níže ležících povodích 
 

B.4.2.7 Návrhová funkce 

Každému návrhu byly přiřazeny návrhové funkce. Návrhová funkce vychází z potenciálu každé 
lokality a technických parametrů návrhu opatření. Každému návrhu mohla být stanovena 1 a 
více funkcí.  
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Celkem bylo stanoveno 5 návrhových funkcí: 
 retenční – hlavním účelem je retence (zadržení) vody v dané lokalitě, tuto funkci mají 

především návrhy suchých nebo polosuchých nádrží, které díky svým technickým 
parametrům jsou schopny ve vytvořeném retenčním prostoru nad hrází transformovat 
povodňové průtoky na neškodný (redukovaný) odtok, retenční funkci může mít také 
návrh ZORO, kde je uvažována zvýšená retenční schopnost nivy, dále také např. návrhy 
retenčních přehrážek. 

 zásobní – hlavním účelem je zadržení vody v krajině po delší časový úsek než několika 
hodin případně dní, tuto funkci mají návrhy vodních nádrží s trvalým nadržením a 
ovladatelným zásobním prostorem. 

 stabilizačně-ekologická – hlavním účelem je stabilizace druhového společenství na 
daném stanovišti, který byl činností člověka narušen nebo je do budoucna ohrožen. 

 ekologická – hlavním účelem je ochrana stávajícího druhové společenství na daném 
stanovišti a podpora dalšího rozvoje. 

 krajinotvorná – hlavním účelem je podpora „pestrosti“ krajiny v uniformních celcích 
tvořenými rozsáhlými pozemky orné půdy nebo trvalých travních porostů. 
 

B.4.2.8 Orientační technické parametry navrhovaných opatření 

Základní technické parametry navrhovaných opatření byly stanoveny na podkladu digitálního 
modelu terénu (DMR 4G). Podrobnější situování návrhů nebylo provedeno, byly pouze 
zhodnoceny možnosti maximálního využití konkrétní lokality pro daný záměr. Návrhové 
parametry uvedené v listech opatření lze považovat pouze za přibližné. 

 

 Sumarizace navrhovaných technicko-vodohospodářských opatřeních 

Jedním z podkladů pro návrh opatření byly závěry místního šetření zpracovaného v rámci 
analytické části, ze kterého vyplynuly určité požadavky v každém vymezeném povodí. 
V převážné většině se jednalo o lokální problémy, které byly již řešeny, a to buď realizací 
provizorních opatření nebo přípravou investičního záměru. V ojedinělých případech bylo 
v území poukázáno na lokality vhodné pro realizaci vodních nádrží, u kterých nebyla zahájena 
jakákoliv investiční nebo předprojektová příprava.  

Dalším podkladem pro návrhy opatření byly informace získané detailním terénním průzkumem. 
Všechny tyto informace byly využity pro vymezení potenciálních lokalit, ve kterých mohou 
v budoucnu vzniknout nová technicko-vodohospodářská opatření. Navrhované lokality je nutné 
brát s určitou rezervou a pro potvrzení předběžného záměru je nutno vypracovat podrobnější 
posouzení. 

Návrhy opatření byly navrhovány v celém zájmovém území, resp. v každém dílčím povodí. 
V některých povodích bylo vymezeno více potenciálních lokalit s návrhy opatření, a to 
z důvodu vhodnějších terénních podmínek. V zájmovém území byla navrhována opatření 
uvedena v tabulce 54. Sumarizace navrhovaných opatření v dílčích povodích je uvedeno 
v tabulce níže. Podrobněji jsou návrhy popsány v dílčích technických zprávách. 
V zájmovém území bylo celkem navrženo 254 technicko-vodohospodářských opatření.  
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Z návrhu jsou nejvíce zastoupeny návrhy vodních nádrží se stálou vodní hladinou. Celkem bylo 
těchto návrhu vymezeno 214. 
 
Návrhy suchých retenčních nádrží byly převzaty z plánovacích dokumentací nebo z jiných 
studií. Celkem se jedná o 11 retenčních nádrží. Největší retenční nádrže jsou plánovány 
v povodích vodního toku Branné (horní úsek toku) Moravy (Morava část 4 – horní úsek toku) 
a Desné (Desná část 2 – střední úsek toku), kde minimální velikost uvažovaného retenčního 
prostoru dosahuje 1 mil. m3.  

Tab. 55:  Návrhy technicko-vodohopodářských opatření v dílčích povodích 

povodí 
navrhované opatření 

retenční nádrž revitalizace 
revitalizace 

(VN) 
vodní nádrž ZORO Suma 

Branná 1 1 0 15 1 18 
Březná 1 1 0 12 0 14 
Desná část 1 0 1 0 7 1 9 
Desná část 2 2 0 0 20 0 22 
Desná část 3 0 0 0 10 0 10 
Hraniční p. 0 0 0 10 0 10 
Krupá 1 0 6 39 3 49 
Loučka 1 0 0 5 0 6 
Lubnický p. 0 1 0 2 0 3 
Merta 1 0 0 5 0 6 
Morava část 1 2 1 0 18 1 22 
Morava část 2 0 0 0 17 1 18 
Morava část 3 0 0 0 9 0 9 
Morava část 4 1 0 0 4 0 5 
Moravská Sázava 1 1 0 26 1 29 
Nemilka 0 0 0 13 0 13 
Tichá Orlice 0 1 8 2 0 11 

Suma 11 7 14 214 8 254 

(pozn. revitalizace (VN) – revitalizace vodního toku s doplňujícím návrhem bočních nebo průtočných vodních 
nádrží, ZORO – zóna řízeného rozlivu vod) 

 

V zájmovém území se vymezenými opatřeními v případě realizace dá nově zadržet  
cca 9,3 mil. m3 vody (viz tab. 56). Z toho cca 6,7 mil. m3 (viz tab. 56) připadá na nádrže suchých 
nebo polosuchých poldrů, které svým technickým charakterem neumožňují zadržení vody po 
delší dobu. Naproti tomu v návrzích vodních nádrží (rybníků) lze vodu zadržovat po většinu 
roku nebo celý rok. V těchto nádržích lze zadržet v případě realizace až cca 2,46 mil. m3 vody 
(viz tab. 56). 
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Tab. 56:  Sumarizace nově vytvořených celkových prostorů pro zadržení vody v zájmovém území 

Povodí 

Navrhovaná opatření 
retenční nádrž revitalizace (VN) VN Suma 

[m3] [m3] [m3] [m3] 
Branná 1 021 000 0 34 550 1 055 550 
Březná 128 000 0 191 900 319 900 
Desná část 1 0 0 30 900 30 900 
Desná část 2 2 900 000 0 189 950 3 089 950 
Desná část 3 0 0 11 250 11 250 
Hraniční p. 0 0 145 400 145 400 
Krupá 228 750 6 500 145 200 380 450 
Loučka 55 000 0 66 000 121 000 
Lubnický p. 0 0 19 000 19 000 
Merta 700 000 0 42 350 742 350 
Morava část 1 623 000 0 523 700 1 146 700 
Morava část 2 0 0 156 000 156 000 
Morava část 3 0 0 49 100 49 100 
Morava část 4 1 000 000 0 3 000 1 003 000 
Moravská Sázava 14 000 0 581 975 595 975 
Nemilka 0 0 259 500 259 500 
Tichá Orlice 0 92 500 9 800 102 300 

Suma 6 669 750 99 000 2 459 575 9 228 325 

 

S retenčními nádržemi nebylo dále v rámci hodnocení možnosti zvýšení retenční schopnosti 
území dále počítáno, a to z důvodu, že se jedná o vodní díla, která slouží k protipovodňové 
ochraně. V těchto vodních dílech se voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec nebo 
je objem nádrže zaplněn jen částečně. Smyslem těchto nádrží je transformace povodňových 
průtoků na stanovený bezeškodný odtok. Plocha nádrže bývá většinou zemědělsky využívána 
jako trvalý travní porost nebo může být využita jako mokřadní biotop.  

Z uvedené sumarizace (viz tab. 56) vyplývá, že největší potenciál k zadržení vody je v povodích 
nacházejících se v nižších nadmořských výškách, kde převládá menší podélný sklon vodních 
toků a niva podél toků je širší. Největší potenciál mají povodí Moravy část 1 a povodí Moravské 
Sázavy. V těchto dvou povodích lze ve vymezených lokalitách s potenciálem návrhu vodní 
nádrž zadržet nově až cca 1 mil. m3 vody, což představuje téměř polovinu nově vytvořeného 
celkového prostoru pro zadržení vody v celém zájmovém území studie.  
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B.5 Vyhodnocení navrhovaných opatření na vodní bilanci 

 Lesní bilance pro lesní porosty – vyhodnocení (pouze lesy ve správě LČR) 

Tab. 57:  Změna ročních odtoků při cílové dřevinné skladbě podle Plívy oproti současnému stavu 

Povodí 
Současný stav Plíva Rozdíl 

mm m3 mm m3 mm m3 

Branná 645,3 39 740 387 646,5 39 815 256 1,2 74 869 

Březná 582,1 28 396 801 574,4 28 020 384 -7,7 -376 418 

Desná 1 261,7 2 862 917 263,3 2 880 859 1,6 17 942 

Desná 2 343,2 8 259 148 338,7 8 149 843 -4,5 -109 305 

Desná 3 613,2 46 375 407 612,1 46 296 922 -1,0 -78 485 

Hrani ční p. 456,9 4 070 591 454,3 4 047 556 -2,6 -23 035 

Krupá 519,8 30 783 947 521,3 30 872 600 1,5 88 653 

Loučka 369,3 3 166 100 368,7 3 161 190 -0,6 -4 910 

Merta 537,0 28 194 209 533,2 27 995 244 -3,8 -198 965 

Moravská Sázava 422,2 4 255 388 411,8 4 150 244 -10,4 -105 144 

Morava 1 353,4 5 399 874 348,9 5 331 261 -4,5 -68 613 

Morava 2 390,5 4 422 363 377,8 4 278 945 -12,7 -143 418 

Morava 3 507,1 20 105 530 500,8 19 854 097 -6,3 -251 433 

Morava 4 491,9 19 643 828 491,6 19 631 120 -0,3 -12 708 

Nemilka 481,6 2 404 358 483,7 2 414 882 2,1 10 523 

Tichá Orlice 682,8 5 806 857 682,2 5 801 762 -0,6 -5 096 

Zájmové území 529,0 253 887 706 526,5 252 702 163 -2,5 -1 185 543 

 

Tab. 58:  Retence vody při modelové srážce 200 mm a objemové vlhkosti půdy 30 % 

Povodí 
Retence 

Odtok současný 
stav 

Odtok Plíva Odtok rozdíl 

mm m3 mm m3 mm m3 mm m3 

Branná 63,4 390 628 109,8 6 762 324 110,0 6 774 496 0,2 12 172 

Březná 76,6 373 838 99,4 4 847 058 99,2 4 840 877 -0,1 -6 181 

Desná 1 81,8 89 518 92,9 1 016 064 93,0 1 017 649 0,1 1 584 

Desná 2 76,2 183 322 96,8 2 329 704 96,3 2 317 549 -0,5 -12 155 

Desná 3 57,4 434 017 115,2 8 716 548 114,8 8 680 980 -0,5 -35 567 

Hrani ční p. 79,4 70 742 97,4 868 121 97,3 866 700 -0,2 -1 421 

Krupá 64,3 380 963 107,8 6 386 769 108,1 6 402 706 0,3 15 937 

Loučky 80,8 69 289 96,7 828 622 96,6 828 027 -0,1 -596 

Merty 66,3 348 102 108,1 5 678 097 107,3 5 635 208 -0,8 -42 890 
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Povodí 
Retence 

Odtok současný 
stav 

Odtok Plíva Odtok rozdíl 

mm m3 mm m3 mm m3 mm m3 

Moravská 
Sázava 

83,6 84 284 93,6 943 026 93,0 936 841 -0,6 -6 184 

Morava 1 85,0 129 817 92,2 1 408 720 91,9  1 404 015 -0,3 -4 705 

Morava 2 79,0 89 442 97,5 1 104 645 96,8 1 096 383 -0,7 -8 262 

Morava 3 72,9 288 841 102,8 4 076 738 102,3 4 055 034 -0,5 -21 704 

Morava 4 57,0 227 670 112,8  4 502 946 113,2 4 518 604 0,4 15 658 

Nemilka 81,9 40 880 95,3 475 747 95,5 476 920 0,2 1 174 

Tichá Orlice 65,4 55 580 110,4 938 777 110,8 942 566 0,4 3 789 

Zájmové území 67,9 3 256 934 106,0 50 883 906 105,8 50 794 555 -0,2 -89 350 

I při modelové srážce odteče z celého území méně vody při cílové dřevinné skladbě dle Plívy 
(2000) oproti současnému složení. 

Podrobnější analýza změn odtoků pro jednotlivá dílčí povodí je uvedena v jednotlivých 
zprávách dílčích povodí. 

 

 Vodní bilance pro navržená protierozní opatření na orné půdě 
 
Vodní bilance snížením odtoku díky navrženým protierozním opatřením je uvedena v tabulce 
dále. Do výpočtu vstupovaly hodnoty snížení odtoku z ploch s navrženým opatřením. 
U protierozních agrotechnických postupů byla kalkulována hodnota snížení odtoku o 10 mm a 
u zatravní trvalým travním porostem o 40 mm. 
 
Vyhodnocením výsledků (viz tab. 59) vyplývá, že návrhem opatření, především na orné 
půdě, můžeme snížit roční odtok vody ze zájmového území v minimalistické variantě  
o cca 0,939 mil. m3 a v maximalistické variantě o cca 1,246 mil. m3.  
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Tab. 59:  Vodní bilance současný stav – výpočet ročního odtoku ze ZPF 

Dílčí povodí 

celk. plocha 
povodí 

ZPF současný stav 
ZPF po návrhu plošných PEO minimalistická 

varianta  
ZPF po návrhu plošných PEO maximalistická 

varianta 

srážky  odtok  odtok plocha  srážky  odtok  odtok plocha  
rozdíl 
odtoku  

srážky  odtok  odtok plocha  rozdíl odtoku  

ha mm mm m3 ha mm mm m3 ha m3 mm mm m3 ha m3 

Branné 11 318 898 351 14 165 387 4 035 898 351 14 165 387 4 035 0 898 351 14 164 719 4 035 -668 

Březné 13 003 831 290 15 978 504 5 515 831 288 15 905 272 5 515 -73 232 831 286 15 779 483 5 515 -199 021 

Desné část 1 9 769 662 189 9 542 995 5 049 662 185 9 364 236 5 049 -178 759 662 185 9 350 762 5 049 -192 233 

Desné část 2 7 910 792 267 9 971 697 3 739 792 267 9 965 611 3 739 -6 086 792 267 9 965 611 3 739 -6 086 

Desné část 3 8 680 958 400 2 034 771 508 958 400 2 034 771 508 0 958 400 2 034 771 508 0 

Hraničního p. 2 919 771 263 3 224 943 1 225 771 259 3 168 291 1 225 -56 652 771 258 3 166 695 1 225 -58 248 

Krupé 11 233 930 381 15 472 528 4 062 930 381 15 472 528 4 062 0 930 381 15 471 253 4 062 -1 275 

Loučky 3 873 649 151 3 099 565 2 056 649 147 3 015 167 2 056 -84 398 649 146 3 009 349 2 056 -90 216 

Lubnického p. 1 167 688 152 1 405 088 925 688 150 1 383 418 925 -21 670 688 150 1 383 418 925 -21 670 

Merty 7 421 736 235 3 718 185 1 438 736 259 3 718 185 1 438 0 736 259 3 718 185 1 438 0 

Moravské Sázavy 9 336 699 173 6 294 764 3 617 699 171 6 187 246 3 617 -107 518 699 171 6 169 929 3 617 -124 835 

Moravy část 1 10 901 598 138 9 724 371 7 055 598 134 9 434 177 7 055 -290 194 598 133 9 394 586 7 055 -329 785 

Moravy část 2 9 921 681 168 10 247 235 6 104 681 166 10 162 100 6 104 -85 135 681 166 10 128 259 6 104 -118 976 

Moravy část 3 9 350 800 259 9 550 616 3 691 800 259 9 545 127 3 691 -5 489 800 259 9 543 809 3 691 -6 807 

Moravy část 4 6 958 870 333 8 157 709 2 447 870 333 8 153 060 2 447 -4 649 870 333 8 138 619 2 447 -19 090 

Nemilky 2 870 770 242 3 584 783 1 484 770 241 3 574 659 1 484 -10 124 770 240 3 562 992 1 484 -21 791 

Tiché Orlice 5 539 840 302 11 642 247 3 856 840 302 11 626 717 3 856 -15 530 840 301 11 587 027 3 856 -55 220 

Zájmové území 132 167 759 242 137 815 388 56 807 759 240,9 136 875 954 56 807 -939 434 759 240,4 136 569 466 56 807 -1 245 922 
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 Vodní bilance pro navržená vodohospodářská opatření 
Vodní bilance snížením odtoku díky navrženým vodohospodářským opatřením, především 
vodními nádržemi, je uvedena v tabulce dále. 
 
Vliv navržených vodních nádrží byl vyhodnocen na: 

• snížení odtoku díky zvýšenému výparu z vodní hladiny, 
• zadržení vody v zásobním objemu. 

Ztráta výparem byla určena z nomogramu, uvedeného v ČSN 75 2410 (roční úhrn výparu  
v závislosti na nadmořské výšce hladiny). Jednotlivým vodním nádržím byla na základě 
nadmořské výšky stanovena hodnota ztráty výparem a od této hodnoty byla odečtena původní 
hodnota výparu. Násobkem jednotlivých ploch byly dopočítány celkové hodnoty ročního 
výparu v m3.  
 
Vyhodnocením výsledků v tabulce 60 vyplývá, že návrhem vodních nádrží se zvýší celkový 
roční výpar oproti výparu ze stávajících kultur (travní porost, orná půda, lesní porost 
atd.) o cca 300 tis. m3. Tento rozdíl se pozitivně projeví ve snížení celkového ročního 
odtoku. S výslednou hodnotou nebylo dále v celkovém hodnocení počítáno z důvodu 
minimálního účinku na celkovou hodnotu roční vodní bilance. 
 
Zadržení vody v jednotlivých nádržích bylo stanoveno na základě předběžného odhadu 
jednotlivých celkových objemů navrhovaných vodních nádrží, případně retenčních objemů 
suchých retenčních nádrží. Vypočítané hodnoty se nedají vyjádřit jako množství vody zadržené 
v průměru za období jednoho roku, a to díky jednorázovému napuštění vodní nádrže.  
 

Tab. 60:  Celkový výpar z vodní hladiny navrhovaných opatření 

Povodí 

Revitalizace (VN)* VN**  Celkový 
výpar 
[m3] 

Zatopená 
plocha 
[m2] 

Počet 
opatření Výpar [m 3] 

Zatopená 
plocha 
[m2] 

Počet 
opatření Výpar [m 3] 

 
Branná 0 0 0 24 643 15 17 348  17 348 

Březná 0 0 0 94 273 12 68 768  68 768 

Desná část 1 0 0 0 22 236 7 17 157  17 157 

Desná část 2 0 0 0 156 597 20 117 365  117 365 

Desná část 3 0 0 0 12 950 10 8 975  8 975 

Hrani ční p. 0 0 0 73 535 10 55 077  55 077 

Krupá 6 500 6 4 544 103 710 40 71 924  77 294 

Loučka 0 0 0 56 050 5 44 354  44 354 

Lubnický p. 0 0 0 18 000 2 13 824  13 824 

Merta 0 0 0 21 047 5 14 968  14 968 

Morava část 1 0 0 0 315 423 18 254 091  254 091 

Morava část 2 0 0 0 91 076 17 68 623  68 623 

Morava část 3 0 0 0 41 286 9 30 458  30 458 

Morava část 4 0 0 0 3 260 4 2 201  2 201 

Moravská Sázava 0 0 0 396 747 26 311 378  311 378 
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Povodí 

Revitalizace (VN)* VN**  Celkový 
výpar 
[m3] 

Zatopená 
plocha 
[m2] 

Počet 
opatření 

Výpar [m 3] 
Zatopená 

plocha 
[m2] 

Počet 
opatření 

Výpar [m 3] 
 

Nemilka 0 0 0 130 860 13 81 800  81 800 

Tichá Orlice 62 493 8 43 683 6 372 2 4 376  48 058 

Celkový součet 68 993 14 48 226 1 523 095 215 1 182 687  1 230 913 
*návrhem opatření je myšlena revitalizace vodního toku s doplňujícími návrhy vodních ploch 
** návrhem opatření je myšlen návrh vodní nádrže 
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C. Závěrečné vyhodnocení 
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C.1 Vyhodnocení efektivity a ekonomické nákladovosti navržených 
opatření 

Vyhodnocení efektivity a ekonomické nákladovosti bylo provedeno pro návrhy vodních nádrží. 
A to jak pro nově navrhované, tak navržené k obnově. U ekonomické nákladovosti byly 
hodnoceny zemní hráze, boční korunové bezpečnostní objekty a požerákové spodní výpusti. 
Získání zeminy na sypání hráze bylo uvažováno ve dvou variantách: 

- ze zemníku umístěného v zátopě 
- dovezené zeminy ze vzdálenosti do 10 km 

Náklady na vybudování průtočných vodních nádrží se pojí především se zemními pracemi:  
- sejmutí ornice s vodorovným přemístěním,  
- odkopávky,  
- prokopávky nezapažené s naložením výkopu,  
- vodorovné přemístění výkopku,  
- úprava pláně se zhutněním,  
- rozprostření a urovnání ornic,  
- a také s výstavbou nezbytných funkčních objektů (vypouštěcí zařízení, bezpečnostní 

přeliv atd.) 

Samotné náklady na zemní práce a případné zpevnění se liší v závislosti na výšce, délce a 
objemu tělesa hráze. Dále také na možnosti získání zeminy na sypání hráze. 

Náklady na funkční objekty se mohou výrazně lišit především u bezpečnostních objektů, a to 
dle typu objektu (výrazně dražší sdružený objekt nebo levnější boční korunový bezpečnostní 
objekt), dle dimenzování v závislost na hodnotě průtoku Q100 nebo vyšším, délce spadiště atd. 
Ve studii nebyly navrhovány parametry ani typy objektů, ve vyhodnocení byly náklady určeny 
orientačně pro boční korunový přeliv, a to dle výšky hráze.  

Účelem ekonomického hodnocení průtočných vodních nádržích bylo stanovení průměrné 
nákladovosti na zadržení objemu 1 m3 vody.  

Navrhované vodní nádrže 

Navržené vodní nádrže byly pro celé zájmové území rozděleny dle zadrženého objemu do pěti 
kategorií. Průměrná cena za zadržení 1 m3 je uvedena v tabulkách níže, a to pro dvě varianty 
získání zeminy. Celkové vyhodnocení je zobrazeno v tabulce 61. Z vyhodnocení plyne, že 
z hlediska ekonomické nákladovosti je výhodnější budovat nádrže s větším celkovým objemem 
zadržené vody. 

Tab. 61:  Sumarizace odhadu ekonomické nákladovosti zadržené vody v navrhovaných nádržích dle velikosti 
celkového objemu 

Celkový objem 
nádrže 

Cena za m3 vody 
zem. vlastní 

Cena za m3 vody 
zem, dovezená 

m3 m3/cena m3/cena 
do 1 200 700 až 1800 900 až 2500 

1 201 – 2 000 500 až 1000 700 až 1400 
2001 – 5 000 400 až 800 600 až 1100 

5 001 – 10 000 200 až 400 300 až 500 
nad 10 001 70 až 300 100 až 350 
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Dále byla ekonomická efektivnost posouzena dle jednotlivých dílčích povodí, kde byla 
spočítána průměrná cena za zadržení 1 m3 vody. Toto posouzení bylo provedeno zvlášť  
pro průtočné a boční nádrže a je uvedeno v tabulkách 62 a 63.  
 
Z posouzení průtočných nádrží plyne závislost ceny zadržené vody na morfologii terénu. Jak 
uvádí tabulka 62 nejvíce stoji m3 zadržené vody v hornatých částech území (povodí Desná část 
3) a nejméně v nížinných částí (povodí Loučky, Nemilky).  

 

Tab. 62:  Vyhodnocení ekonomické efektivnosti zadržení 1 m3 vody v navrhovaných vodních nádrží – typ 
průtočná  

Povodí 

Objem 
zadržené 

vody 

Odhad ceny za 
m3 (zemina 

vlastní) 

Odhad ceny 
za m3 (zemina 

dovezená) 
m3 Kč/m3 Kč/m3 

Branná 12 850 477 580 
Březná 102 900 156 210 
Desná část 1 30 900 294 370 
Desná část 2 92 860 262 370 
Desná část 3 2 640 1 019 1 185 
Hraniční p. 142 900 141 185 
Krupá 105 100 399 510 
Loučka 41 000 63 80 
Lubnický p. 19 000 185 260 
Merta 36 200 261 360 
Morava část 1 232 200 157 220 
Morava část 2 116 000 400 520 
Morava část 3 21 700 504 640 
Moravská Sázava 122 690 330 430 
Nemilka 259 500 141 190 
Tichá Orlice 3 800 606 780 

 

U navrhovaných bočních nádrží bylo velmi obtížné spočítat ekonomickou efektivnost, a to 
z důvodu že nebyl posuzován profil k zadržení vody. K nádržím byly velmi hrubě odhadovány 
množství zemních prací, a to jak pro hráz, tak pro zátopu. Proto spočítaným hodnotám není 
možné dávat příliš velkou váhu. Průměrné ceny zadržené vody v navrhovaných bočních 
nádržích jsou uvedeny v tabulce 63. 

Tab. 63:  Vyhodnocení ekonomické efektivnosti zadržení 1 m3 vody v navrhovaných vodních nádrží – typ boční 

Povodí 

Objem 
zadržené 

vody 

Odhad ceny za m3 
(zemina vlastní) 

m3 Kč/m3 
Branná 5 250 610 
Březná 88 000 340 
Desná část 2 76 450 340 
Hraniční p. 2 500 450 
Krupá 8 470 480 
Loučka 25 000 340 
Merta 6 150 410 
Morava část 1 8 9500 320 
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Povodí 

Objem 
zadržené 

vody 

Odhad ceny za m3 
(zemina vlastní) 

m3 Kč/m3 
Moravská 
Sázava 513 605 320 
Tichá Orlice 98 500 320 

 

Vodní nádrže navržené k obnově 
Hodnocení ekonomické efektivnosti obnovy nebo rekonstrukce vodních nádrží je velmi 
obtížné, a to především z několika důvodů. Profily zaniklých nádrží navržených k obnově jsou 
v některých lokalitách poměrně nevhodně situovány v terénu, tedy jedná se o nádrže 
s nevhodným poměrem objemu zadržené vody k objemu hráze nebo se jedná o nádrže boční 
s malým objemem vody a poměrně dlouhou hrází. Dále se musí počítat, že v případě obnovy 
nebo rekonstrukce se budou v mnoha lokalitách nově budovat hráze, objekty a bude provedeno 
odtěžení nánosů v zátopě. Odtěžení nánosů může představovat zvýšené náklady, a to především 
při negativním výsledku rozboru sedimentů. Odhady ceny za m3 zadržené vody jsou pro 
průtočné nádrže uvedeny v tabulce 64 a pro boční nádrže v tabulce 65. 
 

Tab. 64:  Vyhodnocení ekonomické efektivnosti zadržení 1 m3 vody ve stávajících nádržích doporučených 
k obnově nebo rekonstrukci– typ průtočná 

Povodí 

Objem 
zadržené 

vody  

Odhad ceny za m3 
(zemina vlastní) 

Odhad ceny za m3 
(zemina dovezená) 

m3 Kč/m3 Kč/m3 
Branná 212 3176 3444 
Březná 1 267 1429 1644 
Desná část 1 567 923 1023 
Desná část 3 4 335 356 454 
Hraniční p. 972 1643 1915 
Krupá 153 2445 2598 
Lubnický p. 868 831 974 
Merta 1 180 656 801 
Moravy část 1 590 625 664 
Moravy část 2 3 369 853 966 
Moravy část 3 978 738 871 
Moravy část 4 868 589 644 
Moravská Sázava 1 061 1174 1260 
Nemilky 519 1008 1118 

Tab. 65:  Vyhodnocení ekonomické efektivnosti zadržení 1 m3 vody ve stávajících nádržích doporučených 
k obnově nebo rekonstrukci – typ boční 

Povodí  
Objem zadržené 

vody 
Odhad ceny za m3 
(zemina vlastní) 

m3 Kč/m3 
Březná 535 1156 
Desná část 3 816 599 
Merta 950 1011 
Morava část 2 173 1880 
Morava část 2 486 1783 
Morava část 2 3 581 654 
Moravské Sázavy 2 224 647 
Tiché Orlice 1 617 498 
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C.2 Vyhodnocení realizovatelnosti navržených opatření 

Vyhodnotit realizovatelnost opatření je velmi složitý proces, který při současných podmínkách 
v ČR nelze jednoduše paušalizovat. Realizaci opatření ovlivňují tři základní rozhodovací 
faktory. Na prvním místě hraje roli ekonomická efektivita, následují podmínky dotačních 
programů a jako poslední má vliv i názor obyvatel ČR. Mezi těmito rozhodujícími faktory se 
nacházejí orgány státní správy, správci povodí, zástupci obcí a v neposlední řadě také samotní 
vlastníci pozemků. Při rozhodování, zda bude nakonec realizovatelné opatření, hrají velmi 
důležitou roli také obce, respektive zástupci obcí, kteří jsou jakýmisi mezičlánky při jednání 
s konkrétními vlastníky pozemků při úvodních nebo i dalších jednáních týkající získání 
pozemků pod navrhovanými opatřeními. 

Realizovatelnost opatření lze podpořit začleněním do všech úrovní územně plánovacích agend. 
U začlenění by neměly být opomenuty návrhy, které mají stanovenou i jinou než 
protipovodňovou funkci, např. krajinotvornou, ekologickou nebo slouží k ochraně před jinými 
přírodním katastrofami například suchem.  

Samostatnou kapitolou jsou následná jednání s vlastníky pozemků o prodeji parcel. Obecně lze 
stanovit, že čím více vlastníků je zahrnuto do procesu jednání k získání vlastnického práva 
k pozemkům, tak se snižuje pravděpodobnost, že se podaří získat všechny dotčené pozemky. 
V praxi jsou často ve studiích proveditelnosti získány souhlasy vlastníků pro větší část 
dotčených parcel a realizovatelnost návrhů padá v mnoha případech pouze na několika 
vlastnících, mnohdy i pouze na jednom vlastníkovi.  

Další možností usnadňující získání pozemků je vyhlášení komplexních pozemkových úprav.  
V případě, že je potřeba řešit návrhy opatření na pozemcích PUPFL, je nutné tuto oblast 
zahrnout do obvodu KoPÚ, což se v dosavadní praxi provádí jen ve výjimečných případech. 
Omezujícím faktorem v komplexních pozemkových úpravách může být nedostatek pozemků 
ve vlastnictví státu nebo obce, které jsou nutné k novému uspořádání pozemků, tak aby byly  
pod návrhy opatření po ukončení pozemkových úprav parcely ve vlastnictví státu nebo obce. 

V případě, že jsou uvedené záměry zapracovány do plánovacích agend a je k nim stanoveno, 
že se jedná o veřejně prospěšné opatření, lze u nich aplikovat možnost vyvlastnění podle § 170 
stavebního zákona č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů. 

Z pohledu čistě vlastnického lze na realizovatelnost opatření navrhovaných v této studii 
pohlížet následujícím způsobem: 

1. Opatření vztahující se k úpravě hospodaření na ZPF (převážně orné půdě) – tato opatření 
jsou ze všech možných opatření, která jsou navrhována v rámci této studie nejsnáze 
realizovatelná.  Opatření nejsou technicky náročná a lze je aplikovat téměř okamžitě 
přímo hospodařícími subjekty.  

2. Opatření vztahující se k úpravě hospodaření na PUPFL – zájmové území studie je 
specifické tím, že cca 85 % lesních půd je ve vlastnictví Lesy ČR s.p., a proto 
realizovatelnost opatření závisí na jednotlivých postoji jednotlivých lesních správ, resp. 
vedení společnosti Lesy ČR s.p. 
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3. Opatření technického charakteru s protipovodňovou funkcí – jak je popsáno výše 
realizovatelnost opatření závisí na mnoha faktorech. V rámci doporučených kroků  
po ukončení řešení této studie, může zadavatel prověřit možnosti realizovatelnosti 
jednotlivých opatření v zájmovém území a následně zvolit postup získání pozemků. 
 

4. Opatření technického charakteru s vlivem na zvýšení retence území – viz popis bod 3. 

 

C.3 Shrnutí 

 Shrnutí pro celé zájmové území 

Projekt uplatňuje komplexní přístup bilancování faktorů podílejících se na retenci vody 
současně na zemědělské a lesní půdě. Řešení projektu ukázalo nutnost komplexního přístupu  
v synergii se způsoby hospodaření na zemědělské a lesní půdě. Komplexní přístup k řešené 
problematice umožnil nalézt možnosti zadržení vody a zvýšení retenční schopnosti, a to jak 
návrhy organizačními, tak technickými. U návrhů byla vyhodnocena jejich efektivnost, ze které 
následně vyplynula doporučení. Podrobněji jsou průběh řešení, zvolené přístupy, aplikované 
metody, využité návrhy a sumarizace dosažených výsledků rozepsány v podkapitolách níže. 

 

C.3.1.1 Analytická část 

Řešení projektu zaujímalo území o rozloze 1286 km2, což odpovídá územnímu rozsahu lesní 
správy Hanušovice, Loučná nad Desnou a Ruda nad Moravou.  Toto území bylo rozšířeno  
o 35 km2 na hydrologicky uzavřené území na celkovou rozlohu 1321 km2.  

V úvodu analytické části byl zpracován základní popis území a vyhodnocení současného stavu 
území (LAND USE). V rámci hodnocení LAND USE byl podrobněji zpracován rozbor 
současného hospodaření na PUPFL ve vztahu k vodní komponentě krajiny. Důraz byl kladen 
na infiltrační, půdoochrannou, desukční a klimatickou funkci lesních porostů.  

Při řešení projektu byla provedena analýza hydrologických údajů ČHMÚ o odtoku  
z hodnocených ploch dílčích povodí, a to pro období 1931–1960 a 1981–2010.  

Další analýza byla provedena pro historické změny v zastoupení vodních ploch v území dle 
podkladů CENIA (I. a II. vojenské mapování). V rámci této analýzy bylo zjištěno, že 
v minulosti bylo v zájmovém území evidováno v těchto podkladech 62 vodních ploch. Z tohoto 
počtu bylo do dnešní doby dochováno pouze 18 vodních ploch. V rámci této analýzy byla dále 
zjišťována možnost obnovy zaniklých vodních ploch. Bylo zjištěno, že lze obnovit celkem 16 
vodních ploch, ve kterých by bylo možno nově vytvořit celkový prostor pro zadržení vody 
o objemu cca 2 mil. m3 (viz tab. 43). Tato hodnota odpovídá cca 0,4 % celkového ročního 
odtoku vod ze zájmového území. Velmi cenné je také zjištění, že největší potenciál pro větší 
zadržení vod se nachází v povodí Moravy část 1, Moravy část 2 a Desné část 1. V těchto 
povodích byly v minulosti vodní plochy o velikosti několika desítek ha. 

Byly vyhotoveny „pasporty“ přírodních a umělých retenčních prostorů. Pro kategorii stávající 
vodní nádrže bylo vytvořeno 524 pasportů a ke kategorii stávající přírodní retenční prostory 
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bylo vytvořeno 9 pasportů. Dále bylo vymezeno 131 km niv vodních toků s potenciálem rozlivu 
a transformace povodňových průtoků. Jako velmi hodnotné v rámci této analýzy je považováno 
vyhodnocení stavu současných vodních nádrží, kterých je v území evidováno a zakresleno 524. 
Byl zjištěn určitý potenciál, který se nachází v nádržích, které v současné době postupně 
zarůstají nebo jsou dnes téměř zcela zazemněny. V případě obnovy těchto nádrží by bylo možno 
v zájmovém území obnovit prostor pro zadržení vody o objemu cca 0,3 mil. m3 (viz tab. 47). 
Tato hodnota odpovídá cca 0,06 % celkového ročního odtoku vod ze zájmového území. 

Pro získání přehledu o stavu území bylo v terénu navštíveno cca 1000 lokalit. Z terénního 
šetření byla pořízena fotodokumentace, která byla využita pro dokumentaci stavu nalezených 
vodních nádrží a současného využití vytipovaných lokalit vhodných pro zadržení vody 
v krajině. Celkem je fotodokumentace uvedena u více jak 500 stávajících vodních nádrží a  
u více jak 200 návrhových lokalit. 

Z vědeckého hlediska je pravděpodobně nejcennější metodika výpočtu komplexní hydrologické 
bilance, která byla v tomto územním detailu a v propojení bilančních rovnic na lesní půdě 
(VÚLHM) a zemědělské půdě (Mendelova univerzita) provedena poprvé. Analýzou bylo 
zjištěno, že ze zájmového území v průměru za rok odtéká cca 500 mil. m3 vody (viz tab. 41).  

 

C.3.1.2 Návrhová část 

Shrnutí lesnicko-pěstebních doporučení navrhovaných v zájmovém území 

Navrhovaná pěstební opatření jsou založena na potřebách vyplývajících ze zastoupení 
funkčních skupin lesních porostů v jednotlivých povodích. Podkladem opatření jsou informace 
o poměrech druhové skladby ve vazbě na odtokové poměry. Doporučované obnovní postupy 
se týkají porostů, kde již nastal nebo brzy nastane počátek obnovní doby. 

Pěstebními postupy lze upravit retenci vody v dílčích povodích, kde nalezneme souběh 
významné plochy lesů s klimatickou funkcí, možnost přeměny druhové skladby  
ve významně zastoupených porostech mýtního věku, do kterých budou opatření směřovat. 
Těmito dílčími povodími s vysokým potenciálem úpravy vodního režimu jsou: povodí Branné, 
Březné, Desné 3, Krupé, Merty, Moravy 3 a Moravy 4. Odtok je možné ovlivňovat (zvyšovat) 
přeměnami druhové skladby podporou listnaté složky (maximálně do 30 %). Snižování odtoku 
z porostů lze dosáhnout naopak podporou jehličnanů. Podrobnější doporučení pro jednotlivá 
dílčí povodí jsou uvedena v jednotlivých zprávách dílčích povodí. 

Navrhovaným doporučením v lesních porostech lze dosáhnout zvýšení retenční schopnosti 
lesních porostů o cca 1,2 mil. m3 vody (viz tab. 57). Tato hodnota představuje cca 0,2 % 
z celkového ročního odtoku ze zájmového území.  

 

Shrnutí opatření na ZPF proti nadměrné erozi a ke zvýšení retence území 

Navrhovaná protierozní opatření svým charakterem pozitivně ovlivňují velikost průměrného 
erozního smyvu, což je jejich primární úkol. Tato opatření mají také vliv na zpomalení odtoku 
vod a retenční schopnost krajiny. Z hlediska řešení protierozní ochrany bylo přistoupeno 
k vytvoření dvou variant návrhů. Jedná se o variantu s označením minimalistická a variantu 
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maximalistická. V minimalistické variantě bylo snahou o definování určitého minima, kterým 
jsou zohledněny nároky na ochranu půdy v kontextu s hospodařením na pozemku. 
V maximalistické variantě, též označované jako teoretické, bylo snahou maximalizovat rozsah 
plošného zatravnění. Tento návrh má významný vliv na změnu v hodnocení retenční schopnosti 
krajiny a navýšení ploch s trvalým travním porostem se projeví pozitivně ve změnách celkové 
roční bilance. 

V řešeném území byly v obou variantách navrhována opatření zařazena do 5-ti kategorií (PEO, 
PEO+, TTP, TTPP, BIO). Vzhledem k velikosti řešeného území bylo upuštěno od detailního 
umísťování jednotlivých biotechnických prvků v ploše půdního bloku. Návrhem 
biotechnického opatření bylo poukázáno na půdní bloky, na kterých je nutné v podrobnějším 
měřítku navrhnout přesné umístění konkrétního opatření.  

Celkem bylo v zájmovém území řešeno protierozními opatřeními 16 902 ha ploch.  

V minimalistické variantě byly navrženy organizační a agrotechnická opatření na ploše  
4 296 ha. Dále byla navržena biotechnická opatření na ploše 2 208 ha.  

V maximalistické variantě, kde bylo snahou zvýšit počet zatravněných ploch, bylo navrženo  
o cca 700 ha více zatravněných pozemků než ve variantě minimalistické. 

Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a následného vyhodnocení je nejvýznamnějším 
návrhem trvalý travní porost. Tento návrh sám o sobě vždy přispěje k pozitivnímu ovlivnění 
roční bilance, ale pro dosažení maximálního efektu tohoto opatření musí být na těchto plochách 
aplikován správný management hospodaření, který bude založen na podpoře zvýšení retence. 

Nezanedbatelný vliv na zvýšení retenční schopnosti krajiny mají také biotechnická opatření. 
Především návrhy mezí, zasakovacích travnatých pásů nebo záchytných průlehů svými 
technickými parametry, kdy jsou schopny zachytit povrchový odtok a tento odtok převést  
na odtok podpovrchový, tedy jsou schopny výrazně ovlivnit nejen rychlost odtoku vod z dílčích 
povodí, ale dosáhnou i na pozitivní změnu ve výsledku roční bilance. Vyhodnocení účinnosti 
biotechnických opatření nebylo v rámci této studie provedeno, a to z důvodu, že v území nebyly 
tyto návrhy přesně vymezeny a samotné vyhodnocení by bylo velmi obtížně vyhodnotitelné. 
 
Návrhem opatření v minimalistické variantě dojde ke snížení odtoku vod z území  
o 0,9 mil. m3, ve variantě maximalistické o 1,2 mil. m3 (viz tab. 59). 
 

Shrnutí technicko-vodohospodářských opatření na ZPF, PUPFL a na vodních tocích 

Navrhovanými opatřeními lze zvýšit retenční schopnost krajiny a do jisté míry ovlivnit i 
průběhy povodňových průtoků na tocích. Z hlediska přívalových srážek jsou vždy nejúčinnější 
opatření typu suché retenční nádrže nebo vodní nádrže, které mají vyčleněný větší retenční 
prostor. V zájmovém území nebyly tyto nádrže primárně navrhovány, protože hlavní prioritou 
nebylo řešení protipovodňové ochrany, ale zvýšení retenční schopnosti krajiny. Suché nebo 
polosuché retenční nádrže byly v této studii pouze převzaty z plánovacích dokumentací (ÚAP, 
PDP, ZÚR). Celkem bylo v území převzato 11 těchto návrhů (viz tab. 55), které dohromady 
vytvářejí retenční prostor o velikosti cca 6,7 mil. m3 (viz tab. 56), což odpovídá cca 1,5 % 
celkového ročního odtoku. Naproti tomu návrhy vodních nádrží bez uvažovaného retenčního 
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prostoru nebo návrhy revitalizací vodních toků mají vliv na odtok vod z povodí zcela 
minimální. Tyto návrhy mají především vliv lokální, a to v místech kde jsou navrhovány.  

Mezi další významné funkce, které mají tyto vodní nádrže lze zařadit např. ovlivnění jakosti 
vody. Tyto návrhy se dále mohou využít i k ovlivnění nepříznivých období sucha nebo 
povodňových stavech na tocích. V neposlední řadě tyto návrhy pozitivně ovlivňují celkovou 
roční vodní bilanci zájmového území.  

U druhé skupiny návrhů, kde je záměrem revitalizace vodních toků s podporou rozlivu vod  
do okolní krajiny, lze do jisté míry počítat s pozitivním ovlivněním velikosti kulminačních 
průtoků na tocích. Vliv nivy na odtok vod z území nebyl v rámci této studie hodnocen.  

Z celkového pohledu lze navrhovanými vodními nádržemi v zájmovém území nově zadržet 
přibližně 2,4 mil. m3 vody (viz tab. 56). Tato hodnota představuje pouze 0,5 % z celkového 
ročního odtoku. Ze zjištěné hodnoty vyplývá, že navrhovaná opatření nedosahují většího 
globálního významu. Návrhy malých vodních nádrží nejsou schopny významněji zvýšit 
retenční schopnost území. Tento negativní výsledek je způsoben i tím, že navrhovaná opatření 
spadají do kategorie malé vodní nádrže, ve kterých vzhledem k morfologii území a konkrétních 
podmínkách nelze vytvořit větší prostory k akumulaci vod. Navrhované malé vodní nádrže 
budou mít vliv na celkový roční odtok především v prvním roce po realizaci, kdy dochází 
k jejich plnění. V dalších letech budou tyto nádrže ovlivňovat celkový odtok pouze odběrem 
vod určenou k doplnění hladiny zásobního prostoru, která poklesla z důvodu výparu nebo vsaku 
vody do podloží. Zvýšení významu navrhovaných nádrží lze docílit tak, že se mohou využít pro 
nadlepšování průtoků ve vodních tocích v suchých obdobích. Z tohoto pohledu je doporučeno, 
aby nádrže se stálou vodní hladinou byly v maximální možné míře tímto způsobem využity.  

Aby bylo možno využít nádrže pro nadlepšování průtoků ve vodních tocích musí být splněny 
určité základní předpoklady, které jsou následující: 

 zajištění zachování minimálního zůstatkového průtoku (Q330d) pod hrází  
 zajištění možnosti (reálnosti) opětovného naplnění nádrže po snížení hladiny na úroveň 

stálého objemu 
 zjištění odhadu délky potřeby dotace vod, tedy zjištění předpokládané délky suchých 

období  
 před zahájením příprav zajistit zpracování posouzení konkrétní nádrže, které bude 

obsahovat hydrotechnické výpočty prokazující možnost využití malé vodní nádrže  
pro nadlepšování průtoků 

 zajistit následné zapracování určení zaměření nádrže na dotaci průtoků pod nádrží  
do PaMŘ  

 po realizaci zajistit možnost manipulace s odtokem (nejlépe pomocí šoupátka) 
 po realizaci zajistit provádění manipulace konkrétním pracovníkem 

 

C.3.1.3 Celkové shrnutí  

V úvodu studie byly provedeny podrobné analýzy, které byly primárně zaměřeny na zjištění 
současného stavu zájmového území. Závěry jednotlivých analýz byly směřovány  
do definování problémů z hlediska retenční schopnosti a odtoku vod ze zájmového území. 
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Z tohoto důvodu je velmi hodnotné a v měřítku velikosti studie zcela jedinečné provedení 
výpočtu a následné vyhodnocení celkové roční vodní bilance zájmového území.  
Pro úplné dokreslení stavu zájmového území bylo dále provedeno podrobné mapování 
přírodních a umělých retenčních prostorů a jejich následné vyhodnocení. Do hodnocení byly 
také zahrnuty i historické vodní plochy, které poukázaly na lokality, kde se v minulosti 
nacházely vodní plochy, které lze obnovit. Všechny výsledky a poznatky uvedené 
v jednotlivých kapitolách analytické části byly podkladem pro návrhovou část studie. 

Návrhová část studie byla zaměřena na hledání možností, jak v zájmovém území zvýšit retenční 
schopnost. Toto hledání lze rozdělit na dva směry, a to na návrh řešení, který spočíval v úpravě 
hospodaření v lesních celcích a na ZPF. Druhým směrem bylo hledání možnosti zadržení vod 
pomocí technicko-vodohospodářských návrhů. Díky tomuto postupu bylo následně možno 
vyhodnotit jednotlivé návrhy z pohledu účinnosti na celkovou roční bilanci a na odtok vod ze 
zájmového území. Z výsledku hodnocení účinnosti jednotlivých návrhů bylo zjištěno, že 
úpravou spočívající ve změně hospodaření v lesních porostech dojde ke zvýšení retence těchto 
porostů o 1,2 mil. m3 (viz tab. 57) a úpravou na ZPF dojde ke zvýšení retence vody o 0,9 až 1,2 
mil. m3 (viz tab. 59). Návrhy technicko-vodohospodářskými lze v zájmovém území nově 
vytvořit prostor pro zadržení vody o objemu 2,4 mil. m3 (viz tab. 56), úpravou stávajících nádrží 
prostor o velikosti 0,3 mil. m3 (viz tab. 48 a tab. 49) a obnovou historických vodních ploch 
prostor o velikost 2 mil. m3 (vit tab. 43). 

Z výsledku vyplývá, že v zájmovém území nelze ani v jednom směru, který byl aplikován v této 
studii významně ovlivnit zvýšení retenční schopnosti krajiny. Každý směr, který byl v této 
studii v návrhové části aplikován, má svým způsobem specifický (lokální) vliv, který nelze 
považovat za zanedbatelný a lze ho hodnotit vždy pozitivně.  

Výpočet vodní bilance byl zaměřen na roční odtok vody ze zájmového území a nebyl zaměřen 
na jednotlivé časové úseky v rámci jednoho roku. Z toho vyplývá, že nově vytvořený potenciál 
ke zvýšení retence a zadržení vody v území nelze z globálního pohledu dostatečně vyhodnotit. 

 

Pro přehlednost se níže nacházejí 3 schémata, která znázorňují pracovní postup, postup výpočtu 
vodní bilance a sumarizaci účinnosti jednotlivých oblastí návrhů na retenci a odtok vod ze 
zájmového území. 
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Obr.  24:  Schéma pracovního postupu aplikovaného ve studii  
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Obr.  25:  Schéma postupu výpočtu vodní bilance 
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Obr.  26:  Schéma sumarizace vyhodnocení vlivu navrhovaných potenciálů (opatření) s vlivem na retenční schopnost území a zadržení vody 
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 Doplňující komentáře 

C.3.2.4 Vyhodnocení účinku pěstebních opatření na odtok při modelové srážce 200 mm 

Podobně jako u ročního odtoku dojde i při modelové srážce 200 mm ke snížení odtoku z celého 
území při dosažení cílové dřevinné skladby dle Plívy (2000). Jednalo by se o ca 90 000 m3 
vody. Kromě desukční funkce porostů má na snižování odtoku a tvaru průtokové vlny podstatný 
vliv retenční kapacita půd. Ta se v lesních půdách zájmového území pohybuje v rozmezí  
57–85 srážkových mm. Při delším intervalu mezi významnými srážkami tato retenční kapacita 
opakovaně působí na snižování odtoku a zplošťování průtokové vlny. Zadržená voda pak 
následně přispívá k základnímu odtoku v bezesrážkových obdobích a je využívána porosty  
k transpiraci. 

 

C.3.2.5 Potenciální vliv odstraňování porostů borovice kleče v zájmovém území 

Výměra porostů se zastoupením kleče činí v zájmovém území 465 hektarů. Odstraněním kleče 
by potenciálně došlo ke snížení zimního průměrného odtoku z jednoho hektaru o 5 %, 
pravděpodobně vlivem ztráty usazených srážek a vyšší sublimací sněhu na volné ploše.  
V letním období by naopak došlo k ca 20 % navýšení odtoku z hektaru, pravděpodobně  
v důsledku výpadku desukční funkce kleče. Rozdíl průměrného ročního odtoku by činil ca 9 %. 
Tesař et al. (2004) uvádějí, že „různé vegetační kryty (kleč, smrkový les, louka) transpirují 
velice podobně, pokud mají dostatek vody v půdě.“ 

 

C.3.2.6 Potenciální vliv rozsáhlých kalamitních holin vzniklých v důsledku chřadnutí 
smrku 

Vznik rozsáhlých kalamitních holin po ústupu smrku ze zájmového území by potenciálně 
představoval rozdílný efekt v nižších (do 4. LVS) a vyšších (5. LVS a výše) lesních vegetačních 
stupních. V nižších polohách by v zimním došlo k zvýšení průměrného celoročního 
hektarového odtoku až o ca 20 %. Zvýšení by bylo, nicméně limitováno na 3–5 let po odstranění 
smrku a odeznělo by po stabilizaci pasečné vegetace a nové kultury. Na některých lokalitách 
by mohlo dojít ztrátou desukční funkce porostů k dočasnému zamokření půdního profilu 
(přednostně na stanovištích ovlivněných vodou). Naopak na vysýchavějších stanovištích by  
v důsledku ztráty krycího efektu porostu mohlo dojít k přehřívání půdního povrchu, vyššímu 
výparu a tím vysychání půdního profilu.  

Ve vyšších polohách by došlo ke snížení průměrného zimního hektarového odtoku vlivem 
ztráty usazených srážek, nicméně roční rozdíl by činil nárůst průměrného hektarového odtoku 
do 5 %. Také zde by změna odtoku odezněla po stabilizaci pasečné vegetace a nové kultury. 
Zde je vhodné odkázat na publikované práce. Tak např. Chlebek a Jařabáč (1988) konstatovali 
změnu ročních odtokových množství až při překročení plochy s obnovními zásahy na více než 
50 % povodí. Dále také Tesař a kol. (2004) připomínají, že v důsledku vzniku rozsáhlých holin 
v imisních oblastech českých pohraničních hor nevznikla v minulosti vodohospodářská 
katastrofa; náhradní bylinná a keřová vegetace převzala funkci mrtvých nebo vytěžených 
stromů. 
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C.4 Přínosy a benefity studie 

Projekt byl zaměřen na celkové vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě Hanušovice, 
Loučná nad Desnou a Ruda nad Moravou. Primárním zaměřením bylo vyhodnocení možnosti 
zvýšení retenční schopnosti zájmového území. Protipovodňová ochrana nebyla v rámci tohoto 
projektu řešena. Hodnocení retenční schopnosti území bylo provedeno detailně v lesním 
prostředí a na pozemcích ZPF. Na základě vyhodnocení byly v území následně navrženy 
opatření, které svým charakterem ovlivní odtok vody ze zájmového území. Výsledky této lze 
využití pro další plánování v oblasti vodního a lesního hospodaření Lesy ČR s.p., případně 
může být studie podkladem pro jednání se správcem Povodí Moravy s.p. a Povodí Labe s.p., 
případně pro jednání s dalšími dotčenými subjekty (AOPK, CHKO, ORP, kraj atd.) 

Dalším přínosem projektu je příspěvek k uplatnění integrovaných přístupů adaptace na 
klimatickou změnu. V tomto smyslu se podařilo lépe identifikovat potenciál možností 
adaptačních opatření na lesní půdě, zemědělském půdním fondu a na vodních tocích. Ovlivnění 
potenciálu retence na lesní půdě představuje vklad do soustavy adaptačních opatření na změnu 
klimatu dle NAP.  

 

C.5 Diskuze  

Výzkumný projekt s názvem „Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, 
LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti 
území“ měl za úkol provést analýzu současného stavu území, především se zaměřením na ty 
oblasti v krajině, které přímo ovlivňují retenční schopnost území.  

V rámci analytické části byly zvoleny postupy (analýzy), kterými bylo zjištěno současné 
využívání krajiny člověkem. Z hlediska zadání bylo poměrně složité a velmi časově náročné 
vypočítat vodní bilanci území. V průběhu řešení projektu byla vodní bilance počítána dvěma 
způsoby, které se ve svém výsledku shodly ve výsledné hodnotě celkového ročního odtoku vod 
ze zájmového území.  

První postup výpočtu vodní bilance byl založený na zjištění celkového ročního odtoku vod 
z dílčích povodí a ze zájmového území. Nevýhodou zvoleného postupu výpočtu byla 
nemožnost vyhodnotit vliv jednotlivých složek pokryvu na odtok vod ze zájmového území. 
Tento nedostatek byl poměrně zásadní pro další průběh řešení analytické části, proto bylo 
v řešení přistoupeno k podrobnějšímu výpočtu vodní bilance, který byl schopný ve své 
struktuře analyzovat jednotlivé složky pokryvu a definovat celkový roční odtok vod z polí, luk, 
lesních pozemků a ostatních ploch včetně zástavby. Oproti předchozímu postupu výpočtu byl 
tento výpočet založen na samostatném výpočtu vodní bilance pro každou složku pokryvu. To 
ve svém důsledku vytvořilo poměrně zásadní problém, který musel zpracovatel v průběhu 
analytické části vyřešit. Jednalo se o problém v získání potřebných dat, která budou z hlediska 
přesnosti reprezentativní pro provedení výpočtu pro tak rozsáhlé řešené území. 

Pro zemědělský půdní fond zpracovatel získal data o retenci a odtoku vod pro 51 lokalit  
od Mendelovy univerzity. Reprezentativní lokality byly zvoleny, tak aby pokryly co největší 
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pestrost krajiny a rozdílný způsob hospodaření na ZPF. Počet volených lokalit, ke kterým byla 
získána data považuje zpracovatel z hlediska rozsahu zadání za dostačující.  

Pro pozemky PUPFL byl zvolen odlišný postup, který byl založen na vlastním měření a výpočtu 
prováděnou ve Výzkumném ústavě lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady – 
Výzkumná stanice Opočno.  

Přibližně k 6,6 % pokryvu nebyla získána vstupní data. Tyto plochy byly v projektu nazvány 
jako zbývající plochy. Pro tyto plochy byl aplikován dopočet prvně zvolenou metodou výpočtu 
vodní bilance – průměrné hodnoty odtoku z dílčích povodí. 

Vyhodnocení celkové roční bilance ve druhém postupu bylo provedeno součtem výsledných 
hodnot vodní bilance jednotlivých analyzovaných složek pokryvu. Výsledná hodnota byla 
porovnána s hodnotou prvního postupu výpočtu a bylo konstatováno, že ve výsledku se jedná 
o téměř identické hodnoty celkového ročního odtoku vod ze zájmového území. Shodné 
výsledky obou zvolených postupů lze považovat za určitý uchopitelný ukazatel, že postup 
výpočtu byl stanoven správně.  

Nevýhodou obou způsobu výpočtu a hodnocení vodní bilance je, že nelze postihnout v dané 
podrobnosti problémy se zrychleným odtokem nebo problémy se suchem. Pro zohlednění 
těchto zásadních problémů je nutno provést mnohem podrobnější analýzy zahrnující rozložení 
srážek a odtoku v průběhu roku. Následně by musel být upraven i způsob výpočtu bilance, která 
by zohlednila správně definované časové úseky. 

Kromě výpočtu vodní bilance, kterou lze považovat za stěžejní analýzu, byly dále provedeny 
analýzy, které zahrnovaly: 

- průzkum a vyhodnocení současného stavu stávajících vodních nádrží 
- provedení místních šetření, kterými byly poukázány na problémy a záměry v území 
- analýza získaných podkladů (ZÚR, PDP, studie, projekty) 
- průzkum a analýza historických vodních ploch 

V návrhové části byly hledány způsoby, jak zvýšit retenční schopnost jednotlivých složek 
krajiny. Byly navrženy úpravy hospodaření na PUPFL dle metodiky dr. Plívy a na ZPF byly 
navrženy opatření organizačního, agrotechnického a biotechnického charakteru. Návrhy byly 
zaměřeny na zvýšení retence, resp. zadržení vody v území. Kromě těchto „měkkých“ opatření 
byly v území vymezovány lokality k zadržení vod ve vodních nádržích. Tyto lokality jsou 
rozprostřeny po celém řešeném území. Celkem bylo navrženo 255 návrhů ve 201 lokalitách. 

Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření na retenci a vodní bilanci území bylo provedeno 
přepočtem výsledné hodnoty vodní bilance provedené v analytické části. Výpočtem bylo 
zjištěno, že úpravou hospodaření na PUPFL dojde v rámci celého území ke snížení celkového 
ročního odtoku pouze o cca 1 mil. m3. Vzhledem k tomu, že lesní porosty v mnoha oblastech 
Jeseníků z hlediska pokryvu dominují, lze tuto hodnotu považovat za marginální z pohledu 
účinnosti na retenci a celkový roční odtok vod z území. K podobnému výsledku se dospělo i  
v oblasti návrhů na ZPF, kde vliv opatření na retenci a celkový odtok má téměř identickou 
hodnotu. Účinnost navrhovaných opatření, především opatření navržená na orné půdě, mají  
z hlediska vlivu na retenci mnohem větší účinnost než návrhy na lesní půdě. Výsledné hodnoty 
změn odtoku vody z PUPFL a ZPF jsou téměř identické, ale jejich zastoupení je v rámci 
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řešeného území zcela odlišné. Pozemky PUPFL zaujímají v území cca 51 %, zatímco orná půda 
zaujímá pouze cca 14 %. Z uvedeného vyplývá, že účinnost navrhovaných opatření na ZPF, 
resp. na orné půdě je téměř 4x účinnější než návrhy na PUPFL. Do jisté míry je výsledek 
účinnosti opatření zkreslen, protože pozemky PUPFL se nacházejí ve vyšších nadmořských 
výškách, kde jsou větší úhrny srážek a nachází se zde také větší sklonitost. Tyto faktory mají 
zásadní vliv na velikost odtoku vod z území. 

Druhou oblastí, na kterou byla návrhová část zaměřena, je vymezení lokalit pro návrhy 
technicko-vodohospodářských opatření. Tato opatření mají vliv v území z dvojího pohledu. 
Dojde ke změně stávajícího využití území (změna orné, TTP na vodní plochu), což má vliv na 
vstupní údaje do výpočtu vodní bilance a dále v území vznikne nový prostor pro zadržení vod 
o objemu 2,4 mil. m3. Další možností, jak zadržet vodu v území je návrh na obnovu historických 
vodních ploch (cca 2 mil. m3) a návrh rekonstrukce stávajících vodních nádrží  
(cca 0,29 mil m3), které postupně zarůstají nebo jsou již v zazemněném stavu.  Dohromady 
v obou případech lze v území „obnovit“ prostor pro zadržení vod cca 4,7 mil. m3.  

Při pohledu na účinnost navrhovaných technicko-vodohospodářských opatření byl zjištěn téměř 
nulový efekt na celkovou roční vodní bilanci. Jejich vliv se projeví především zvýšenou 
hodnotou zadržené vody a dále také změnou pokryvu, kdy dojde ke změně některých vstupních 
údajů do výpočtu. Navrhovaná technicko-vodohospodářská opatření ovlivní hodnotu ročního 
odtoku vod z území pouze v objemu cca 0,3 mil. m3. 
Při pohledu na změnu retence vody v lesích zájmového území úpravou druhové skladby lesních 
porostů směrem k modelu Plívy (2000) je možná, nicméně změny bude dosaženo 
v dlouhodobém horizontu. Význam změny retenční funkce se týká pouze některých dílčích 
povodí, převážně ve vyšších polohách s významným zastoupením funkční skupiny lesů se 
srážkotvornou funkcí. Z řešení nevyplynuly zvláštní a naléhavé požadavky na úpravu 
dosavadní lesopěstební praxe. 

Při pohledu na výsledné hodnoty účinnosti jednotlivých opatření navrhovaných v rámci studie 
lze účinnost považovat za velmi malou. 

Zpracovatel doporučuje pohlížet na výsledky studie z širšího kontextu, protože i malá účinnost 
opatření se může v globálním měřítku projevit velmi pozitivně.  

V případě realizace navrhovaných opatření dojde k postupnému zlepšení zadržení vod 
v krajině.  

Realizací všech doporučení a technických návrhů dojde ke zlepšení retenční schopnosti krajiny 
a k zadržení většího objemu vod než doposud. Závěry studie dále poukazují, že je nutné hledat 
další způsoby, jak lépe zadržet vodu v území a následně ji také účelně využít v době nedostatku.  
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C.6 Závěr 

Závěry studie vyhodnocující stávající stav povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná  
nad Desnou a LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území lze 
shrnout do následujících bodů: 

 Problémy regulace vodního režimu a zvyšování retence nelze vyřešit pouze a jen 
izolovaně realizací opatření na lesní půdě. Poměrově je účinnost možných opatření 
zvyšujících retenci na lesní půdě zřetelně nižší proti opatřením na zemědělské půdě. 

 Aplikovaný metodický postup výpočtu hydrologické bilance umožňuje opakovat 
výpočty na jiné části území ČR. Výpočtová chyba daná souhrnem nejistot zdrojových 
dat je překvapivě nízká. 

 V rámci řešení došlo k žádoucímu propojení různých prostorově plánovacích agend, tj. 
výstupů územně plánovacích podkladů, plánů oblasti povodí, oblastních plánů rozvoje 
lesa apod. Bez tohoto propojení není možné provádět výpočty bilance a návrhy opatření 
v požadované integritě. Každá plánovací agenda představuje promítnutí zájmů jejího 
správce. Průnikem agend tedy dochází k respektování těchto zájmů, anebo naopak  
k řešení případných územních střetů. 

 Dalším přínosem projektu je příspěvek k uplatnění integrovaných přístupů adaptace  
na klimatickou změnu. V projektu byla na bázi integrovaných přístupů provázána data, 
analýzy, modely a geografické interpretace klimatologických, hydrologických, 
pedologických, výrobních dat. Výsledky projektu jsou žádoucími podklady, které 
podporují rozhodování příslušných odborných útvarů Povodí, lesních správ, dotčených 
obcí k dlouhodobé přípravě na adaptaci dotčeného území na klimatickou změnu. 
Adaptační opatření jsou prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny a 
svého pozitivního vlivu na eliminaci nepříznivých účinků povrchového odtoku, 
erozních smyvů a transportu splavenin základním prvkem ochrany před extrémními 
hydrologickými jevy povodněmi a suchem.  

 Organizačně je nutné v procesu efektivního ovlivňování retence propojit obce, lesní 
správce, zemědělsky hospodařící subjekty, zástupce Povodí s.p. a Oblastní správy toků. 
Pro konkrétní jednání s nimi je velmi vhodné provést pasportizaci lokalit vhodných  
pro realizace opatření k retenci. 

 Z hlediska hodnocení sledovaných procesů je vždy nutno propojit procesy podílející se 
na zadržení vody v území, tj. infiltraci do půdy, evapotranspiraci, intercepci v porostu, 
odpar z povrchu nadzemní biomasy, povrchový odtok, retenci. 

 Výsledky projektu zpracované na úrovni dotčených LS dokládají možnost uplatňovat 
požadavky pro optimální nakládání se srážkovými vodami, umožňující jejich 
zadržování a akumulaci v krajině/povodí.  

 Společenský význam plnění role lesního hospodáře narůstá. Význam se zvyšuje 
zejména v kontextu dopadů globální změny klimatu. Na očekávanou nerovnoměrnost 
časoprostorové distribuce srážek je třeba připravit plochu povodí a měnit systémy 
hospodaření. Výstupy projektu dokládají možnosti změn z pohledu lesního hospodáře a 
správce toku. 
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Výstupy projektu jsou využitelné pro širší rámec působnosti odvětví lesního hospodářství v ČR. 
Na území konkrétních tří LS dokládají historický vývoj odtoku, společnou hydrologickou 
bilanci ZPF a PUPFL, kvantifikují potenciál pro realizaci opatření na toku a v nivě, dokládají 
účinnosti jednotlivých typů opatření pro změnu potenciálu retence a celkového ročního odtoku 
vod. 
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