
Návrhový detail – Jevíčka – popis opatření 

Popis navržených opatření – zemědělské oblasti 
 

V územích vybraných pro zemědělskou část řešení jsme po získání podkladových 

materiálů, rekognoskaci a diskuzi se zemědělskou společností vyhodnotili erozní smyv na 

erozně náchylnou plodinu (kukuřici) a erozi s nastíněním drah soustředěného odtoku. 

Po analýze získaných výsledků potenciální eroze a po diskuzi se zemědělci jsme 

provedli následnou analýzu oblastí, která upřednostňuje pěstování určitých plodin 

v jednotlivých katastrálních územích. Následně pak doporučili agrotechnická opatření 

v podobě určení nejohroženější plodiny v osevním postupu. 

Ne vždy však snižují agrotechnická opatření erozní smyvy dostatečně, proto bylo 

přistoupeno k dalším opatřením souvisejícím s rozdělením pozemků buď jednoduchým 

technickým opatřením, nebo zatravněním částí pozemků. Ve většině případů jsme přistoupili 

k návrhu zemních hrázek, které navrhujeme ve směru vrstevnic o výšce cca 1 m s opevněním 

pomocí zatravnění (na toto opatření je potenciální eroze modelována). Zároveň jsou tyto hrázky 

vybaveny vypouštěcím zařízením, které zajistí odtok vody po usazení půdních částic. 

Navrhujeme je na pozemcích se sklonem do 8 %, na pozemku s vyšším sklonem doporučujeme 

přerušení svahu mezí s ochranným zatravněním.   

Na mírnějších svazích může být variantně vybudován průleh, jako mělký a široký 

příkop, v němž se zachycuje a je odváděna povrchově stékající voda. Jedná se většinou o sběrné 

průlehy snižující délku pozemků po spádnici na pozemcích do 15 % se zaústěním do sběrných 

příkopů nebo průlehů. Tyto průlehy bývají většinou zatravněné a jejich podélný sklon bývá do 

3 %. Navazující svodné průlehy mají za úkol odvedení vody ze záchytných nebo svodných 

průlehů. Bývají navrhovány pro maximální profilovou rychlost je u nich navrhována do 1,5 

m.s-1, jejich příčný profil má sklon 1:5 až 1:10 a hloubku 30 – 100 cm. Pro odvod povrchového 

odtoku by bylo možné po vyhodnocení a splnění technických kritérií využít i zatravněné 

údolnice.  

Historicky měly v naší krajině nezastupitelné místo meze, po scelování pozemků a 

jejich rozorání tak zanikly překážky omezující erozní procesy a zároveň došlo ke snížení 

biodiverzity a narušení krajinného rázu.  Na jednom bloku orné půdy nad obcí Unerázka 

navrhujeme vybudování 2 mezí s výškou do 1,5 m a se sklonem 1:1,5, a to buď zatravněné, 

nebo ještě lépe osázené krajinnou zelení. Jejich podélný sklon je předpokládán mezi 2 – 5 % s 

napojením na svodný prvek. Nad horní mezí na bloku orné půdy předpokládáme zatravnění 



pozemku, nad mezí spodní pak zasakovací a sedimentační zatravněný pás o šířce minimálně 

6 m. 

Jako formu ochranného protierozního, retenčního a infiltračního opatření může být 

(zejména na pozemku JZ od obce Bezděčí u Trnávky, a to variantně k zemní hrázce) využito 

zatravňování orné půdy v pásech, které svým umístněním na svažitých pozemcích přerušují 

a zpomalují povrchový odtok a člení celkovou délku svahu do dílčích kratších úseků. Realizace 

těchto pásů je navrhována ve směru podél vrstevnic, případně v mírném odklonu od jejich 

směru se šířkou odvíjející se od morfologie a sklonu pozemku, ale také od jejich požadované 

účinnosti zejména ve vztahu k jejich retenční a infiltrační funkci. Důležitá je i jejich šířka ve 

vztahu k násobkům šířky používané mechanizace. Pro jejich návrh a efektivní funkci je důležitá 

znalost odtokových poměrů v konkrétní lokalitě. Situaci po uplatnění liniových návrhů (hrázek) 

v zájmovém území Jevíčky ukazují obrázky 7 - 10. 

Zájmové území je v podstatě rozděleno do tří oblastí, kde jsou navrhovány tři typy 

osevních postupů. V prvním je připouštěna erozně nejohroženější plodina – kukuřice (v mapě 

označeno číslem 1, pozemky s minimálním sklonem mezi obcemi Lázy a Bezděčí u Trnávky), 

v druhém je erozně nejohroženější plodinou cukrovka (v mapě označeno číslem 3, v okolí obce 

Lázy) a ve třetím řepka (v mapě označeno číslem 2, v okolí obce Bezděčí u Trnávky, nad 

obcemi Lázy a Unerázka). Na pozemcích, kde je možné uplatnit vrstevnicové obdělávání, je 

toto preferováno. 

 



 

Obr. 1 Potenciální vodní eroze při pěstování erozně náchylné plodiny. 

 

Další mapy zachycují již jednotlivé návrhy a změnu erozních poměrů po jejich případné 

aplikaci. V případě liniových opatření se testovaly dvě varianty opatření, jedna byla určena 

expertně, druhá automaticky na základě vytvořeného algoritmu UI pro návrh optimálního 

řešení. 



 

Obr. 2 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku. 

 
Obr. 3 Potenciální vodní eroze při plošných opatřeních (rozmístění plodin a vrstevnicové 

obdělávání). 



 

Obr. 4 Potenciální eroze po zapracování organizačních, agrotechnických i technických 

opatření. 

 

Obr. 5 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku po 

zapracování organizačních, agrotechnických i technických opatření. 



 

Obr. 6 Potenciální eroze po zapracování organizačních, agrotechnických i technických 

opatření s využitím námi upraveného automatizovaného výpočtu. 

 

 

Obr. 7 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku po 

zapracování organizačních, agrotechnických i technických opatření s využitím námi 

upraveného automatizovaného výpočtu. 



Popis navržených opatření – lesní oblasti 
Lesní část zájmového území prostorově definovaná pozemky určenými k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) zaujímá výměru je 327,72 ha, což představuje 27,98 % lesnatost. Z dostupných 

podkladových materiálů byl proveden návrh souboru opatření, jejichž aplikace by měla 

pozitivně ovlivnit hydrickou a půdoochrannou funkci lesních porostů, jejich schopnost 

vyrovnat se s očekávanými extrémními klimatickými situacemi a snížením nepříznivých 

povodňových odtoků a s nimi souvisejících erozních projevů. 

 

LS01 Biodiverzita lesních porostů 

 

Pro plnění funkcí lesa je limitující stupeň ekologické stability lesních ekosystémů. Na 

základě analýz druhové skladby porostů není v zájmovém území tento stav příznivý, schopnost 

lesních porostů v zájmovém území vyrovnat se s extrémními klimatickými situacemi je nízká. 

Ke zlepšení úrovně ekologické stability lesa navrhujeme vyšší věkovou a druhovou 

diferenciaci, ideálním, cílovým stavem by měl být bohatě strukturovaný les s etážovitou 

strukturou. Dosažením dřevinné skladby přírodě bližší lze pozitivně ovlivnit hydrologické 

vlastnosti lesních půd; jejich vyšší infiltrační kapacitu, zmírnění negativních účinků 

intenzivních srážek.  

Analýzou potenciálu přirozené dřevinné skladby z dat oblastních plánů rozvoje lesa 

(OPRL) v přirozené dřevinné skladbě dominuje na modálních stanovištích buk. V příměsi se 

zpravidla vyskytuje dub zimní, s vyšším vegetačním stupněm jej střídá jedle. Z webové mapové 

aplikace ÚHÚL – dřevinná skladba, zastoupení porostních typů lze konstatovat vysoké 

zastoupení jehličnatých směsí. 

S využitím kombinace legislativních a dotačních resortních nástrojů (MZE, MŽP) 

navrhujeme na lesních stanovištích vnášení MZD v % zastoupení a časovém horizontu nad 

rámec zákona [88], [177]. Toto opatření je navrženo na PUPFL v celém zájmovém území, tzn. 

výměře, která je výše uvedena. 

 

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti   

 

Stupeň přirozenosti lesních porostů je základním ukazatelem pro vyjádření potenciální 

schopnosti ovlivňovat hydrickou a půdoochrannou funkci. Vychází se z předpokladu, že lesní 

porosty, které jsou v středoevropských temperátních podmínkách považovány za vývojově 



vrcholnou (klimaxovou) formu vegetace, mají nejvyšší hydrický a půdoochranný potenciál na 

úrovni potenciální přírodní vegetace [25]. 

Pro podporu schopnosti lesních stanovišť plnit co nejefektivněji a dlouhodobě deklarovanou 

funkci, v tomto případě hydrickou a protierozní je nezbytné respektovat při obnově, zakládání 

i následném managementu v lesních porostech v celém zájmovém území přirozené druhové 

složení, resp. pokud možno co nejbližší přírodě blízkému [25].  

Při obnově lesních porostů preferovat smíšení melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen 

MZD), které jsou stanovištně nejbližší přirozené dřevinné skladbě. Rovněž podporovat 

jednotlivé a vtroušené druhy přirozené dřevinné skladby (dále jen PDS), které jsou schopné 

stabilní tvorby nadložního humusu a na stanovištích tvořených hydromorfními půdními typy 

maximálně využít disponibilní růstový prostor pro tvorbu prokořenění. 

Pro identifikaci lesních porostů s nepřirozenou dřevinnou skladbou bylo využito vrstvy 

biotopů AOPK ČR, konkrétně biotopů, jejichž druhová skladba je významně ovlivněná 

antropogenní činností -  těžbová úprava lesa s vnášením nepůvodní resp. uniformní dřevinné 

skladby. 

Citlivým hospodařením s preferencí hluboce a intenzivně zakořeněných listnáčů, které jsou 

odolnější vůči teplotním, a srážkovým výkyvům v sezónních obdobích lze dosáhnout podpory 

vyšší infiltrační kapacity lesních stanovišť. 

 

LS04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 

 

Lesní vodní toky jsou závislé na fyzikálních interakcích mezi sedimenty, proudící vodou a 

mrtvým dřevem. Mrtvé dřevo v toku zabraňuje hloubkové erozi. Přirozenou akumulací mrtvého 

dřeva v dnových sedimentech naopak vznikají struktury typu stupňů, schodů a teras. Tyto 

struktury snižují energii proudící vody a umožňují zachycení jemnozrnných sedimentů [128].  

Těžba prováděná v hospodářských lesních porostech způsobuje erozi a rozkolísanost 

průtoků. Jedním z opatření, které může snížit erozi lesních vodních toků je instalace hrázek do 

vodních toků.  

V zájmovém území navrhujeme do vodních toků a strží formovaných sezónní vodou 

instalovat kombinaci průcezných a neprůcezných hrázek. Zásadou tohoto opatření je tvorba 

více malých přehrážek z kácené hmoty v místě těžby, místo jednoho velkého technického 

opatření (např. zděná přehrážka) na toku vyššího řádu. Zakládáním více průcezných přehrážek 

prostorově distribuovaných v mikropovodích malých lesních vodních toků lze dosáhnout 

zvýšení protipovodňového efektu celého lesního povodí. 



Uložení kácených kmenů v lesním vodním toku bezprostředně po těžbě plní v prvních 

letech funkci přehrážky, s odrůstajícím lesem a jeho obnovou hydrického režimu tyto kmeny 

v toku plní další funkce, významně přispívají k obnově hydromorfologie vodního toku. 

Rozkladem těchto kmenů deklarované funkce nekončí, živiny v nich obsažené se vrací na lesní 

stanoviště v rámci jejich přirozeného koloběhu. 

 

LS06 Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-dopravní eroze (TDE) 

 

Lesní cestní síť se nepříznivě projevuje na retardační kapacitě půd tím, že zkracuje délku 

nesoustředěného odtoku, snižuje však i povrchovou akumulaci, zářezy převádí podpovrchový 

odtok na povrchový a urychluje odtok [179]. Pro snížení nepříznivých povodňových odtoků a 

s nimi souvisejících erozních projevů bylo v zájmovém území navržené zvýšení vybavenosti 

lesní dopravní sítě kombinací lapačů sedimentů (srubový, zemní hráz) a svodnic konstrukčně 

koncipovaných formou náspů se zasakovacím prvkem.  

Při návrhu umístění výše uvedených prvků byla využita vrstva lesní dopravní sítě z dat 

OPRL kombinovaná s vrstvou ZABAGED a výškopis zájmového území. 

 

LS07 Plán péče o zalesněná povodí 

 

Pro posílení hydrických funkcí, obnově a stabilizaci vodního režimu lesních stanovišť 

navrhujeme v zájmovém území vytvořit úpravu lesnického managementu, formou PLÁNU 

PÉČE, který je prostorově směřován pro hydricky citlivé stanoviště vymezené vodou 

ovlivněnými edafickými kategoriemi, viz opatření LS09.  

Rámcové zásady pro tvorbu plánu péče o zalesněná povodí jsou podrobněji zpracované 

v listu katalogového opatření LS07. 

 

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů 

 

V zájmovém území jsou zastoupeny prioritní biotopy: L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 

(14,45 ha), L4 Suťové lesy (0,03 ha), T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky (2,26 ha).  

Podporou stávajících a tvorbou těchto biotopů lze dosáhnout zachování přirozené a 

stanovištně vhodné dřevinné skladby, její diverzity. 

Reprezentativní lesní porosty s mimořádným stupněm přirozenosti, ponechat 

v bezzásahovém režimu, resp. samovolnému vývoji. Na vhodných stanovištích zvýšit druhovou 



pestrost biotopů prosvětlením dřevinného patra, podpořit návrat k tradičním způsobům 

hospodaření (nízký, střední a pastevní les). Provedením tohoto opatření lze komplexněji 

stabilizovat vodní režim stanovišť v zájmovém území. K proveditelnosti tohoto opatření 

v podmínkách ČR přispívá rovněž dotační a legislativní podpora plynoucí ze závazků ČR vůči 

EU. 

 K prostorovému vymezení tohoto opatření v předmětném území bylo využito 

mapovaných segmentů ve vrstvě biotopů AOPK ČR, potenciál k rozšiřování výměry lze 

odvodit od stanovištních poměrů vymapovaných ve vrstvě lesních typů (LT) z dat OPRL. 

 

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků 

 

V zájmovém území navrhujeme vyčlenit ze stávajících porostních skupin vodní toky a 

břehové porosty; vytvořit nové prostorové jednotky, které by měly v maximální míře 

prostorově respektovat přírodní podmínky charakteristické pro vodou ovlivněné a podmáčené 

lesní stanoviště. V těchto prostorových jednotkách provádět lesnický management, jehož 

rámcové zásady stanovuje opatření LS07. Účelovým požadavkem pro hospodaření v těchto 

lesích by mělo být zvýšení infiltračního a retenčního potenciálu dotčených stanovišť. 

 

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 

 

V zájmovém území navrhujeme variantní řešení pro zvýšení lesnatosti. Při výběru pozemků 

vhodných ke změně využití půdy v našem případě vycházíme z hlediska potenciálu 

poskytovaných mimoprodukčních funkcí zalesněných pozemků. K těm se počítá funkce 

protierozní, ochrany vodních zdrojů, infiltrační, retenční a retardační tzn., že citlivé stanovištně 

autochtonní zalesnění několika zemědělských pozemků může přispět stabilizací vodního 

režimu a tím ke komplexnímu řešení protipovodňové problematiky i kvality vod v celém 

povodí.  

Z hlediska prostorového vymezení bylo k návrhu využito kombinace rastrových vrstev 

geologické a pedologické (vymezení říční nivy), vektorové vrstvy útvaru povrchových vod a 

výškopisu zájmového území. 

Popis navržených opatření – říční niva 
Popis navržených opatření uvedených níže v textu byl převzat ze studie „Jevíčka, km 0,000 

– 11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka – přírodě blízká 



protipovodňová opatření“ [231]. Na základě navržených opatření uvedených v této studii byl 

kvantifikován objem, který by bylo možné v inundačním území díky tomuto opatření zadržet 

(kvantifikace objemu viz kapitola 1.8.2 a 1.9 TZ návrhové části, též indikátor 4.3). 

 

Úsek 1 (ř. km 0,000 – 2,204)  

Řešený úsek Jevíčka začíná ústím do řeky Třebůvky a končí pravobřežním přítokem potoka 

od Bezděčí. Trasa vede v údolnici zemědělsky využívané krajiny. V celé délce řešeného úseku 

má tok jednoduchý lichoběžníkový tvar s viditelnými zbytky opevnění v patě koryta. Součástí 

profilu jsou břehové hrázky s šířkou v koruně cca. 1,5 m a výškou cca. 0,5 m. Hloubka profilu 

se pohybuje kolem 2,5 m. Kapacita koryta se pohybuje od Q5 až místy po Q100. 

V rámci tohoto úseku je navrženo celkem 6 stavebních objektů: 

 

  
Obr. 8 – Pohled směrem k soutoku s Třebůvkou 

 
Obr. 9 – Zbytky opevnění paty 

SO 01.1. – Odstranění hrází 

Stávající ohrázování koryta znemožňuje rozliv vod do říční nivy. Je zde snížená retenční 

schopnost krajiny. Při zvýšených průtocích dochází k zaplavování okolních pozemků, ale po 

opadnutí povodně zůstává voda usazená za hrází, kde v letních měsících dochází k zahnívání. 

Navrženým opatřením (odstranění hrází) dojde ke snížení rychlosti povodňové vlny, podpoře 

retenční schopnosti v nivě a po opadnutí vyšších průtoků, rychlejší navrácení vody zpět do 

koryta. 

 



Obr. 10 – Odstranění hrází 
SO 01.2. – Průleh 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 1,600. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem koryto Jevíčka s paralelní zavlažovací strouhou a bude sloužit k 

odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh bude technicky řešen tak, aby nedošlo 

k znemožnění obhospodařování pozemků. 

Základní parametry: 

- délka    80 m 
- šířka     40 m 

 
Obr. 11 – Průleh  

 

 
SO 01.3. a SO 01.4 – Průleh a retenční oblast (tůň) 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 1,900. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem rozšířené koryto Jevíčka s nově vytvořenou retenční oblastí. Retenční oblast 

bude vytvořena v místě, kde dochází při povodních k zaplavování pozemků. Retenční oblast 

bude sloužit k soustřeďování a odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh bude 

technicky řešen tak, aby nedošlo k znemožnění obhospodařování pozemků. Součástí návrhu je 

založení přírodě blízkého doprovodného porostu. 

 

Základní parametry: 

- délka    150 m 
- šířka      45 m 
- plocha retenční oblasti 1,2 ha 

 
Obr. 12 – Průleh a retenční oblast 

 

SO 01.5. – Průleh 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 2,000. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem koryto Jevíčka s paralelní zavlažovací strouhou a bude sloužit k 



odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh bude technicky řešen tak, aby nedošlo 

k znemožnění obhospodařování pozemků. 

 

Základní parametry: 

- délka    200 m 
- šířka     16 m 
 

 

SO 01.6. – Rozšíření koryta 

Celková šířka pozemku, na němž se nachází vodní tok je v průměru 15 m. Přitom současný 

vodní tok je v některých místech užší. Je navrženo rozšíření toku i na okolní obecní pozemky 

na celkovou šířku cca 30 m. Koryto bude upraveno do dvojitého lichoběžníku s mírně 

rozvlněnou kynetou ve dně o hloubce 0,5 m a sklony sváhů mírnějšími než 1:3.Součástí návrhu 

je založení přírodě blízkého doprovodného porostu. 

 

 
Obr. 13 – Rozšíření koryta 

 

 

 

Úsek 2 (ř. km 2,204 – 3,737)  

Řešený úsek Jevíčka začíná PB přítokem od Bezděčí a je zakončena bývalým jezovým 

objektem a bývalým odbočením náhonu do Lázeckého mlýna. Koryto má v celé délce 

jednoduchý lichoběžníkový tvar. Součástí profilu jsou hrázky se šířkou koruny cca 1,5m a 

výškou cca 0,5 m. Hloubka profilu je kolem 2,5 m. Kapacita koryta se pohybuje od Q5 až místy 

po Q100. Po obou stranách řešeného úseku se nachází orná půda a louky.  

V rámci tohoto úseku je navržen 1 stavební objekt: 

 



  
Obr. 14 – Pohled na ohrázované koryto Obr. 15 – Objekt bývalých závlah 

 

 

SO 02.1 – Rozšíření koryta 

V celém úseku dochází při zvýšených průtocích k zaplavování okolních pozemků. Po 

opadnutí povodně zůstává voda usazená za hrází, kde v letních měsících dochází k zahnívání. 

Navržené opatření eliminuje tento efekt a soustředí průtok Q5 pouze do koryta toku. Po 

opadnutí vyšších průtoků bude docházet k navrácení vody zpět do koryta. Navrženo je rozšíření 

stávajícího toku do okolních soukromých pozemků na celkovou šířku cca 40 m. Koryto bude 

upraveno do dvojitého lichoběžníku s mírně rozvlněnou kynetou ve dně o hloubce 0,5 m a 

sklony sváhů mírnějšími než 1:3. Součástí návrhu je založení přírodě blízkého doprovodného 

porostu. Stávající hospodářský most bude nahrazen kamenným brodem 

 

 
Obr. 16 – Rozšíření koryta 
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