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Výsledky dílčích analýz

• Návrhy opatření
– Morava - Chromeč
– Blata - Vrbátky
– Jevíčka – Bezděčí u Trnávky, Lázy, Unerázka



Morava (Chromeč) – vymezení lokality

• Olomoucký kraj
• Okres Šumperk
• Katastrální území – Chromeč
• Q1 = 41 m3/s, Q100 = 230 m3/s
• ř. km 305,40 – 310,384
• Plocha povodí – cca 810 km2



Morava (Chromeč) – stávající stav
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Morava (Chromeč) – stávající stav



Morava (Chromeč) – stávající stav

Q100



Morava (Chromeč) – stávající stav



Morava (Chromeč) – stávající stav

Q20

Q100



Morava (Chromeč) – přípravné práce

• Postup prací
– Získání podkladů
– Geodetické 

zaměření
– Hydrodynamický 

model



Návrhy opatření – Morava (Chromeč)

• Návrhy opatření
– Snížení stávající zemní hrázky (ř. km 305,265 – 309,237)      

o 1,0 – 1,2 m  
– Uvolnění nivy pro rozliv od průtoku Q2

– Změna stávajícího využití nivy
– Revitalizace (renaturace) koryta



Návrhy opatření – Morava (Chromeč)
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Q100



Návrhy opatření – Morava (Chromeč)

Q100



Návrhy opatření – Morava (Chromeč)

• Vyhodnocení navržených 
opatření
– Zvýšení biodiverzity celé 

lokality
– Znovuvyužití nivy (cca 80 ha), 

zintenzivnění rozlivů
– Podpora přirozených 

tlumivých rozlivů v nivě
– Snížení hladin povodňových 

průtoků výše po toku
– Retence vody v nivě 

(0,7 – 1 ,2 mil. m3)



Blata (Vrbátky) – vymezení lokality

• Olomoucký kraj
• Okres Prostějov
• Katastrální území –

Vrbátky, Štětovice, 
Dubany



Návrhy opatření – Blata (Vrbátky)

• Návrhy opatření
Na základě podkladových
analýz (eroze, hydromorfo-
logie, odvodnění, biologie
apod.) a byla navržena
celková ekologická koncepce
a opatření, jež byla veřejně
projednána. Došlo k vytipo-
vání 2 opatření v nivě a 1
protierozního opatření.



Návrhy opatření – Blata (Vrbátky)



Návrhy opatření – Blata (Vrbátky)



Jevíčka – vymezení lokality

• Pardubický kraj
• Okres Svitavy
• Katastrální území – Unerázka, 

Bezděčí u Trnávky, Lázy, 
Městečko Trnávka 



Návrhy opatření – Jevíčka

• Podklad:

– Studie proveditelnosti stavby

• Jevíčka, km 0,000 – 11,400 od soutoku s 
Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka 
– přírodě blízká protipovodňová opatření

• Převzata část (úsek 1, 2) – ř. km 0,000 – 3,737



Návrhy opatření – Jevíčka
ÚSEK 1



Návrhy opatření – Jevíčka

SO 01.1 - ODSTRANĚNÍ HRÁZÍ

SO 01.2 - PRŮLEH

ÚSEK 1



Návrhy opatření – Jevíčka

SO 01.3 a SO01.4 – PRŮLEH A RETENČNÍ OBLAST - TŮŇ

SO 01.6 – ROZŠÍŘENÍ KORYTA

ÚSEK 1



Návrhy opatření – Jevíčka
ÚSEK 2



Návrhy opatření – Jevíčka
ÚSEK 2

SO 02.1 – ROZŠÍŘENÍ KORYTA



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Zalesňování niv - Čehovice
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Název: Zalesňování niv - Čehovice



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Zalesňování niv - Čehovice



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Tvorba středního lesa Čehovice



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Obnova středních lesů
Při scénáři přeměny 12 500 ha orné půdy v záplavovém území řeky Moravy a Bečvy na 3500
ha luk a 9 000 ha lesů dosáhneme zadržení přibližně 6 250 tun uhlíku v půdě ročně.
K tomu bude přibližně 87 500 tun uhlíku ročně vázáno v biomase (v průměru 7 t/ha – asi
dvakrát více než u kultur na orné půdě). Biomasa kořenů a pařezů tvoří 15–30 % objemu
biomasy a zůstává v půdě i po těžbě dřeva či sklizni travní biomasy. Celkem se tedy
revitalizace části záplavových území v povodí Moravy projeví imobilizací přibližně 93 000 tun
uhlíku/rok. V přepočtu je to hodnota 7,5 tun uhlíku/ha/rok. Z biomasy vyprodukované na
tomto území by za 10 let od založení kultur bylo možno produkovat 67 312 MWh elektrické
energie a 167 545 MWh tepelné energie.
Obnovený lužní les o velikosti 100 ha zadrží při rozlivu až 1 000 000 m3 vody, za situace, kdy
by se na orné půdě zadrželo pouze kolem 800 000 m3 a část půdy i s živinami by byla navíc
odnesena. Přímo v půdě se na 1 ha lužního lesa zadrží kolem 2500 m3 vody. K tomu lužní les
či louky zadrží v biomase, půdě a pomocí denitrifikace (rozkladu dusičnanů na plynný dusík)
na 100 ha cca 20 tun dusíku unášeného vodou. Kdybychom chtěli takovéto množství dusíku
dostat z vody pomoci čistírny odpadních vod, spotřebovali bychom na tento proces asi 6
000 MWh energie, což při ceně 1 Kč/kWh reprezentuje úsporu 6 mil. Kč (tj. 60 000 Kč/ha),
nemluvě o depozici kalů a nákladech na práci.



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV

Název: Zalesnění nivy Vřesůvky Čehovice



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Agro lesnictví



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Agro lesnictví



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Agro lesnictví



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ – Nivy NV08

Název: Agro lesnictví
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