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1. Úvod 

Prioritní oblast byla vybrána na základě výsledků multikriteriální analýzy, provedené v rámci první 

etapy projektu ReSAO. Jedná se oblast, která se vyznačuje významným problémem, ale zároveň je 

zde velký potenciál ke zlepšení a případně je zde třeba zajistit lidské potřeby. 
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2. Fyzickogeografická charakteristika území 

2.1. Vymezení prioritní oblasti Novohradka (ČHP 1-03-03-066) 

Prioritní oblasti byly vymezeny tak, aby alespoň jedna z nich zasahovala do povodí III. řádu. Pro každé 

povodí IV. řádu byl proveden součet hodnocení témat problému a potenciálu a současně součet 

pořadí problému a potenciálu. Výběr prioritních území tak závisel na kombinaci hodnocení problému 

(co největší), hodnocení potenciálu (co největší), jejich součtu (co největší) a součtu jejich pořadí (co 

nejmenší). Vybraná povodí musela mít při nadprůměrném potenciálu (průměr činí 45 bodů) 

maximální možný problém. 

V povodí III. řádu Labe byly vybrány 2 prioritní oblasti (povodí IV. řádu), které odpovídaly výše 

uvedenému výběru. V pořadí druhou vybranou prioritní oblastí bylo povodí IV. řádu ČHP 1-03-03-066 

Novohradka, které dosáhlo 53. místa v kategorii problém a 52. místa v kategorii potenciál. Dle 

vyhodnocení multikriteriální analýzy prioritní oblast vyniká v následujících ukazatelích, které je 

potřeba v rámci II. etapy řešit. 

 

Problém  velikost půdních bloků, plošné odvodnění, uhutnění půdy, malý vsak 
v půdním profilu, malá retence vody v půdě, povodňové ohrožení 

Potenciál  zvýšení retence v nivách 
 

 
Obr. Vymezení prioritní oblasti Novohradka (ČHP 1-03-03-066) v zájmovém území projektu ReSAO. 
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2.2. Popis prioritní oblasti 

Prioritní oblast je vymezena hranicí povodí IV. řádu ČHP 1-03-03-066. Rozprostírá se na území okresu 

Chrudim a v katastrálních územích Chroustovice (654264), Holešovice u Chroustovic (641111), Lhota 

u Chroustovic (6811164), Poděčely (723622), Mentour (693103), Zalažany (658464). Agendu 

v působnosti ORP vykonává MÚ Chrudim. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 2 obcí 

(Jenišovice, Chroustovice). Obec Jenišovice zasahuje pouze okrajově do jihovýchodní části prioritní 

oblasti.  Páteřním vodním tokem oblasti je řeka Novohradka (IDVT 10100079). Prioritní oblast je 

tvořena především zemědělskou krajinou s minimálním výskytem lesů. Plocha prioritní oblasti činí 

7,5 km2. V tabulce níže jsou uvedeny i katastry, které zasahují do prioritní oblasti pouze okrajově. 

 

 
Obr. Vymezená prioritní oblast zasahuje do správních obvodů dvou obcí a šesti katastrálních území 
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Tab. Přehled katastrů v prioritní oblasti 

Obec Katastrální území kód k.ú. Okres 
Plocha katastru v 
zájmovém území 
(km

2
) 

Plocha katastru v 
zájmovém území 
(%) 

Chroustovice Poděčely 723622 Chrudim 0.8 10.1 

Chroustovice Mentour 693103 Chrudim 0.4 5.8 

Chroustovice Lhota u Chroustovic 681164 Chrudim 1.3 17.7 

Jenišovice Zalažany 658464 Chrudim 0.9 11.7 

Chroustovice Chroustovice 654264 Chrudim 3.2 43.3 

Chroustovice Holešovice u Chroustovic 641111 Chrudim 0.9 11.4 

Celkem 7.5 100 

 

 
Obr. Zastoupení jednotlivých katastrálních území v prioritní oblasti 

 

Prioritní oblast se z pohledu geomorfologického nachází v oblasti Východočeská tabule, celku 

Svitavská pahorkatina, podcelku Chrudimská tabule, okrsku Hrochotýnecká tabule. 

Prioritní oblast je tvořena křídovými zpevněnými sedimenty marinního původu (slínovce s polohami 

či konkrecemi vápenců) a kvartérními fluviálními nezpevněnými sedimenty v podobě písků a štěrků. 

Pomístně se v prioritní oblasti vyskytují eolické nezpevněné sedimenty ve složení spraš a sprašová 

hlína. 
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2.3. Hydrologie  

Řeka Novohradka protéká prioritní oblastí v úseku ř. km 13,0 až 19,0. Povodí se vyznačuje nepříliš 

vyvinutou říční sítí s převahou krátkých pravostranných přítoků. Vodní nádrže nejsou v oblasti příliš 

zastoupeny, povětšinou se jedná o malé návesní rybníčky či požární nádrže, které se nacházejí 

v intravilánech obcí. Povodí je tvořeno z převážné většiny zemědělskou krajinou. Koryto Novohradky 

ve volné krajině je přírodní, v intravilánech obcí je často upravené. Niva Novohradky je široká, 

dosahuje až 700 m v nejširším místě. Do inundačního prostoru Novohradky zasahuje i zástavba obce 

Chroustovice. 

Tab. Přehled vodních toků v prioritní oblasti 

Název toku IDVT Délka toku (km) Správce toku 

Novohradka 10100079 5,533 Povodí Labe, státní podnik 

Bezejmenný tok 10173884 0,564 Povodí Labe, státní podnik 

Bezejmenný tok 10173885 1,268 Není určen 

Bezejmenný tok 10173886 0,352 Lesy ČR, s. p.  

Bezejmenný tok 10173887 0,724 Není určen 

Bezejmenný tok 10173888 0,611 Není určen 

Bezejmenný tok 10173889 0,261 Není určen 

Bezejmenný tok 10173890 0,535 Není určen 

Bezejmenný tok 10173891 0,810 Není určen 

 

Prioritní oblast zasahuje do oblasti s významným povodňovým rizikem (OSVPR) Novohradka. Zároveň 

na Novohradce bylo vodoprávním úřadem stanoveno záplavové území Q5, Q20, Q100 a jeho aktivní 

zóna, a to v souladu s vyhláškou MŽP č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a 

stanovování záplavových území a jejich dokumentace v platném znění. 

Hydrologické údaje pro Novohradku byly získány v profilu nad ústím vodního toku Žejbro v ř. km 

10,00. Hydrologická data obsahují informace o průtocích Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500 ve třetí 

třídě přesnosti. 

Tab. Hydrologické údaje pro vodní tok Novohradka 

Závěrový profil Ř. km 
Plocha 
povodí 
(km

2
) 

Q1 

(m
3
.s

-1
) 

Q2 

(m
3
.s

-1
) 

Q5 

(m
3
.s

-1
) 

Q10 
(m

3
.s

-1
) 

Q20 

(m
3
.s

-1
) 

Q50 
(m

3
.s

-1
) 

Q100 

(m
3
.s

-1
) 

Q500 

(m
3
.s

-1
) 

Nad ústím Žejbra 
do Novohradky 

10,00 226,16 14,8 21,5 32,1 41,1 51,1 65,6 77,6 112 

 

Další hydrologické údaje bylo možno získat z evidenčních listů hlásných profilů. Nejbližší hlásné 

profily na toku Novohradka jsou Úhřetice a Luže. 
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Tab. Hydrologické údaje pro vodní tok Novohradka 

Závěrový 
profil 

ČHP 
Plocha 
povodí 
(km

2
) 

Q1  

(m
3
.s

-1
) 

Q2  

(m
3
.s

-1
) 

Q5  

(m
3
.s

-1
) 

Q10  
(m

3
.s

-1
) 

Q20  

(m
3
.s

-1
) 

Q50  
(m

3
.s

-1
) 

Q100  

(m
3
.s

-1
) 

Luže 1-03-03-060 152,45 10,9 - 26 34 - 57,8 69,7 

Úhřetice 1-03-03-102 458,91 25,60 35,10 49,10 60,50 72,60 89,60 103,0 

 

Závěrový 
profil 

ČHP 
Qa 

(m
3
.s

-1
) 

Q30d 

(m
3
.s

-1
) 

Q90d 

(m
3
.s

-1
) 

Q150d 

(m
3
.s

-1
) 

Q270d 

(m
3
.s

-1
) 

Q330d 

(m
3
.s

-1
) 

Q355d 
(m

3
.s

-1
) 

Q364d 

(m
3
.s

-1
) 

Luže 1-03-03-060 1,22 3,18 1,48 0,88 0,34 0,18 0,12 0,07 

Úhřetice 1-03-03-102 2,52 6,3 2,95 1,76 0,68 0,34 0,19 0,07 

 

Průměrná roční maxima denních úhrnů srážek se v prioritní oblasti pohybují v rozmezí 35 až 40 mm. 

Průměrný sezonní úhrn srážek je nejvyšší v letních měsících, kdy se hodnoty pohybují v rozmezí 200 

až 250 mm. V ostatních ročních obdobích se pohybují v rozmezí hodnot 100 až 150 mm. Průměrný 

roční úhrn srážek za období let 1981 až 2010 činil 636 mm, v letech 2010 až 2018 došlo ke snížení 

průměrného úhrnu srážek na 592 mm. Na srážky byl výrazně chudý i rok 2018, dle dat Českého 

hydrologického ústavu došlo v roce 2018 ke snížení srážkového úhrnu na 64 % dlouhodobého 

normálu let 1981 – 2010. 

Prioritní oblast spadá do hydrogeologického rajónu Chrudimská křída (4310). Oblast je zařazena mezi 

významné hydrogeologické rajóny, které jsou intenzivně využívané a vyznačují se významným 

oběhem podzemních vod a zároveň se vyznačují napjatou bilanci. Avšak již dlouhodobě se vyznačuje 

nepříznivou situací z hlediska bilanční napjatosti. Zde se jeví jako účelné důkladné sledování stavu 

podzemních vod a přijímaní opatření k ochraně těchto zdrojů. Z tabulky je patrné, že v roce 2018 

stoupl počet měsíců, u kterých byl evidován stav sucha a menší zásoby podzemních vod než bylo 

minimum za srovnávací období 1981 - 2010. 

Tab. Zařazení měsíčních mediánů přírodních zdrojů podzemních vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou měsíční křivku 

překročení (KPm) za období 1981-2010 (převzata data od ČHMÚ) 

Rok 
Měsíce (KPm ) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2017 98 91 88 91 66 75 82 75 79 63 40 37 

2018 47 60 82 91 98 91 91 98 98 98 95 95 

KPm …. Měsíční křivka překročení za období 1981-2010 (%) 

Žlutě jsou vyznačeny údaje za hranici 85 % KPm považované za stav sucha a červeně se vyznačují hodnoty, kdy byly přírodní 

zdroje podzemních vod v daném měsíci menší než minimum za srovnávací období 1981 – 2010. 

 

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, stanovuje 

katastrální území, ve kterých se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. 

V prioritní oblasti se nachází celkem 6 katastrálních území a všechny byly vyhodnoceny jako 

zranitelné oblasti. 
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2.4. Srážko-odtokový model 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v rámci návrhu opatření uvažuje jak s opatřeními na retenci 

povodňových vod, tak s opatřeními proti suchu, je účelné, aby jejich vliv byl vyhodnocen na základě 

srážko-odtokového modelu. Takto je možno jednoznačně kvantifikovat jejich dopad. Pomocí modelu 

se podaří optimalizovat například efekt více nádrží, v případě, že jsou rozloženy v ploše povodí. Stejně 

tak je možno vyhodnotit vliv opatření optimalizujících vlastnosti půd na základní odtok. 

K sestavení srážko-odtokového modelu byl využit software HEC-HMS. Programové prostředí HEC-

HMS (Hydrologic Modeling System) je pokročilým srážkoodtokovým modelem, který je akceptován 

jako validovaný hydrologický model. Pro sestavení modelu je třeba množství prostorových dat. 

Předně se jedná o digitální model reliéfu, ze kterého je v modelu odvozováno množství dalších 

charakteristik a na základě kterého se v modelu utváří síť vodních toků a ploch subpovodí. Dále je 

možno zahrnout například zpevněné plochy, čísla odtokových křivek. 

Program simuluje odtokové poměry v povodí. HEC-HMS lze využít jak pro simulaci velkých 

povodňových průtoků, tak i pro detailní modelování odtoku z malých povodí. Na základě 

hydrometeorologických dat, údajů o manipulacích v rámci vodohospodářské soustavy a schematizace 

zkoumaného povodí je možné simulovat odtok z povodí a stanovit tak mimo jiné kulminační průtok, 

nástup a průběh povodňové vlny. Výhodou je velký výběr metod pro řešení hydrologické 

transformace srážek v povodí, dále například i pro řešení infiltrace, řízení vody v korytě a podzemního 

odtoku. Výsledné hydrogramy mají široké spektrum využití. Program exportuje výsledky simulací pro 

jakýkoliv element schematizace. Model HEC-HMS tak umožňuje plné řešení různých hydrologických 

situací. Hlavním výstupem srážkoodtokového modelu jsou hydrologické údaje pro libovolnou lokalitu 

v povodí. 

V rámci zpracování předkládané studie byl sestaven srážkoodtokový model pro celou prioritní oblast. 

V případě, že byla součástí většího povodí, pak byl model sestaven detailně pro vlastní prioritní oblast 

a méně detailně pro zbylou část většího povodí. Model byl kalibrován podle dostupných 

hydrologických údajů. Většinou se jednalo o měřená z blízké limnigrafické stanice, případně o údaje 

stanovené ČHMÚ v nepozorovaných povodích. Dále byla případně využita další dostupná věrohodná 

data. 
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2.5. Pedologie 

V prioritní oblasti převažuje půdní typ hnědozem typická, který zabírá celkovou plochu 396 ha. V nivě 

Novohradky jsou zastoupeny převážně černice, které jsou doprovázeny hnědozemí a černozemí 

hnědozemní. Černice jsou druhým nejvíce zastoupeným půdním typem s rozlohou 178 ha. Nepříliš 

významné zastoupení mají v oblasti půdní typy šedozem, parendzina a kambizem, tyto plochy jsou 

zastoupeny především v okrajových částech oblasti. 

V prioritní oblasti dominují hydrologické skupiny B a C, jedná se o půdy se střední a nízkou rychlostí 

infiltrace (0,02 až 0,12 mm.min-1) i při úplném nasycení. Půdy ve skupině B jsou středně hluboké až 

hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité a jílovitohlinité. Hydrologickou skupinu C tvoří 

půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité a jílovité. 

Dle dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. se v prioritní oblasti nacházejí půdy 

s vysokou retenční vodní kapacitou (> 320 l.m2) o celkové rozloze 174 ha. Tato hodnota 

charakterizuje množství vody, které je půda schopna zadržet v systému kapilárních pórů a postupně ji 

pro potřeby rostlin uvolňovat. Půdy s vysokou retenční kapacitou se nacházejí na pozemcích 

vedených jako orná půda, jedná se celkem o 95 ha. 

Půda v prioritní oblasti nevykazuje příliš vhodné podmínky pro podporu infiltrace vody v krajině, je 

zde pouze několik lokalit s vysokou vsakovací schopností, tyto lokality jsou soustředěny na pozemcích 

s hydrologickou skupinou B, která se vyznačuje střední rychlostí infiltrace. Avšak výrazně vyšší je zde 

zastoupení ploch s vysokou retenční schopností půdy, tomu odpovídá i výskyt hydrologických skupin 

zejména typu C. Adaptační opatření by tedy primárně měla být směřována na podporu retence vody 

v krajině, a to zejména v nivě Novohradky a na orné půdě s vysokou retenční schopností. 

V prioritní oblasti se nachází území s vysokou potenciální zranitelnosti spodních vrstev půdy 

utužením. Značná část rizikových ploch se nachází na pozemcích vedených jako orná půda, konkrétně 

se jedná o 220 ha. 

Z hlediska erozního ohrožení lze dle údajů z Veřejného registru půdy - LPIS konstatovat, že území není 

příliš erozně ohrožené. Mírně erozně ohrožené (MEO) díly půdních bloků (DPB) se v území vyskytují 

pouze tři a to 2201/2, 2401/5 a 2401/9 ve čtverci 630-1070 v jižní části území a severozápadně od 

obce Lhota u Chroustovic. 

Pro zemědělsky využívané pozemky byla vypracována analýza potenciální ohroženosti zemědělské 

půdy vodní erozí v souladu s metodikou MŽP a s využitím Univerzální rovnice (USLE) pro výpočet 

dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí (t.ha-1.rok-1). Výchozím metodickým materiálem je 

metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., 2012), a v ní specifikované postupy 

pro odvození faktorů R, C, K, P s výjimkou LS faktoru. Pro výpočet tohoto faktoru je využito digitálních 

dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro výpočet LS faktoru vyžaduje jako vstupní data 

digitální model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice určující bariéry, rozdělení území na dílčí 

plochy podle více faktorů). K samotnému výpočtu erozního smyvu bylo využito nástroje mapové 

algebry, který umožňuje provádět matematické operace s více gridy, v tomto případě se jedná o 

součin gridů reprezentujících hodnoty jednotlivých faktorů USLE. 
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Dle současné metodiky platí, že výpočtová hodnota průměrné dlouhodobé ztráty půdy má dosahovat 

maximálně 4 t.ha-1.rok-1. V prioritní oblasti je tato hodnota překročena jenom na 14,1% celkové 

zemědělské půdy.  Na půdních blocích vymezených jako MEO a SEO, a kde je překročena hodnota 

průměrné dlouhodobé ztráty, je vhodné navrhnout protierozní opatření. 

Tab. Současné hodnoty ztráty půdy vodní erozí a erozního ohrožení na ZPF 

Ztráta půdy Zemědělská půda ohrožená erozí v dané kategorií 

(t.ha
-1

.rok
-1

) (km
2
) (%) 

0-4 (povolený smyv) 4.86 85.9 

4-8 0.56 9.9 

8-12 0.12 2.1 

12-16 0.05 0.9 

16-20 0.02 0.4 

nad 20 0.05 0.9 

Celkem 5.66 100.0 

 

2.6. Hospodářské využití území 

Odběry a vypouštění 

V prioritní oblasti je evidován jeden odběratel podzemních vod, a to společnost Vema Chrudim – 

Zalažany, která v roce 2017 odbírala 18 900 m3/rok, avšak v roce 2018 její odběr stoupl na 

21 960 m3/rok. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod jsou evidovány pro ČOV Chroustovice, 

kdy v roce 2018 pokleslo množství vypouštěných vod na 38 540 m3/rok. 

Tab. Celkové množství odebíraných podzemních vod u evidovaných odběratelů v prioritní oblasti 

Název Katastr Tok 
Odběry 2017  
(tis. m

3
 / rok) 

Odběry 2018  
(tis. m

3
 / rok) 

Vema Chrudim - Zalažany Zalažany Novohradka 18,9 21,96 

 

Tab. Celkové množství vypouštěných povrchových vod u evidovaných subjektů v prioritní oblasti 

Název Katastr Tok 
Vypouštění 2017  
(tis. m

3
 / rok) 

Vypouštění 2018  
(tis. m

3
 / rok) 

Chroustovice - ČOV Chroustovice Novohradka 44,8 38,54 

 

Odvodnění a závlahy 

V prioritní oblasti je odvodněno celkem 308 ha pozemků, přičemž 56 ha odvodněných ploch zasahuje 

do niv vodních toků a 90 ha zasahuje do ploch s vysokou retenční vodní kapacitou. V minulosti byly 

v prioritní oblasti vybudovány 2 km melioračních kanálů. Provedení melioračních zásahů v nivách 

vodních toků a na pozemcích s vysokou retenční schopností mělo zásadní vliv na snížení retenčního 

účinku krajiny, zrychlení povrchového odtoku a snížení dotace podzemní vody zasakováním.  Návrh 

adaptačních opatření by měl být zaměřen na zrušení odvodňovacích zařízení v těchto územích a 

realizaci opatření k podpoře infiltrace a retence vody v krajině. 
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Veřejný registr půdy (LPIS) 

Podle veřejného registru půdy je v prioritní oblasti celkem 6 subjektů obhospodařujících 

zemědělskou půdu o celkové výměře cca 566 hektarů. V prioritní oblasti je nejvýznamnějším 

hospodařícím subjektem akciová společnost Chroustovická a.s., která hospodaří na téměř 2/3 plochy 

zemědělské půdy oblasti. 

Tab. Přehled hospodařících subjektů v prioritní oblasti 

ID LPIS Název hospodařícího subjektu Výměra obhospodařované půdy (ha) 

85102 Agro Breit CZ s.r.o. 16,92 

35617 AGRO JENIŠOVICE a.s. 59,93 

35674 Aleš Levinský 12,63 

84784 Chroustovická a.s. 362,13 

35774 Ing. Miroslav Tégl 112,40 

70278 Martina Jelínková 2,25 

 

Lesy 

Les je pro celou krajinu nesmírně důležitý. Pokud srovnáme typy ekosystémů, největší schopnost 

držet vodu v krajině vykazují přirozené lesní biotopy. V prioritní oblasti činí plocha, kterou tvoří lesy, 

0,45 km2 (data UHÚL, 2016). V roce 1950 plocha lesů zaujímala 0,26 km2, došlo tedy ke zvětšení 

plochy lesa přibližně o 73 %. Převážná část lesů se z hlediska zdravotního stavu nachází v kategorii 

dobrý (47,1 %) a střední (49,4 %). Špatného stavu dosahuje pouhých 3,5 % plochy. Dle detekce těžeb 

plocha holin v oblasti tvoří 0,02 km2. Přírodní lesní oblasti v území jsou č. 31 Českomoravské mezihoří 

a č. 17 Polabí. 

V posledních letech je velice problematický výskyt lýkožrouta smrkového (Ips typographus), lidově 

zvaného kůrovec. To se projevuje usycháním smrkových porostů. Pakliže se projevuje usychání smrků 

ve velkém rozsahu, dochází ke kůrovcové kalamitě. Obecně se jedná o velký problém ve vztahu k 

vodnímu režimu krajiny, neboť při velkoplošném pěstování smrku jsou holosečemi dotčeny rozsáhlé 

plochy. 

 

Historický vývoj krajiny 

Vývoj krajiny prioritní oblasti byl posuzován z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze současné 

ortofotomapy. Oba podklady byly získány z Národního geoportálu INSPIRE, který spravuje CENIA, 

česká informační agentura životního prostředí. 

V prioritní oblasti se nachází plošně rozsáhlé pozemky zemědělské půdy. V 50. letech minulého 

století se v těchto místech nacházela drobná políčka oddělená cestami, na kterých se hospodařilo 

různým způsobem.  Současný stav takto velkých bloků orné půdy je nevyhovující z hlediska vzniku 

povrchového odtoku, doprovázeného erozí půdy, ale i z hlediska ztráty rozmanitosti krajiny a 

biodiverzity. 
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Obr. Porovanání leteckých snímků prioritní oblasti z roku 1954 (snímek vlevo) a z roku 2018 (snímek vpravo). Na snímku 

vlevo je patrná krajina s řadou drobných políček, které jsou odděleny cestami. 

 

  

Obr. Na snímcích je zachyceno hospodaření na půdním bloku 2401/5 západně od Zálažan v roce 1954 (snímek vlevo) a v roce 

2018 (snímek vpravo). Dle veřejného registru půdy je půdní blok evidován jako silně erozně ohrožený. Na současných 

snímcích je patrná absence cestní sítě, která by rozdělovala bloky orné půdy. 

 

Územní plánování 

V prioritní oblasti jsou platné územní plány 2 obcí. V tabulce níže jsou konkrétní plány uvedeny i 

s datem nabytí jejich účinnosti. 

Tab. Územní plány obcí v prioritní oblasti Novohradky s datem nabytí účinnosti: 

Obec Datum nabytí účinnosti Poznámka  

ÚP Chroustovice červenec 2011 Změna č.2 ÚP Chroustovice od 27.6.2018 

ÚP Jenišovice únor 2014 Změna č. 1 ÚP Jenišovice účinná od 22.9.2017 
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Analýza územních plánu se zaměřovala zejména na vymezení ploch pro návrh opatření k minimalizaci 

negativních klimatických jevů (protipovodňová, protierozní opatření, ÚSES). V rámci územního plánu 

obou obcí je respektováno záplavové území podél Novohradky, kdy nové zastavitelné plochy jsou 

navrženy mimo toto území. Konkrétní návrhy opatření jsou uvedeny v kapitole 3.3. 

 

Komplexní pozemkové úpravy 

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) se řídí Zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Pozemkové úpravy se stávají 

nejvýznamnějším nástrojem k prosazování zájmů tvorby a ochrany krajiny. Můžeme tedy 

předpokládat, že v obcích, kde již byly KPÚ uskutečněny, bude složitější majetkoprávní projednání 

návrhů než v obcích, kde by návrhy mohly být zakomponovány jako podklad pro zahájení KPÚ. 

Stav pozemkových úprav v prioritní oblasti byl zjištěn z přehledu pozemkových úprav dostupného na 

portálu Ministerstva zemědělství. 

Tab. Přehled komplexních pozemkových úprav v prioritní oblasti 

Obec Katastrální území kód k.ú. Okres 
Stav pozemkové 

úpravy 
Termín zahájení/ 
Termín ukončení 

Chroustovice Poděčely 723622 Chrudim -   

Chroustovice Mentour 693103 Chrudim KPÚ k zahájení  1.9.2020/- 

Chroustovice Lhota u Chroustovic 681164 Chrudim KPÚ k zahájení  1.5.2020/- 

Jenišovice Zalažany 658464 Chrudim KPÚ k zahájení  2.5.2022/- 

Chroustovice Chroustovice 654264 Chrudim KPÚ k zahájení  2.11.2020/- 

Chroustovice Holešovice u Chroustovic 641111 Chrudim KPÚ k zahájení  1.10.2020/- 

 

V  prioritní oblasti je stav komplexních pozemkových úprav uspokojivý, na většině katastrů jsou KPÚ 

k zahájení, to znamená, že návrhy adaptačních opatření se mohou stát podkladem pro přípravu 

plánovaných KPÚ. Většina pozemkových úprav bude zahájena nejdříve na podzim 2020, do tohoto 

období by již měly být známy konkrétní návrhy adaptačních opatření. Je zde tedy větší šance pro 

dotažení navržených opatření do konečné realizační fáze. 

 

2.7. Ochrana území 

Z přírodovědného hlediska se jedná o území s výskytem řady zvláště chráněných druhů (ZCHD) rostlin 

a živočichů. Na zámku v Chroustovicích se dle Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) nachází 

několik druhů kriticky a silně ohrožených netopýrů. V řece Novohradce byl v roce 2004 zaznamenán 

výskyt kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a v roce 2006 silně ohrožené vydry říční 

(Lutra lutra). Na Novohradce, poblíž obce Lhota u Chroustovic, byl zaznamenán také výskyt silně 

ohroženého druhu vážky, klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia). Hodnotným územím z hlediska 

výskytu ZCHD jsou dle NDOP také lokality Bažantnice, Na vrších a lokality v jižní části území. 
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V prioritní oblasti se nevyskytují vyhlášená zvláště chráněná území (ZCHÚ), dle § 14 zákona č. 

114/1992 Sb., ani zde není vymezena žádná evropsky významná lokalita (EVL) soustavy Natura 2000. 

Tab. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (Nálezová databáze ochrany přírody, AOPK ČR 2019). 

Druh Skupina 
ZCHD (Vyhláška č. 

395/1992 Sb.) 
Natura 2000 (Příloha 
Směrnice 92/43/EHS) 

Poznámka 

Netopýr velký (Myotis myotis) Netopýři Kriticky ohrožený II, IV Chroustovice 

Vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros) 

Netopýři Kriticky ohrožený II, IV Chroustovice 

Mihule potoční (Lampetra 
planeri) 

Ryby a mihule Kriticky ohrožený II Novohradka 

Velevrub tupý (Unio crassus) Měkkýši Silně ohrožený II, IV 
Novohradka - 
Chroustovice (údaj 
z roku 1996) 

Netopýr večerní (Eptesicus 
serotinus) 

Netopýři Silně ohrožený IV Chroustovice 

Bělořit šedý (Oenanthe 
oenanthe) 

Ptáci Silně ohrožený  
JV od Lhoty u 
Chroustovic 

Moták lužní (Circus pygargus) Ptáci Silně ohrožený  S část území 

Sova pálená (Tyto alba) Ptáci Silně ohrožený  Holešovice, Poděčely 

Vydra říční (Lutra lutra) Savci Silně ohrožený II, IV Novohradka 

Klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia) 

Vážky Silně ohrožený II, IV 
Novohradka – Lhota u 
Chroustovic 

Árón plamatý (Arum 
maculatum) 

Cévnaté rostliny Ohrožený  Bažantnice, Na vrších 

Sněženka podsněžník 
(Galanthus nivalis) 

Cévnaté rostliny Ohrožený  Bažantnice 

Lilie zlatohlavá (Lilium 
martagon) 

Cévnaté rostliny Ohrožený  Na vrších 

Ropucha obecná (Bufo bufo) Obojživelníci Ohrožený  S část území 

Břehule říční (Riparia riparia) Ptáci Ohrožený  Holešovice 

Čáp bílý (Ciconia ciconia) Ptáci Ohrožený  Lhota u Chroustovic 

Lejsek šedý (Muscicapa 
striata) 

Ptáci Ohrožený  SZ část území 

Slavík obecný (Luscinia 
megarhynchos) 

Ptáci Ohrožený  Z část území 

Vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica) 

Ptáci Ohrožený  Z část území 

Vranka obecná (Cottus gobio) Ryby a mihule Ohrožený II 
Novohradka – V od 
Lhoty u Chroustovic 

Veverka obecná (Sciurus 
vulgaris) 

Savci Ohrožený  S část území 

Lipan podhorní (Thymallus 
thymallus) 

Ryby a mihule  II Novohradka 

Parma obecná (Barbus 
barbus) 

Ryby a mihule  II Novohradka 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) má za úkol posilovat a ochraňovat biologickou rozmanitost 

druhů a jejich společenstev v krajině. ÚSES tvoří vzájemně propojená síť stanovišť s relativně vysokou 

ekologickou stabilitou, která umožňuje celému ekosystému zachovávat si své přirozené vlastnosti a 

funkce. Síť je tvořena centry a koridory v lokální, regionální a nadregionální úrovni. Ve východní části 

prioritní oblasti se nachází regionální biocentrum RBC 1749 Lhota, na které se napojují regionální 

biokoridory RBK 852 Lhota – Krounka a RBC 859 Lhota – Dvakačovická stráň. V prioritní oblasti se 

dále nachází 5 lokálních biocenter a 5 lokálních biokoridorů. 
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Analýza územního systému ekologické stability byla zaměřena zejména na prvky, které jsou vázány 

na vodní toky, a byla u nich posouzena jejich funkčnost. V této fázi studie byla informace o funkčnosti 

těchto prvků převzata z územně plánovacích dokumentací, pakliže tuto informaci obsahovaly. Pro 

návrhovou část studie budou zásadní zejména stávající nefunkční prvky ÚSES, či nově navržené prvky, 

které mohou zmírnit projevy klimatické změny. 

Tab. Prvky ÚSES v prioritní oblasti, jejichž součástí je vodní tok. 

Chroustovice 

Název prvku (ÚSES) Stav Funkčnost 

LC 10 Stávající Funkční 

LC 11 Stávající Funkční 

LC 9 Stávající Funkční 

RBC 1749 Lhota Stávající Částečně funkční 

RBK 852 Lhota - Krounka Stávající Funkční 

RBK 859 Lhota - Dvakačovická stráň Stávající Částečně funkční 

Zalažany 

Název prvku (ÚSES) Stav Funkčnost 

LBC 3 Stávající Částečně funkční 
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3. Definování požadavků na návrh adaptačních opatření 

3.1. Výsledek multikriteriální analýzy 

Z multikriteriální analýzy vyplývají zejména problémy související s velkoplošným hospodařením na 

zemědělské půdě a s náchylností půdy k degradaci různými vlivy. Významná část zemědělské půdy 

v prioritní oblasti je plošně odvodněna, včetně odvodněných ploch v prostoru nivy a odvodněných 

lokalit s vysokou retenční a infiltrační schopností půdy. Jako problém se jeví i zornění pozemků v nivě 

Novohradky. 

Rozsáhlé půdní bloky, jejichž velikost přesahuje 30 ha, tvoří většinu zemědělské půdy v prioritní 

oblasti. V těchto lokalitách byly zároveň analýzou identifikovány další problémy, jako je vysoká 

náchylnost půd k utužení, nízká vsakovací vodní kapacita a obecně nepříznivá hydrologická skupina 

půd, což má negativní vliv na výnosy zemědělské produkce a také na zhoršení povrchového odtoku 

z území. Ohroženost půdy vodní erozí se týká kromě těchto rozsáhlých půdních bloků i dalších lokalit, 

zejména sklonitějších ploch svažujících se k Novohradce. Plošné odvodnění se týká většiny 

zemědělských pozemků, zejména v severní části území. Odvodnění nepříznivě ovlivňuje pozemky 

v nivě, ale také v dalších lokalitách, především u půd s vysokou retenční a infiltrační schopností. 

Významným problémem s přímým vlivem na kvalitu života obyvatel prioritní oblasti je povodňové 

ohrožení některých lokalit ležících v bezprostřední blízkosti Novohradky a také v blízkém Mravíně. 

Tato problematika byla již v minulosti řešena návrhem protipovodňových opatření, je zde tedy 

potenciál k jejich realizaci. 

Potenciál území spočívá v přítomnosti půd s vysokou infiltrační a retenční schopností. Dalším 

významným potenciálem je šířka nivy Novohradky, která poskytuje značný prostor pro zvýšení vodní 

retence. V území jsou také zachovány historické parcely polních cest, které je možné obnovit a tím 

zároveň rozčlenit rozlehlé bloky orné půdy a umístit podél nich krajinnou zeleň. V katastrálních 

územích v rámci prioritní oblasti dosud nebyly provedeny pozemkové úpravy, z toho vyplývá 

potenciál k vhodnému uspořádání vlastnických vztahů a následně úspěšné realizaci navržených 

opatření. Na majetkoprávních vztazích je značně závislá i realizace dříve zpracovaných projektů 

protipovodňových opatření. 

3.2. Stávající záměry 

V rámci podrobné analýzy byly získány informace o navrhovaných či realizovaných opatřeních, které 

se nacházejí v prioritní oblasti nebo svým charakterem mohou tuto oblast ovlivňovat. Informace o 

opatřeních byly vyhledávány z následujících dokumentů: 

 Územní plány 

 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 

 Povodňové plány  

 Chroustovice, protipovodňová opatření – studie (Envicons, 2012) 

 Obec Jenišovice, protipovodňová opatření – studie (Envicons, 2012) 



 

19 z 47 
 

Územní plány  

Územní plán Městyse Chroustovice nevymezuje konkrétní plochy pro realizaci protipovodňových a 

protierozních opatření. V textové části pouze odkazuje na opatření ze Studie protipovodňových 

opatření Chroustovice (viz text níže). V nivě Novohradky jsou územním plánem vymezeny plochy pro 

založení územních prvků ekologické stability, a to konkrétně RBC 1749 Lhota a RBK 859, jedná se o 

prvky vázané na vodní prostřední. 

Územní plán obce Jenišovice vymezuje konkrétní plochy pro realizaci protipovodňových a 

protierozních opatření, která byla navržena v rámci studie „Obec Jenišovice, protipovodňová opatření 

– studie“ zpracované společností Envicons s.r.o. v prosinci 2012 (viz text níže). 

 

Plánování v oblasti vod (PDP) 

Plány dílčích povodí jsou rozsáhlé koncepční dokumenty, jejichž hlavním cílem je dosažení dobrého 

stavu vod. Jako nástroj k dosažení tohoto stavu a dalších cílů stanovených národními plány povodí 

slouží návrhy příslušných opatření. Tam, kde dobrý stav nebo velmi dobrý stav již existuje, má být 

udržován. Opatření jsou ve třech úrovních podrobnosti, označené jako A, B, a C. Opatření typu A 

zahrnuje konkrétní opatření na konkrétní problematické lokalitě konkrétním způsobem. Opatření 

typu B tvoří obecné opatření na vytipované části vymezené lokality. Váže se ke konkrétnímu vodnímu 

útvaru či více útvarům. Opatření typu C tvoří obecné opatření na obecně chápaný problém (vliv), 

který nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů 

právních předpisů. Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření. 

Sledované území Novohradky spadá do Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, který pořizuje 

správce povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Jedná se o část 

vodního útvaru HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka. 

Tab. Opatření k dosažení cílů v zájmovém území. 

ID Název Typ Popis opatření 

CZE208002 Snižování znečištění ze 
zemědělství a ochrana vodního 
prostředí 

C Omezení vstupu znečištění do vodního prostředí a snižování 
eroze půdy 

CZE208003 Omezení negativních vlivů 
pesticidů na povrchové a 
podzemní vody  

C Omezení negativních vlivů pesticidů 

CZE210001 Strategie k postupnému omezení 
nebo úplnému zastavení vnosu 
nebezpečných látek do 
povrchových vod 

C Omezení a zastavení vnosu znečištění do povrchových vod 

CZE212001 Obnova přirozených koryt vodních 
toků 

C Eliminace negativních vlivů technických úprav vodních toků 

CZE212002 Zprůchodnění říční sítě C Národní strategie 

CZE215001 Chráněné oblasti (oblasti 
vymezené pro ochranu stanovišť 
nebo druhů a mokřady) 

C Zlepšení sledování, hodnocení a celkové začlenění oblastí 
vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů do 
NPP 

CZE216001 Hospodaření na rybnících C Omezení negativních vlivů chovu ryb na jakost povrchových vod 

CZE219001 Sucho a nedostatek vodních 
zdrojů 

C Omezení negativních dopadů v obdobích sucha 
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HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 
2000 EO, (LA100197) 

B Opatření na zlepšení ukazatelů BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk. Bližší 
informace a detaily - list opatření.  

HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, 
(LA100193) 

B Zlepšení ekosystémových funkcí vodních toků, obnova 
hydromorfologie. Bližší informace a detaily - list opatření.  

HSL217901 Aktualizace záplavových území v 
Oblastech s významným 
povodňovým rizikem. 

B Zamezení škod při povodních a eliminace ohrožení lidských 
životů 

HSL218083* PPO Štěnec A Rekonstrukce retenčního prostoru včetně hráze a funkčních 
objektů. Celkový maximální objem bude 1007 m

3
. Pod ním 

vhodný profil ke zřízení menšího retenčního prostoru o objemu 
500 m

3
. 

HSL207131* Řepníky – kanalizace a ČOV A  

HSL207135* Hroubovice – splašková 
kanalizace 

A  

HSL212065* Revitalizace vodního prostředí u 
židovského hřbitova 

A Rekonstrukce rybníka a vybudování tůní. 

HSL218036* Řepnický potok (k.ú. Štěnec) A V rámci budování protipovodňové ochrany je navržen retenční 
prostor a dále zkapacitnění koryta v celkové délce 0,300 km. 

*opatření se nacházejí mimo zájmové území 

 

Z obecných opatření se mnohé z nich zaměřují na zlepšení kvality vod, a to zejména omezením 

vstupu znečištění do vodního prostředí a snižování eroze půdy a omezení pesticidů. Dále pak se 

doporučuje obnova přirozených vodních toků, zprůchodnění říční sítě a opatření na omezení 

negativních dopadů v oblasti sucha. 

 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR) 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem navazuje na činnosti vyplývající z přijetí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES 

ze dne 23. října 2007 (Povodňová směrnice). Cílem Povodňové směrnice je stanovení rámce pro 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní 

prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi ve Společenství. 

V prioritní oblasti se vyskytuje oblast s významným povodňovým rizikem Novohradka – 10100079_1 

– ř. km 6,000 – 30,000 (PL-16-2). V tabulkách níže jsou uvedeny seznamy navrhovaných a dosud 

nerealizovaných opatření vycházející ze všech dostupných podkladů, které jsou relevantní pro celou 

oblast s významným povodňovým rizikem, ale i vybrané vhodné opatření k dosažení obecných cílů 

vycházejících z analýzy a současného stavu a možností s výhledem do roku 2027. 

Tab. Navrhovaná opatření v rámci DOsVPR 

ID Název 

HSL217133 Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich odolnosti při zaplavení), snížení nepříznivých účinků 
povodní na budovy a veřejnou infrastrukturu 

HSL217134 Individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajištění majetku, 
zajištění odplavitelných předmětů, odvodnění po povodni) 

HSL217266 Chroustovice - protipovodňová opatření (Zvýšení protipovodňové ochrany a zlepšení odtokových poměrů jižní 
části obce Chroustovice. Záměr navrhuje obtokový kanál s řízeným rozlivným režimem, který by ochránil 
zastavěné území.) 

HSL217262* Rychmburk LAPV (Potenciální objem až 7,9 mil m
3
 je vodním zdrojem pro nadlepšování ekologických průtoků 

v Novohradce a víceúčelové využití by umožnilo zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel v úseku od 
Luže až po soutok s Chrudimkou). 

HSL217263* Hořička LAPV (Potenciální objem až 12,1 mil m
3
 je vodním zdrojem pro nadlepšování ekologických průtoků 



 

21 z 47 
 

v Novohradce) 

HSL217265* Krounka, Kutřín – výstavba poldru (LA200144)  
Hráz poldru v ř. km 9,17 toku Krounky, retenční objem až 4,46 mil. m

3
. Součástí stavby poldru je komplexní 

revitalizace pravostranného přítoku Martinického potoka v celkové délce 2 km. 

HSL217267* Obec Lozice – zvýšení protipovodňové ochrany 

HSL217268* Protipovodňová ochrana Zalažan 

HSL217298* Protipovodňová opatření Luže 

HSL217264* Čankovice, protipovodňová ochrana - Lokalita Čankovice, Hrochův Týnec, Obicka 

*Opatření nebudou mít dopad na zájmové území 

 

Z konkrétních opatření se v zájmovém území nachází PPO Chroustovice. Jedná se o protipovodňové 

opatření, které je navrženo v rámci OSVPR (viz níže). Jedná se o zvýšení protipovodňové ochrany a 

zlepšení odtokových poměrů jižní části obce Chroustovice. Záměr navrhuje obtokový kanál s řízeným 

rozlivným režimem, který by ochránil zastavěné území. Dále pak jsou v tabulce opatření, která se 

nacházejí mimo zájmové území, ale můžou ovlivnit povodňovou situaci. Jedná se zejména o poldry a 

retenční nádrže větších objemů. To je například poldr Kutřín s objemem až 4,46 mil. m3. 

 

Povodňové plány 

V sledovaném území Novohradky se nacházejí následující povodňové plány (PP): 

 PP ORP Chrudim 

 PP městyse Chroustovice (07. 06. 2018) 

V povodňovém plánu městyse Chroustovice můžeme najít informace o poldru Kutřín, který se 

nachází přibližně 25 km výše po vodním toku Novohradka, a je protipovodňovým opatřením, které 

dokáže v čase povodně výrazně zploštit povodňovou vlnu. 

Parametry suché nádrže – poldru Kutřín (opatření DOSVPR HSL217265) 

 výška hráze od ZS: 24,8 m 

 výška hráze od stávajícího terénu: 17,8 m 

 Objem vody při maximální hladině Q1000: 4,75 mil. m3 

 Kategorizace VD dle TBD: II. kategorie 

 Délka revitalizace Martinického potoka: 2,0 km 

Součástí návrhu je také rekonstrukce mostu o délce 24,2 m a šířce 8,1 m, rekultivace zemníku, 

výstavba obslužné komunikace, přípojka el. energie a přeložky el. vedení. 

Chroustovice, protipovodňová opatření – studie (Envicons, 2012) 

Návrh opatření vyplývá ze základní koncepce vytvoření přírodě blízkých protipovodňových opatření 

k dosažení potřebného stupně protipovodňové ochrany Městysu Chroustovice. Jedná se o následující 

opatření: 

 rozdělení průtoků toku Novohradka 

 revitalizace Žilovického potoka 

 

Obec Jenišovice, protipovodňová opatření – studie (Envicons, 2012) 
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Opatření byla navržena v horních částech povodí Novohradky, avšak svým charakterem ovlivňují 

odtokové poměry zájmového území. Konkrétně byla navržena následující opatření. 

 protipovodňová ochrana Jenišovic v intravilánu na povodňový průtok (preferenční trasa 

povrchového odtoku v Jenišovicích, provozní bezpečnost zatrubněného úseku v Jenišovicích); 

 retenční prostor v území bývalého rybníka nad Jenišovicemi a maximálním retenčním 

objemu; 

 aktivní revitalizace regulovaného úseku Řepnického potoka mezi Jenišovicemi a Štěncem; 

 protipovodňová ochrana Štěnce v intravilánu a jeho blízkosti: zřízení retenčních prostorů, 

lokální úprava koryta v extravilánu, provedení povodňových průtoků přes Štěnecký rybník, 

protipovodňová ochrana Štěnce v intravilánu, obtokový průleh východně od Štěnce, 

kompletní rekonstrukce Malého Štěneckého rybníka včetně zřízení retenčního prostoru pod 

rybníkem; 

 rekonstrukce rozdělovacího objektu – optimalizace dělení průtoků nad Štěncem; 

 nové retenční prostory na Řepnickém potoce – poldry; 

 aktivní revitalizace vodního toku - Mentourský potok; 

 optimalizace dělení průtoků mezi Řepnickým a Mentourským potokem; 

 aktivní revitalizace vodního toku – Mravínský potok; 

 protipovodňová ochrana Mravína (akutní protierozní ochrana a retenční prostor, vytvoření 

retenčního prostoru přehrazením staré úvozové cesty, úprava odtokových poměrů podél 

silnice Mravín – Popovec, omezení dopadu koncentrovaného povrchového odtoku na staré 

úvozové cestě, prodloužení dešťové kanalizace do vodního toku; 

 rozšíření mokřadního biotopu prameniště, revitalizace vodního toku jihovýchodně Jenišovic; 

 protipovodňová ochrana Zalažan; 

 obnova vodního režimu krajiny, tvorba vodních a mokřadních biotopů v nivě Novohradky 

mezi Jenišovicemi a Zalažany; 

 retenční prostor písníku u Zalažan. 

3.3. Požadavky na opatření 

Navržená opatření jsou zaměřena zejména na zvýšení retenční a infiltrační schopnosti krajiny 

v prioritní oblasti a na snížení rozsahu plošného odvodnění. Vzhledem k značnému podílu orné půdy, 

která je náchylná k erozi, utužení a zároveň se vyznačuje potenciálně vysokou retenční a infiltrační 

schopnosti půdy, jsou opatření zaměřena na snížení rizika eroze a utužení a na posílení infiltrace. 

V prioritní oblasti je také žádoucí umístit taková opatření, která přispějí k rozčlenění krajiny a velkých 

bloků orné půdy na menší celky. Zejména výsadby krajinné zeleně jsou vhodnou součástí navržených 

opatření. V nivě Novohradky je nutné vytvořit ochranný pás trvalých travních porostů jako prostor 

pro zachytávání smyvů z orné půdy a zvýšení retence vody. 

Záměry vybudování obtokového koryta v Chroustovicích a protipovodňových opatření v Mravíně 

vychází z Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a již zpracovaných dokumentací. 
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4. Návrh adaptačních opatření 

4.1. Koncepce řešení 

Navrhovaná koncepce řešení zohledňuje veškeré dostupné podklady, zejména vychází z výsledků 

provedené multikriteriální analýzy. Na základě zjištěných problémů v prioritní oblasti byly 

identifikovány vhodné lokality pro návrh opatření. Jedná se tedy o komplex adaptačních opatření, 

která mohou plnit více funkcí zároveň a jsou navázány na již existující záměry, opatření z územních 

plánů, plánů povodí i na historický vývoj krajiny v území. 

Komplex opatření zahrnuje širokou škálu typů opatření od opatření technického rázu přes návrhy na 

změnu kultur, výsadby krajinné vegetace až po plošná opatření organizačního a agrotechnického 

charakteru, spočívající zejména ve změně stávajícího způsobu obdělávání půdy. Do komplexu 

opatření jsou také zahrnuta protipovodňová opatření zpracovaná již v minulosti v podobě projektové 

dokumentace. Jejich realizace bude mít zásadní vliv na zlepšení odtokových poměrů v území a zvýšení 

stupně protipovodňové ochrany. Výsledný předpokládaný efekt navržených opatření je souhrnně 

vyhodnocen v kapitole 4.3 Hodnocení efektu navržených opatření. 

Opatření SO-01 až SO-08 byla navržena na podkladu Digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace 

(DMR 5G). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území 

České republiky v letech 2009 až 2013. Model vykazuje úplnou střední chybovou výšku 0,18 m v 

odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Parametry navržených opatření se tedy po 

geodetickém zaměření mohou lišit, a proto je nutné v dalších fázích projektové přípravy provést 

zaměření lokalit dotčených návrhem. 

Při návrhu opatření, které se dotýkají plošného odvodnění pozemků, se vycházelo pouze z 

prostorových dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství, která zobrazují areály odvodnění a 

závlah, avšak bez znalosti melioračního detailu. V dalších fázích projektu je tedy nezbytné si opatřit 

meliorační detaily konkrétních staveb, a to buď z historických projektových dokumentací, nebo 

skutečným zaměřením v terénu. 

 

4.2. Návrh opatření 

Konkrétní opatření navržená v rámci této prioritní oblasti jsou označena jako SO-01 až SO-12 a dále 

budou podrobně popsána v této kapitole. Jejich zákres do mapy, situační výkres a případně vzorové 

příčné nebo podélné řezy jsou pak součástí grafických příloh. Některá opatření mohou zahrnovat 

stejný typ opatření na více dílčích lokalitách. U každého opatření je uvedena stručná charakteristika 

lokality, jejích problémů a potenciálu, dále jsou popsány cíle a funkce navrženého opatření a jeho 

základní parametry. 
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4.2.1 SO-01 Kaskáda retenčních hrázek 

Popis lokality 

Údolnice nad zemědělským areálem v místní části Pošívalka, jižně od Lhoty u Chroustovic. Jedná se o 

travnatou lokalitu v údolnici, při větších srážkách zde dochází k soustředěnému odtoku vody. 

 

Obr. Lokalita vhodná k umístění kaskády retenčních hrázek, současný stav. 

 

Problémy 

- výskyt MEO (mírně erozně ohrožených půd) dle LPIS 

- nepříznivá hydrologická skupina půd 

Potenciál lokality 

- vysoká retenční vodní kapacita 

Cíle opatření 

- Zvýšení retenční schopnosti půdy  

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Zlepšení mikroklimatu dané oblasti 
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Návrh opatření 

V údolnici je navržena kaskáda složená ze tří navazujících retenčních hrázek. Při srážkách bude 

v retenčním prostoru hrázek docházet k zachycování vody, a tedy budou přispívat k jejímu zasakování 

v místě. Hrázky slouží také k zachycení smyté zeminy z orné půdy na výše položených svazích. Celá 

plocha opatření je navržena jako zatravněná, hrázky budou přejezdné, s mírnými sklony svahů, výška 

hrázek nad okolním terénem nepřekračuje 0,6 metru. Hrázky nejsou opatřeny výpustným zařízením, 

k odtoku z retenčního prostoru proto bude docházet pouze v případě jejich naplnění po korunu hráze 

a přelití. Retenční prostor je uvažován jako suchý, bez stálého nadržení. 

- Sklony svahů: 1:8 

- Šířka v koruně: 3 m 

- Povrch: zatravněný 

- Celkový záchytný objem: 2 100 m3 

- Celková plocha opatření: 1 300 m2 (hrázky), 7 000 m2 (včetně max. zátopy) 

 

Retenční hrázka HR1 

- Výška: max. 0,6 m 

- Délka hráze: 50 m 

- Kóta koruny hráze: 271,2 m n. m. 

- Záchytný objem: cca 590 m3 

Retenční hrázka HR2 

- Výška: max. 0,6 m 

- Délka hráze: 45 m 

- Kóta koruny hráze: 272,0 m n. m. 

- Záchytný objem: cca 1 030 m3 

Retenční hrázka HR3 

- Výška: max. 0,6 m 

- Délka hráze: 40 m 

- Kóta koruny hráze: 273,2 m n. m. 

- Záchytný objem: cca 480 m3 
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4.2.2  SO-02 Svodný průleh 

Popis lokality 

Rozhraní bloků orné půdy na svahu jižně od Lhoty u Chroustovic. Půda v této lokalitě je intenzivně 

zemědělsky obhospodařována v rámci rozsáhlých bloků orné půdy, je náchylná k utužení a vodní 

erozi. Délka svahu je přerušena pouze na jednom místě polní cestou vedoucí ze Zalažan. 

 

Problémy a potenciál lokality 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- výskyt MEO (mírně erozně ohrožených půd) dle LPIS 

- sklon orné půdy 

- extrémní uhutnění půdy 

- nepříznivá hydrologická skupina půd 

Cíle opatření 

- Přerušení délky svahu 

- Neškodný odtok zachycené vody ze svahu 

- Zlepšení mikroklimatu dané oblasti 

Návrh opatření 

Je navrženo vybudování mělkého zatravněného průlehu, který rozčlení bloky orné půdy přibližně 

v místě stávající hranice kultur a přeruší odtok ze svahu. Mírný podélný sklon průlehu umožní lepší 

infiltraci vody v místě nebo její neškodné odvedení do zatravněné údolnice nad Pošívalkou, ležící 

východně od pole. V místě vyústění průlehu do údolnice je navrženo obnovení remízu (viz SO-06) a 

kaskáda retenčních hrázek (viz SO-01). Na severní straně průlehu je navržena výsadba dřevin ve 

formě meze, která posílí výsledný efekt opatření na zlepšení infiltrace, zlepšení mikroklimatu a plní 

též krajinotvornou funkci. Průleh je navržen jako nepřejezdný, jeho šířka je 5-8 m, šířka celého pásu 

včetně navržené vegetace je cca 15 m. 

- Sklony svahů: 1:5 

- Šířka ve dně: 0,6 m 

- Povrch: zatravněný 

- Hloubka průměrně: 0,3 m 

- Dotčené půdní bloky: 2401/5 

- Celková plocha opatření: cca 6 400 m2 
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4.2.3  SO-03 Otevření HOZ 

Popis lokality 

Východně od Chroustovic, nad místní částí Poděčely. V údolnici, která se táhne od západního okraje 

místní části Mentour, je vedeno hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které svádí vodu z přilehlých 

odvodněných ploch. Celková rozloha přispívající plochy povodí je cca 70 ha, převážně orné půdy. 

Problémy a potenciál lokality 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- sklon orné půdy 

- extrémní uhutnění půdy 

- nepříznivá hydrologická skupina půd 

- nízká využitelná vodní kapacita 

Cíle opatření 

- zpomalení povrchového odtoku z území 

- zvýšení retenční schopnosti půdy 

- zlepšení mikroklimatu 

- zvýšení ekologické stability území 

Návrh opatření 

Je navrženo otevření hlavního odvodňovacího zařízení v délce 964 m. Opatření bude provedeno ve 

formě průlehu o max. hloubce 1 m. Průleh je navrhován se zatravněnými svahy a plochým 

zatravněným dnem, bez kynety. Po obou stranách jsou podél průlehu navrženy výsadby dřevin. 

- Sklony svahů: 1:5 

- Šířka ve dně: 5,0 m 

- Povrch: zatravněný 

- Hloubka průměrně: 1,0 m 

- Celková plocha opatření: cca 45 000 m2 

- Dotčené půdní bloky: 0101/3 

Hloubka průlehu odpovídá předpokládané hloubce uložení HOZ, aby bylo zachováno vyústění 

stávajícího POZ. Vzhledem k tomu, že dokumentaci melioračního detailu nemáme k dispozici, je 

uvažována hloubka uložení HOZ dle běžné technické praxe max. 1 m pod úrovní terénu. Pro další 

stupně projektu bude nezbytné zaměřit HOZ a POZ přímo v terénu. Dále bude v rámci nutné 

zohlednit zaústění zachovaných částí odvodňovacího systému (POZ). 
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4.2.4  SO-04 Obnova polních cest 

Popis lokality 

V návaznosti na intravilán Chroustovic byly historicky do okolní krajiny vedeny polní cesty, dvě 

z těchto dílčích lokalit jsou řešeny v rámci tohoto opatření, viz níže. 

  

Obr. Historické polní cesty na leteckých snímcích z 50. let. 

 

Problémy a potenciál lokality 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- sklon orné půdy 

- odvodněné plochy půdy 

Cíle opatření 

- Rozčlenění bloků orné půdy 

- Zpřístupnění krajiny 

Návrh opatření 

Celkem jsou navrženy k obnově 2 polní cesty. Návrh vychází ze současného využití území, historických 

map a částečně také z cest dochovaných v katastru nemovitostí. 

 

Polní cesta PC 1 

Navržená polní cesta je vedena v trase historické cesty spojující severní část Chroustovic s hlavní 

silnicí na Hrochův Týnec. Původní trasa je patrná již z historických map vojenského mapování a v 50. 

letech byla rozorána. Začíná na severním okraji Chroustovic, u zemědělského areálu firmy 
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Chroustovická a.s., napojením na Turovskou ulici. Odtud je vedena západně přes pole až k silnici I/17. 

Při severním okraji cesty je navržen ochranný zasakovací zatravněný pás o šířce cca 8 m. 

- Celková délka cesty: 978 m 

Polní cesta PC 2  

Trasa navržené polní cesty vychází z původní polní cesty, která je patrná na ortofotomapě z 50. let a 

dodnes je částečně využívána jako sezonní cesta. Začíná na východním okraji Chroustovic, u areálu 

firmy KOVO, odkud vede v rovině přes pole na jihovýchod a končí na okraji louky u Novohradky. 

- Celková délka cesty: 607 m 

 

Všechny polní cesty se navrhují jako účelové komunikace (podle zákona 13/1197 Sb., o pozemních 

komunikacích). Návrh polních cest odpovídá ČSN 73 6109 Projektování polních cest. K návrhu byl 

využit Katalog vozovek polních cest, který je podkladem pro navrhování vozovek polních, příp. lesních 

cest v „Plánu společných zařízení“, který je součástí komplexních pozemkových úprav. Uvažuje se 

stupeň dopravního zatížení VI - průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel <15. 

Vozovky se navrhují z nestmeleného nebo mechanicky zpevněného kameniva. Pro vozovky se s 

ohledem k nízkému dopravnímu zatížení navrhuje využít materiálů jako vibrovaný štěrk, hrubé 

drcené kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo. Tyto materiály jsou levné a dají se snadno 

udržovat. Jejich řádné fungování však vyžaduje funkční odvodnění dostatečným příčným sklonem a 

průběžnou údržbu. 

U všech navržených cest bude realizováno doprovodné vegetační ozelenění, a to dle standardu SPPK  

A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury, který vydala AOPK ČR ve 

spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. 

 
Obr. Vzorový příčný řez nově navrženými polními cestami z Katalogu vozovek polních cest. 
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4.2.5  SO-05 Ochranné zatravnění 

Popis lokality 

Niva Novohradky u Chroustovic. V bezprostřední blízkosti toku se v nivě nachází intenzivně 

obhospodařované plochy orné půdy, některé z nich jsou odvodněny. 

Problémy 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- výskyt MEO (mírně erozně ohrožených půd) dle LPIS 

- sklon orné půdy 

- odvodněné plochy půdy 

Potenciál lokality 

- využití retenčních schopností nivy 

- eliminace odvodnění 

- zlepšení funkce lokálních a regionálních prvků ÚSES 

Cíle opatření 

- Zvýšení infiltrační schopnosti půdy  

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Snížení erozního ohrožení půdy 

Návrh opatření 

Navrhuje se několik dílčích opatření, která spočívají zejména ve vytvoření ochranných pásů trvalých 

travních porostů podél toku Novohradky a zatravnění a eliminaci odvodnění orné půdy na plochách 

svažujících se do nivy. Dílčí opatření jsou popsána níže. 

 

Zatravnění nivy 

Mezi Chroustovicemi a Starými Holešovicemi v prostoru pravobřežní nivy Novohradky se nachází 3 

menší bloky orné půdy, které jsou navrženy k zatravnění. 

- Celková plocha zatravnění: 3,35 ha 

- Dotčené půdní bloky: 3106, 3108, 3109 

 

Trvalé zatravnění a eliminace odvodnění 

V lokalitě „U Kroužku“ západně od Chroustovic v levobřežní nivě Novohradky se nachází blok orné 

půdy, který je intenzivně zemědělsky obhospodařován a v minulosti zde byla vybudována meliorační 

zařízení sloužící k odvodnění. Tento půdní blok je navržen k trvalému zatravnění a zrušení plošného 

odvodnění. 



 

31 z 47 
 

Konkrétní návrh snížení účinnosti/ funkčnosti odvodňovacího prvku bude navržen v dalších fázích 

projektových dokumentací, a to na základě zjištění přesné podoby a polohy odvodňovacích prvků 

(dokumentace melioračního detailu či zaměření v terénu). Na základě znalosti melioračního detailu 

lze realizovat opatření několika způsoby dle metodiky Opatření k posílení infiltračních procesů 

v krajině (Kulhavý a kol. 2015), které jsou popsány dále v této kapitole. 

- Celková plocha zatravnění: 11,94 ha 

- Dotčené půdní bloky: 3105/1 

 

Trvalé zatravnění a eliminace odvodnění 

V lokalitě „ V koutech“ východně od Chroustovic v pravobřežní nivě Novohradky se nachází několik 

bloků orné půdy, které jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány a v minulosti zde byla 

vybudována meliorační zařízení sloužící k odvodnění. Tyto plochy jsou navrženy k trvalému 

zatravnění a zrušení plošného odvodnění. 

Konkrétní návrh snížení účinnosti/ funkčnosti odvodňovacího prvku bude navržen v dalších fázích 

projektových dokumentací, a to na základě zjištění přesné podoby a polohy odvodňovacích prvků 

(dokumentace melioračního detailu či zaměření v terénu). Na základě znalosti melioračního detailu 

lze realizovat opatření několika způsoby dle metodiky Opatření k posílení infiltračních procesů 

v krajině (Kulhavý a kol. 2015), které jsou popsány dále v této kapitole. 

- Celková plocha zatravnění: 7,40 ha 

- Dotčené půdní bloky: 1207/4, 1207/6, 1207/7, 1207/8, 1207/9 

 

Ochranný zatravněný pás 

V lokalitě „Na jívě“ jihovýchodně od Chroustovic v levobřežní nivě Novohradky se nachází blok orné 

půdy, který je intenzivně zemědělsky obhospodařován. Vzhledem ke sklonu svahu směrem k toku a 

plošnému smyvu půdy vodní erozí je navržen ochranný pás o šířce 50-90 m, který bude trvale 

zatravněn. Cílem je zpomalení povrchového odtoku a posílení infiltrace, ochrana půdy před erozí jak 

plošnou, tak v liniích soustředěného odtoku, a omezení transportu půdních částic a látek do toku. 

- Celková plocha zatravnění: 4,68 ha 

- Dotčené půdní bloky: 2201/2 

 

Ochranný zatravněný pás 

V lokalitě „Pod Lhotou“ mezi Poděčely a Lhotou u Chroustovic v pravobřežní nivě Novohradky se 

nachází blok orné půdy, která je intenzivně zemědělsky obhospodařována. Vzhledem k poloze 

v bezprostřední blízkosti toku Novohradky je podél jejího břehu navržen ochranný pás o šířce 20 m, 

který bude trvale zatravněn. Cílem je zpomalení povrchového odtoku, posílení infiltrace a omezení 

transportu půdních částic a látek do toku. 
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- Celková plocha zatravnění: 0,47 ha 

- Dotčené půdní bloky: 1204 

 

Varianty řešení eliminace odvodnění: 

Kontrolované spontánní stárnutí drenáže, zarůstání dřevinami a bylinami 

V rámci tohoto opatření se uplatňují různé mechanismy stárnutí drenážního systému jako je zanášení 

potrubí zemitými částicemi, vrůstání kořenů dřevin, hluboko kořenících zemědělských plodin nebo 

bylin. Lze aplikovat plošně nebo lokálně. Využívají se hluboko kořenící dřeviny (vrba, rychle rostoucí 

dřeviny pro energetické využití atd.), a plodiny (vojtěška pěstovaná několik let po sobě za tímto 

účelem). Postup lze místně kombinovat s lokálními zásahy do systému (přerušení drenážního prvku). 

Lokální přerušení liniového drenážního prvku 

Principem opatření je vyjmutí částí drenážního prvku a zasypání vhodnou zeminou, nebo užitím 

jednoduché konstrukce z přírodního nebo umělého materiálu (pálená hlína, deska z kovu nebo PVC). 

Rozlišují se různé varianty provedení. Mezi biologické způsoby řadíme zarůstání průsvitu drénu 

kořeny dřevin nebo hluboko kořenících bylin v určitém sponu. Technické způsoby spočívají v 

zaslepení drénu pevnou mechanickou překážkou (jako efektivní se jeví využití záslepky). Záslepka se 

vkládá do mezery mezi dvěma drenážními trubkami nebo do rozšířené svislé spáry. Minimální 

vzdálenost přerušení by měla být cca 5 -10 m (v rovinatém území může být vyšší). 

 
Obr. Příklad přerušení drenážního prvku pomocí kořenů bylin a zanesením splavenin a za pomocí PVC záslepky. 

 

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění 

Jedná se o úplné odstranění celého drenážního systému či vytipovaných částí systému. V rámci 

opatření je drenáž odkryta, vyjmuta a následně je rýha zasypána a zhutněna. Jedná se o zvláště 

efektivní opatření v případech, pokud je počet potřebných lokálních přerušení vysoký a vzdálenost 
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těchto přerušení je malá. Používá se také v případech, kdy neexistuje kvalitní podklad pro vytýčení 

podzemního drenážního systému pro spolehlivé určení místa odkopání drénů. Zásadní je v tomto 

případě termín provádění prací (s ohledem na vodnost), kdy za mírně vodného období by práce měly 

probíhat shora, kdy se eliminuje přítok drenážních vod do systému. Alternativou odkrytí drénu je 

jeho vyplnění nepropustným materiálem (injektáž jílem stabilizovanou suspenzí). 

Specifika jednotlivých opatření jsou detailně uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatření k 

posílení infiltračních procesů v krajině. 

 

4.2.6  SO-06 Zatravnění údolnice, obnova remízu 

Popis lokality 

Jižně od Lhoty u Chroustovic, nad zemědělským areálem v místní části Pošívalka. Odtok a erozní smyv 

z velkých ploch orné půdy se zde soustředí převážně do travnaté údolnice nad zástavbou, odtok ze 

západní části lokality směřuje severně k zástavbě Lhoty u Chroustovic. V této lokalitě jsou půdy 

náchylné k utužení a půdní erozi. 

Problémy 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- výskyt MEO (mírně erozně ohrožených půd) dle LPIS 

- sklon orné půdy 

- extrémní uhutnění půdy 

- nepříznivá hydrologická skupina půd 

Potenciál lokality 

- využití stávající polní cesty 

- posílení infiltrace a zpomalení odtoku v zatravněné údolnici 

Cíle opatření 

- Zvýšení infiltrační schopnosti půdy  

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Snížení rizika vysokého utužení půdy v oblasti 

- Snížení erozního ohrožení půdy 

Návrh opatření 

Navrhuje se několik dílčích opatření, zaměřených zejména na zachycení odtoku a jeho infiltraci, která 

jsou popsána níže. 
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Obnova remízu 

Na okraji pole nad údolnicí jižně od Lhoty u Chroustovic je navrženo založení remízku protáhlého 

tvaru o výměře cca 0,5 ha. Historicky tudy vedla polní cesta s vegetačním doprovodem, která 

spojovala Lhotu a Zalažany, v současnosti je zde na hraně svahu drobná mez. Tato mez bude 

doplněna výsadbami dřevin na cílovou výměru. Do prostoru remízu je navrženo zaústění svodného 

průlehu, který je součástí SO-02. 

- Plocha remízu: 5 070 m2 

- Dotčené půdní bloky: 2401/5 

 

Ochranné zatravnění údolnice 

V údolnici nad zemědělským areálem je navrženo trvalé zatravnění. Cílem je zachycení odtoku a jeho 

lepší infiltrace, a také ochrana proti vodní erozi, zejména v liniích soustředěného odtoku. Severní část 

údolnice nad zástavbou je již zatravněna, v tomto prostoru je navíc k posílení retence a infiltrace 

navržena kaskáda hrázek (SO-01). Jižní část je v současnosti využívána jako orná půda, zde je na 

základě morfologie terénu vymezena plocha o velikosti cca 6,7 ha určená k převodu na travní porost. 

- Celková plocha zatravnění: 67 260 m2 

- Dotčené půdní bloky: 2401/5 

 

Ochranný zasakovací zatravněný pás podél stávající polní cesty 

Ze Zalažan vede mezi rozlehlými bloky orné půdy směrem na západ nezpevněná polní cesta se 

sporadickým vegetačním doprovodem. Podél této cesty jsou oboustranně navrženy nové výsadby a 

na jižní straně cesty je navržen ochranný zasakovací travnatý pás o šířce 8-10 m a délce cca 1050 m. 

- Celková plocha zatravnění: 9 460 m2 

- Dotčené půdní bloky: 2401/31 

 

4.2.7  SO-07 Organizační a agrotechnická opatření proti utužení půdy 

Popis lokality 

Jedná se o bloky orné půdy v různých částech řešeného území, které jsou intenzivně zemědělsky 

obhospodařovány a v minulosti na nich byla vybudována meliorační zařízení sloužící k odvodnění. 

Problémy 

- odvodnění ploch s vysokou retenční schopností půdy 

- přítomnost odvodněných půd s potenciálním rizikem vysokého utužení půd 

- přítomnost odvodněných ploch s CN >85 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- vysoká průměrná hodnota eroze na orné půdě 
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Potenciál lokality 

- vysoká retenční vodní kapacita půdy 

- vysoká využitelná vodní kapacita půdy 

Cíle opatření 

- Zvýšení infiltrační schopnosti půdy  

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Snížení rizika vysokého utužení půdy v oblasti 

- Snížení erozní ohroženosti půdy 

Návrh opatření 

V rámci záměru se navrhují opatření ke snížení potenciálního vysokého rizika utužení půdy, která by 

měla být zaměřena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodných agrobiologických opatření a na 

zavedení opatření k omezení utužení půdy (vhodné technické parametry strojů, doba a způsob 

vstupu na pozemky). Návrh opatření vychází z metodiky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. z 

roku 2008 „Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění“, kde jsou jednotlivá 

opatření konkretizována. 

- Celková plocha organizačních a agrotechnických opatření: 217,2 ha 

- Dotčené půdní bloky: 2401/5, 2401/17, 2401/31, 3302/1 

 

Soustava zúrodňujících opatření musí vycházet ze zjištění rozsahu a stupně postižených půd 

zhutněním (penetrometrické měření odporu půdy). Podle výsledků penetrometrické sondáže půdní 

plochy by se měl zpracovat projekt zúrodňovacích opatření a rozsah uplatnění agromelioračních 

mechanických zásahů pro odstraňování zhutnění v podorničním profilu. Existuje několik typů 

opatření pro omezení škodlivého zhutnění půdy: 

Uplatňování agrobiologických opatření 

- Dostatečné hnojení půdy kvalitními organickými hnojivy 

- Vápnění půdy a udržování optimální hodnoty pH půdy 

- Omezené používání fyziologicky kyselých minerální hnojiv a hnojiv s obsahem jednomocných 

kationtů 

- V plodinových strukturách využívání plodin, které působí kořenovým systémem na tvorbu 

drobtovité struktury půdy a přispívají k omezování zhutnění půdy 
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Obr. Hloubka zakořenění některých plodin. Za regenerační plodiny s příznivým působením na půdní vlastnosti se považují 

leguminózy a luskoviny, dále pak řepka olejka, kukuřice. 

 

 

Omezení zhutnění půdy  

- Technická a konstrukční řešení zemědělských strojů vedoucí ke snižování jejich tlaku na půdu 

Opatření je zaměřeno zejména na nové konstrukce pneumatik (nízkotlaké, radiální 

pneumatiky) a snižování hmotnosti strojů. 

- Revize uspořádání půdního fondu 

- Doba vstupu na pozemek a omezování pojezdu strojů po poli 

Zejména v jarním období, kdy je půda velmi citlivá na zhutnění, by se vstupy strojů na 

pozemky měly uskutečnit až v době, kdy je ornice tzv. „zralá“, tj. má přiměřenou vlhkost a 

dobrou únosnost. 

- Omezování pojezdů strojů po poli, spojování pracovních operací 

V rámci opatření se nejčastěji uplatňuje spojování pracovních operací s cílem omezení 

četnosti jízd strojů po pozemcích, soustřeďování přejezdů po pozemcích do jízdních drah, 

zavádění pravidel pohybu strojů po poli. 

- Šetrné a ochranné zpracování půdy 

Využívá přednosti minimalizace zpracování a příznivého působení mulče z posklizňových 

zbytků předplodiny a rostlinné biomasy vypěstovaných meziplodin 

Odstranění zhutnění půdy 

Podle hloubky a míry škodlivosti zjištěného zhutnění půdy se uplatňují následující mechanické 

zásahy: 

- Dlátování pro nakypření zhutnělé podorniční vrstvy půdy do hloubky 0,45 m 

- Hloubkové meliorační kypření zhutnělých podorničních vrstev přesahující hloubku 0,45 m 

- Následná stabilizující opatření nakypřené zhutněné půdy (jedná se o pěstování melioračních 

plodin, chemické přípravky se strukturotvornou a hydrofobilizační účinností, použití 

magnetických kypřičů) 
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4.2.8  SO-08 Organizační a agrotechnická opatření proti utužení půdy, regulace odvodnění 

Popis lokality 

Jedná se o bloky orné půdy v různých částech řešeného území, které jsou intenzivně zemědělsky 

obhospodařovány a v minulosti na nich byla vybudována meliorační zařízení sloužící k odvodnění. 

Z těchto důvodů jsou tyto plochy v současnosti vysoce náchylné k degradaci půdy utužením a nemají 

dostatečnou retenční kapacitu. 

Problémy 

- odvodnění ploch s vysokou retenční schopností půdy 

- přítomnost odvodněných půd s potenciálním rizikem vysokého utužení půd 

- přítomnost odvodněných ploch s CN >85 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- vysoká průměrná hodnota eroze na orné půdě 

- vysoký sklon orné půdy 

Potenciál lokality 

- vysoká retenční vodní kapacita půdy 

- vysoká využitelná vodní kapacita půdy 

Cíle opatření 

- Zvýšení infiltrační schopnosti půdy  

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Snížení rizika vysokého utužení půdy v oblasti 

Návrh opatření 

V rámci záměru se navrhují opatření ke snížení potenciálního vysokého rizika utužení půdy, která by 

měla být zaměřena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodných agrobiologických opatření a na 

zavedení opatření k omezení utužení půdy (vhodné technické parametry strojů, doba a způsob 

vstupu na pozemky). Návrh opatření vychází z metodiky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. z 

roku 2008 „Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění“, kde jsou jednotlivá 

opatření konkretizována. Podrobnější popis opatření viz SO-07. 

- Celková plocha organizačních a agrotechnických opatření: 165,78 ha 

- Dotčené půdní bloky: 0101/3, 3001/1, 3206, 9101/25 

 

Varianty řešení regulace plošného odvodnění 

Regulace podrobného odvodňovacího zařízení spočívá v umožnění regulace hladiny na regulačních 

prvcích. Pro toto opatření existuje několik variant řešení: 

Drenáž s regulovaným odtokem (regulace svodných drénů) 
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Opatření spočívá v dočasném či pulsním řízení výšky hladiny podzemní vody v regulačních prvcích na 

svodných drénech stávajícího odvodňovacího systému. Regulační prvky lze umístit v povrchové nebo 

podzemní šachtici. Ke vzdouvání vody jsou používána různě upravená hradítka. Výška vzdutí vody je 

pro polní plodiny na orné půdě navržena obvykle 0,6 – 0,5 m pod povrchem terénu. Většina polních 

drenážních systému má hloubku 0,9 až 0,7 m. Základem funkce zařízení je vzdutí vody v regulačním 

prvku, který vzdouvá vodu proti směru odtoku. Prvky mají nastavitelnou přetokovou hranu, přes níž 

odtéká přebytečná voda. Podmínkou použití této regulace k závlaze zemědělských plodin je relativně 

malý sklon terénu i potrubí, nepřevyšující obvykle 0,5%. Při větším sklonu nemá zdržení vody 

dostatečně vyrovnaný efekt, dosahuje se však nadále efektu retardace drenážního odtoku a 

akumulace vody půdním prostředím. 

Regulace vody může být krátkodobá, dlouhodobá nebo pulsní. Vzdouvat vodu lze také jen sezónně, 

tj. v zimním nebo podzimním období. 

Limitující podmínky pro použití regulace spočívají ve sklonu terénu, druhu půdy, přítoku vody a ve 

sklonu nivelety svodných a sběrných drénů. 

 

Podzemní retardace odtoku v síti sběrných drénů 

Principem opatření je řízení výšky hladiny v drenážním potrubí, následně hladiny podzemní vody 

pomocí vhodně rozmístěných regulačních prvků na drenážní síti, a tedy v ploše vybraného 

odvodňovacího systému. Může se jednat o manuální či automatické řízení. Výška manipulace vzdutí 

je závislá na kultuře, pěstovaných plodinách a hydrofyzikálních charakteristikách půdy. Dle situačního 

rozmístění drénů a umístění prvků regulace drenážního odtoku lze rozlišit tři základní typy regulace a 

řízení: 

- Drenážní regulace s přídatnou rozváděcí a navlažovací větví 

- Drenážní regulace s rozvodem vody ve vlastním sběrném systému 

- Drenážní systém s omezením odtoku, např. použitím záslepek a clon 

 

4.2.9  SO-09 Migrační zprůchodnění jezu 

Popis lokality 

Jez na Novohradce v ř. km 19,5 východně od Lhoty u Chroustovic. Jedná se o pevný jez, který slouží 

ke vzdutí toku a umožnění odběru vody do bývalého mlýnského náhonu. 

Problémy 

- Migrační překážka v toku 
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Obr. Jez na Novohradce, současný stav 

 

Potenciál lokality 

- Novohradka je migračně významným tokem, který je v celé délce vymezen jako regionální 

prioritní migrační koridor 

- Lokalita je součástí regionálního biokoridoru ÚSES 

Cíle opatření 

- Migrační zprůchodnění překážky v toku 

Návrh opatření 

Navrhuje se vybudování rybího přechodu po pravé straně stávajícího jezu. Rybí přechod bude 

navržen v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu AOPK ČR. Konkrétní typ a provedení rybího 

přechodu mohou být stanoveny až dle podrobnějších geodetických a hydrologických podkladů, 

vhodným typem přechodu pro tento úsek toku je např. přírodní obtokové koryto (bypass). 
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4.2.10  SO-10 Realizace prvku ÚSES 

Popis lokality 

Západně od Chroustovic, na orné půdě mezi silnicí do Holešovic a lesním porostem „V Hájku“ severně 

od silnice I/17. V současnosti je plocha intenzivně zemědělsky obhospodařována, lesík u silnice (plnící 

funkci lokálního biocentra) je izolovaným porostem bez propojení s jinými krajinnými prvky zeleně. 

Problémy 

- nefunkční prvek ÚSES na orné půdě 

- velikost půdního bloku orné půdy 

- průměrná půdní eroze na orné půdě 

- vysoký sklon orné půdy 

- odvodněné plochy půdy 

Potenciál lokality 

- propojení biotopů v území 

Cíle opatření 

- Zvýšení migrační prostupnosti území 

- Zvýšení ekologické stability území 

- Zvýšení infiltrační schopnosti půdy 

- Zpomalení povrchového odtoku území 

- Zlepšení mikroklimatu 

Návrh opatření 

Jedná se o lokální biokoridor vymezený územním plánem, v současnosti nefunkční. Účelem LBK 10 je 

propojení biocentra LBC 10, ležícího na toku Novohradky, s biocentrem LBC V Hájku. Navržená úprava 

trasy LBK 10 je vedena v údolnici, tím biokoridor zároveň může plnit funkci zpomalení soustředěného 

odtoku z lokality, posílení infiltrace do půdy a ochrany půdy před erozí. 

- Délka biokoridoru: 620 m 

- Šířka biokoridoru: min. 30 m 

- Celková plocha opatření: 1,83 ha 

- Dotčené půdní bloky: 3001/1, 3104/9 
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4.2.11  Obtokové koryto 

Jižně od zástavby Chroustovic je navrženo obtokové koryto, které bylo zpracováno v rámci projektové 

dokumentace „Chroustovice, protipovodňová opatření - DUR“ (Envicons s.r.o., 2013). Je zařazeno 

v plánu dílčího povodí (HSL217266) v rámci oblasti s vysokým povodňovým rizikem. Hlavním cílem 

opatření je zvýšení protipovodňové ochrany Chroustovic a zlepšení odtokových poměrů v území. 

Návrh řešení vyplývá ze základní koncepce vytvoření přírodě blízkých protipovodňových opatření k 

dosažení potřebného stupně protipovodňové ochrany městysu Chroustovice. Kapacita koryta toku 

Novohradka je v současné době nedostačující a to především úsek nad jezem „Chroustovice II“ 

v km 15,981, kde při zvýšeném průtoku větším než Q1 (14,0 m3/s) dochází k vybřežení toku 

Novohradka do intravilánu městysu Chroustovice a tím způsobuje značné materiální škody. 

Obtokové koryto je navrženo jako složené s tzv. toulavou kynetou. V hlavním obtokovém korytě 

(berma) je vložena přírodě blízká kyneta. Obtokové koryto je navrženo na velké, povodňové průtoky, 

se zřetelem k požadavkům ochrany okolní zástavby a krajiny. Kyneta je navržena tak, aby byla plně 

ekologicky a vodohospodářsky funkční, tedy nejen tvarově a hydraulicky členitá, ale také dostatečně 

zaplněná vodou, a to i za běžných a malých průtoků. 

- Odbočení z toku Novohradka v ř. km 16,268 

- Zpětné zaústění do toku Novohradka v ř. km 13,629 

- Délka meandračního pásu: 2,100 km 

- Kapacita kynety: 0,775 m3/s 

- Kapacita obtokového koryta: 50,1 m3/s 

Obtokové koryto je navrženo na povodňové průtoky se zřetelem k požadavkům ochrany okolní 

zástavby. Trasa obtokového koryta je navržena na základě podrobného zaměření rozsáhlého území 

říční nivy. Návrh vycházel především z možnosti „propojení“ současné morfologie dotčeného území s 

návrhem budoucí úpravy. Obtokové koryto má složený profil, dimenzovaný na povodňové průtoky a 

vloženou kynetu pro stálý dlouhodobý průtok. Vybudování obtokového koryta bude mít za následek 

větší prostorový rozsah vodního toku, bude poskytovat větší průtočnou a retenční kapacitu. Následná 

transformace povodňové vlny a snížení úrovně hladin zabrání vzniku materiálních škod a postupu 

povodňových vln do dalších částí povodí. Zároveň nabízí více možností pro rozvoj členitých struktur 

koryta, břehů a nivy, tedy umožňuje obnovu příznivého ekologického stavu vodního toku. 
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4.2.12  Jiné záměry mimo prioritní oblast 

V rámci zpracování návrhu a projednání koncepce navržených opatření byla do strategie pro Prioritní 

oblast Novohradka zahrnuta i opatření v navazující lokalitě Mravín v obci Jenišovice, ležící výše 

vzhledem k toku Novohradky. 

 

Protipovodňová opatření Mravín 

Východně od zástavby, v blízkosti výrazné serpentiny místní komunikace vedoucí směrem k obci 

Popovec, se v prostoru bývalé úvozové cesty nachází profily vhodné ke zřízení retenčních prostorů. 

Návrh je převzat ze zpracované projektové dokumentace „Komplex protipovodňových opatření 

Mravín – DUR“ (Envicons s.r.o., 2013). Je zařazen v plánu dílčího povodí Horního a středního Labe 

(HSL218082). Cílem je protipovodňová ochrana intravilánu, zejména snížení kulminačních průtoků 

obcí, dále pak omezení množství splavenin vzniklých erozí orné půdy. 

Stavbu tvoří tři poldry umístěné těsně pod sebou pro lepší transformaci povodňové vlny a úprava 

příkopu pod vesnicí pro zlepšení odtokových poměru v lokalitě. Zřízení poldrů umožní zachycení 

podstatné části objemu povodňové vlny a její transformaci. Koryto K25 je situováno v západní části 

obce, podél komunikace v odlehlé části Mravína. 

Poldr P16 bude tvořen zemní sypanou hrází o délce 106 m. Sklon návodního líce hráze bude 1:3 a 

sklon vzdušného líce bude 1:2. Celé těleso hráze bude zatravněno. Koruna hráze je koncipována jako 

nepojízdná s šířkou 3 m. V pravobřežním zavázání hráze bude umístěn boční bezpečnostní přeliv, 

který bude koncipován jako přepad přes ŽB stěnu s návrhovou kapacitou Q100. Voda bude 

bezeškodně vedena ze spadiště opevněného kamennou dlažbou, dále odpadním kanálem 

opevněným kamennou rovnaninou až do vývaru. Voda z vývaru je již dále zaústěna do stávajícího 

silničního příkopu, který bude opevněn kamennou rovnaninou až po stávající propustek. 

- Kóta spodní hrany bezpečnostního přelivu: 337,8 m n. m. 

- Kóta maximální možné hladiny: 338,4 m n. m. 

- Kóta koruny hráze: 338,6 m n. m. 

- Maximální výška hráze: 3,0 m 

- Šířka bezpečnostního přelivu: 10 m 

- Maximální plocha zátopy: 4650 m2 

- Maximální retenční prostor: 6592 m3 

Poldry P17a, P17b budou funkčně sloužit zejména k zachytávání splavenin a transformaci povodňové 

vlny. Budou tvořeny zemní sypanou hrází o délce 23 a 25 m. Sklon návodního líce hráze bude 1:3 a 

sklon vzdušného líce bude 1:2. Celé těleso hráze bude zatravněno. Koruna hráze je koncipována jako 

nepojízdná s šířkou 3 m. V koruně hráze bude umístěn bezpečnostní přeliv, který bude koncipován 

jako přepad přes širokou korunu s návrhovou kapacitou Q100. Voda bude bezeškodně vedena 

sníženinou v koruně hráze, která bude i se skluzem na vzdušném líci hráze, opevněna kamennou 

dlažbou do betonu. Skluz bude společně se spodní propustí zaústěn do vývaru, který bude betonové 

konstrukce se dnem z těžkého kamenného záhozu. U poldru P17a bude do vývaru zaústěno potrubí 

propustku DN 800, který bude přivádět vodu přes spadiště z dílčího povodí od obce Popovec. Voda z 

vývaru je dále vedena po terénu. 
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Základní parametry poldru P17a: 

- Kóta spodní hrany bezpečnostního přelivu: 345,9 m n. m. 

- Kóta maximální možné hladiny: 346,5 m n. m. 

- Kóta koruny hráze: 346,7 m n. m. 

- Maximální výška hráze: 4,0 m 

- Šířka bezpečnostního přelivu: 5 m (sklon svahů 1:2) 

- Maximální plocha zátopy: 650 m2 

- Maximální retenční prostor: 1008 m3 

Základní parametry poldru P17b: 

- Kóta spodní hrany bezpečnostního přelivu: 341,8 m n. m. 

- Kóta maximální možné hladiny: 342,4 m n. m. 

- Kóta koruny hráze: 342,6 m n. m. 

- Maximální výška hráze: 3,8 m 

- Šířka bezpečnostního přelivu: 7 m (sklon svahů 1:2) 

- Maximální plocha zátopy: 750 m2 

- Maximální retenční prostor: 1119 m3 

Propust pod komunikací Mravín - Popovec bude vzhledem k příčnému sklonu komunikace převádět 

průtoky ze silničních příkopů. Podél komunikace bude vytvořen mělký opevněný příkop, který bude 

zaústěn do spadiště. 

Koryto K25 bude sloužit k převedení průtoků ze stávajících příkopů do melioračních kanálů pod obcí. 

Jedná se o otevřené koryto délky cca 220 m, které bude vedeno podél místní komunikace po okraji 

pole až ke stávajícímu propustku. Návrh je řešen s ohledem na stávající zeleň podél komunikace a s 

ohledem na ochranu a zábor orné půdy. 

Navrženy jsou výsadby protierozní a signální zeleně, které budou provedeny výhradně z místních 

autochtonních dřevin vyskytujících se běžně v blízkém okolí. Prostorové uspořádání bude provedeno 

s ohledem na známé soustředěné cesty odtoku, tak aby došlo k jeho zpomalení a stabilizaci. Pro 

stabilizaci erozně ohrožené údolnice je navrženo ochranné zatravnění, které stabilizuje celou plochu 

zátopy poldrů a zároveň omezuje rychlost zanášení zdrže. Ochranné zatravnění v šíři 1 m mezi 

korytem K25 a přiléhající ornou půdou bude sloužit ke stabilizaci břehové hrany a k částečnému 

omezení zanášení náplavem z pole. 
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4.3. Vyhodnocení efektu navrhovaných opatření 

Vliv navržených opatření na celkový stav krajiny prioritní oblasti byl hodnocen na základě koeficientu 

ekologické stability (KES). Jedná se o poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a 

nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Existuje několik vzorců pro výpočet KES, 

avšak pro naše účely byl využit vzorec, který rozděluje jednotlivé prvky do skupin podle stupně kvality 

prvku.  

 

 

Obr. Vzorec pro výpočet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988) 

 

Tab. Plošný rozsah jednotlivých stupňů kvality v prioritní oblasti 

Stupeň ekologické 
kvality 

Před realizací opatření Po realizaci opatření 

Výměra (m
2
) % z plochy povodí Výměra (m

2
) % z plochy povodí 

1. stupeň kvality 5 439 603 82,58 5 089 793 77,27 

2. stupeň kvality 561 971 8,53 864 534 13,12 

3. stupeň kvality 333 935 5,07 364 185 5,53 

4. stupeň kvality 215 521 3,27 232 518 3,53 

5. stupeň kvality 35 914 0,55 35 914 0,55 
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Tab. Koeficient ekologické stability (KES) před a po realizaci navržených opatření v prioritní oblasti 

 Před realizací opatření Po realizaci opatření 

Hodnota KES 0,098 0,110 

 

Realizací navržených opatření se zvýší koeficient ekologické stability (KES) o jeden stupeň, tedy 

z původní devastované krajiny na narušenou krajinu schopnou autoregulace. Avšak je nutno 

podotknout, že koeficient nehodnotí způsob obhospodařování zemědělských pozemků. U některých 

půdních bloků dojde k výraznému zlepšení hospodaření s ornou půdou. 

Opatření byla dále vyhodnocena z hlediska ovlivnění základního odtoku. Všechna navrhovaná 

opatření v povodí Novohradky se při předpokládané změně vlastností půd a krajinného pokryvu 

promítnou v prodloužení nenulového základního odtoku přibližně o 3 dny. 

Navržené obtokové koryto má efekt v podobě zásadního zlepšení protipovodňové ochrany zástavby 

Chroustovic. Kapacita koryta je navržena na průtok 50,1 m3/s. V případě padesátileté vody dojde ke 

snížení průtoku v Novohradce v intravilánu Chroustovic z Q50 = 64,1 m3/s na úroveň Q1 = 14,0 m3/s. 

Efekt opatření, která jsou zaměřena na zvýšení infiltrační schopnosti půdy, byla hodnocena na 

základě znalostí o schopnosti infiltrace jednotlivých půdních typů a hydrologických skupin půd. 

Opatření, která jsou umístěna v lokalitách s převahou písku a štěrkopísků a s hydrologickou skupinou 

A se vyznačují velmi vysokou schopností infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatření, která se 

nachází na jílech s vysokou bobtnavostí a na půdách s hydrologickou skupinou D se vyznačují velmi 

nízkou rychlostí infiltrace. Níže v tabulce uvádíme celkovou plochu opatření v jednotlivých 

hydrologických skupinách v prioritní oblasti.  

Tab. Souhrnná plocha navržených opatření v jednotlivých hydrologických skupinách 

Hydrologická skupina půd A B C/D D 

Plocha opatření (m
2
) 845 273 779 61 589 5 803 

 

Efekt navržených opatření v prioritní oblasti lze vyčíslit pomocí parametrů území a jejich srovnání 

před a po realizaci opatření. Významně se v území projeví nárůst plochy krajinných prvků, jejichž 

celková plocha se po realizaci zvýší o 8,86 ha. Vlivem eliminace a regulace odvodnění dojde k úbytku 

odvodněných ploch. Realizace opatření s protierozní funkcí se projeví na úbytku erozně ohrožených 

ploch o cca 80 % oproti původnímu stavu, což se z dlouhodobého hlediska pozitivně projeví na kvalitě 

půdy a výnosech ze zemědělsky obhospodařované půdy. 

Tab. Relevantní parametry území před a po realizaci navržených opatření 

Parametr Před realizací opatření Po realizaci opatření 

Plocha krajinných prvků (m
2
) 295 342 383 912 

Plocha funkčních ÚSES (m
2
) 354 679 367 580 

Délka funkčních ÚSES (m) 1 893 2 057 

Plocha erozně ohrožených pozemků (m
2
) 862 700 152 779 

Celková délka cestní sítě (m) 6 850 7 828 

Plocha odvodněných pozemků (m
2
) 3 078 019 2 952 806 
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5. Prvotní projednání opatření 

Koncepce navržených opatření byla představena zástupcům dotčených obcí, orgánům státní správy a 

dotčeným zemědělským subjektům na semináři, který se konal dne 10. 6. 2020 v Chroustovicích. 

Přítomní byli seznámeni s celkovou koncepcí projektu ReSAO a výsledky první etapy projektu, která 

probíhala v roce 2019. Dále byli přítomni seznámeni s hlavními problémy prioritní oblasti a byl jim 

nastíněn koncept možného řešení v podobě komplexu navržených opatření. Po představení koncepce 

byl otevřen prostor k diskusi, kde mohli přítomní vznést své připomínky k navrženým opatřením, 

popřípadě sdělit své poznatky z praxe. Relevantní připomínky a návrhy byly posléze zapracovány do 

výsledných návrhů. 
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6.  Seznam příloh 

 

1. Vymezení prioritní oblasti ČHP 1-03-03-066 Novohradka 

2. Vybrané ukazatele prioritní oblasti 

3. Přehledná situace navržených opatření 

SO-01.1 Kaskáda retenčních hrázek – situace 

SO-01.2 Kaskáda retenčních hrázek – podélný řez 

SO-01.3 Kaskáda retenčních hrázek – řezy hrází 

SO-02.1 Svodný průleh – situace 

SO-02.2 Svodný průleh – podélný řez 

SO-02.3 Svodný průleh – vzorový příčný řez 

SO-03.1 Otevření HOZ – situace 

SO-03.2 Otevření HOZ – podélný řez 

SO-04.1 Obnova polních cest – situace 

SO-04.3 Obnova polních cest – vzorový řez 

SO-05.1 Ochranné zatravnění – situace 

SO-06.1 Zatravnění údolnice, obnova remízu 

SO-07.1 Opatření k ochraně půdy – situace 

SO-08.1 Opatření k ochraně půdy, regulace odvodnění – situace 

SO-09.1 Migrační zprůchodnění jezu 

SO-10.1 Realizace ÚSES – situace 

Vzorové řezy 

 

 


