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1 Základní údaje 
 
Název akce Pořízení studie proveditelnosti opatření 

zadržování vody v krajině  
 

Kraj      Zlínský 

Místo      Slavičín 

Stupeň projektové dokumentace  Studie 

Objednatel  město Slavičín 
Osvobození 25 
Slavičín 
763 21 
 

Zhotovitel     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
      Nábřežní 90/4 

Praha 5 
150 00 
 

Výzkumný ústav meliorací  
a ochrany půdy, v.v.i.   

  Žabovřeská 250 
Praha 5 
156 27 
 

Datum      Duben 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Předmět zpracování studie 

Předmětem zpracování Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině je ve městě 
Slavičíně shromáždění analytických dat, která jsou získaná formou odborných průzkumů 
a sběrem územních informací, a to v územní působnosti čtyř katastrálních území 
– Slavičín (1 198,8 ha), Hrádek na Vlárské dráze (680,9 ha), Nevšová (756,3 ha) a Divnice 
(723,0 ha).  
Návrhová část této studie představí sadu možných opatření pro zadržování vody v krajině, 
a to jak v extravilánu, tak i v intravilánu města Slavičína. Tato opatření se budou odvíjet 
od skutečností, jež vyplynou z analytické části, budou konkretizována a navržena 
pro individuální podmínky jednotlivých lokalit. 
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1.2 Seznam zkratek 

 
ALMS  Archivní letecký měřický snímek 
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČR  Česká republika 
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 
DMR 5G Digitální model reliéfu 5. generace 
DMR 4G Digitální model reliéfu 4. generace 
DPB   Díl půdního bloku 
DVT  Drobný vodní tok 
HDV  Hospodaření s dešťovou vodou 
HOZ  Hlavní odvodňovací zařízení 
HS  Hydrologická skupina 
HPJ  Hlavní půdní jednotka 
CHKO   Chráněná krajinná oblast 
KN   Katastr nemovitostí 
LPIS   veřejný registr půdy z anglického „Land Parcel Identification System“ 
POZ  Podrobné odvodňovací zařízení 
PUPFL  Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa 
RVK  Retenční vodní kapacita 
TTP  Trvalý travní prorost 
ÚSES   Územní systém ekologické stability 
ZM  Základní mapa 
ZPF   Zemědělský půdní fond 
ZVHS   Zemědělská Vodohospodářská správa 
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2 Podklady 

2.1 Geodetické podklady 

Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) 
Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení 
přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě 
výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích 
X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt 
po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m 
v zalesněném terénu. 

• zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) 
Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení 
přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě 
výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5x5 m) bodů o souřadnicích X,Y,H, 
kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání 
(Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. 

• zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 

2.2 Mapové podklady 

Digitální katastrální mapa 

• Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
Základní Mapa ČR 1:10 000 
Rastrový mapový podklad v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území. 
Základní státní mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, 
povrch půdy atd.), výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis. 

• zdroj: Zeměměřický úřad 

• datum zpracování: aktualizace 2009 

• měřítko: 1:10 000 
 
Vektorový ZABAGED  
Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model 
území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 123 typů 
geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních 
jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje 
o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou 
složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech. 

• zdroj: Zeměměřický úřad 

• datum zpracování: aktualizace 2013 
 
Ortofoto České republiky 
Sada periodicky aktualizovaných barevných ortofoto v rozměrech a kladu mapových listů. 

• Zdroj: ČÚZK 

• datum zpracování: aktualizace 2011 

• měřítko: 1:5 000 
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LPIS (leden/2021) 
Evidence využití zemědělské půdy v ČR – LPIS. 

• zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 
BPEJ (leden 2021) 
Bonitní rozdělení zemědělské půdy v ČR, realizované prostřednictvím bonitovaných půdně-
ekologických jednotek (BPEJ). 

• zdroj: Státní pozemkový úřad 
  
Archivní letecké měřické snímky – ČUZK 
Letecké měřické snímky dokladují stav a vývoj krajiny v jednotlivých lokalitách, mohou být 
používány např. při výstavbě, rekonstrukci původní krajiny, pro plánování rozvoje území apod.  

• zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
DIBAVOD 
DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je referenční geografická 
databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu 
tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod. 

• zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka  
 
Územní plán Slavičín 
Územní plán Slavičína byl převzat z městských webových stránek na internetové adrese: 
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/uzemni-plan/.  
Územní plán Slavičín byl zpracován společností S-projekt plus, a.s. a nabyl účinnosti 
dne 30.12.2013. 

2.3 Ostatní podklady 

ČHMÚ  
https://www.chmi.cz/ 
 
ČÚZK – Katastr nemovitostí 
https://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/  – shp. vrstvy 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – list vlastnictví 10001 
 
Stabilní katastr, historické ortofotomapy, topografické mapy aj. 
https://ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
http://gis.kr-zlinsky.cz/-/wms 
 
Protipovodňová opatření Zlínského kraje 
https://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/protipov_opatreni/MapServer/WMSServer 
 
PRVK (Plán rozvoje vodovodu a kanalizací kraje) – vodovodní a kanalizační síť 
https://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/prvkzk/MapServer/WMSServer 
 
Územní plány obcí 
https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html 
 
ÚSES 
https://gis.kr-zlinsky.cz/rss-/-/asset_publisher/Bph2kn5N1gRj/content/id/929515 
 
Voda v krajině (Strategie) 
http://www.vodavkrajine.cz/vystupy/gis-data 

https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/uzemni-plan/
https://www.chmi.cz/
https://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms
http://gis.kr-zlinsky.cz/-/wms
https://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/protipov_opatreni/MapServer/WMSServer
https://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/prvkzk/MapServer/WMSServer
https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
https://gis.kr-zlinsky.cz/rss-/-/asset_publisher/Bph2kn5N1gRj/content/id/929515
http://www.vodavkrajine.cz/vystupy/gis-data
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Moravská vodárenská, a.s. 
– vodovodní síť intravilánu obcí vč. průměru potrubí a materiálu – poloha hydrantů  
 
RSO – Registr sčítacích obvodů  
– informace o počtu bytů a počtu trvale žijících obyvatel v budově 
 
Vypouštění, odběry vod 
– databáze zdrojů akumulací vod, odběrů podzemních a povrchových vod, vypouštění vod 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html 
  
Zaniklé rybníky 
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/HistorickeRybniky/default.asp 
 
E-studánky 
https://www.estudanky.eu/ 
 
Mapy.cz  
– včetně panorama, fotografické mapy – některé fotografie byly převzaty, 2. Vojenské 
mapování 
https://mapy.cz/ 
 
Google.maps.com 
– včetně Street view 
https://www.google.com/maps 
 
Jako další podklady byly využity internetové a knižní zdroje týkající se problematiky 
meliorací a drenážních systémů, zadržování vody v krajině a hospodaření s dešťovou 
vodou. 
 

2.4 Podklady od zadavatele 

Podklady poskytnuté městem Slavičín: 
 
Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – akumulace 
Zpracovatel UPOSS spol. s.r.o., 12/2019 
 
Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou – povrchy 
Zpracovatel Ing. Milan Koňař, 12/2019 
 
Inventarizace dřevin a návrh opatření na zastavěném území města Slavičín 
Zpracovatel Ing. Martin Kovář, 3/2017 
 
Strom pro krajinu – výsadba stromořadí 
Zpracovatel Jurkovičův svět, o.s., 5/2019 
 
Tůně Slavičín 
Zpracovatel Arvita P spol. s.r.o., 1/2021 
 
Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta c10 v k.ú. Nevšová. DSP a DPS 
Zpracovatel Agroprojekt PSO s.r.o., 11/2020 
 
Databáze studen ve vlastnictví města Slavičín 
 
Databáze studánek 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/HistorickeRybniky/default.asp
https://www.estudanky.eu/
https://mapy.cz/
https://www.google.com/maps
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4 Terénní průzkum 
V extravilánu města Slavičín byly na základě informací, které vyplynuly z analytické části 
projektu a doplňkového terénního šetření identifikovány lokality, na kterých bylo navrženo 
celkem 44 opatření.  
Na základě pasportu zpevněných ploch a objektů vhodných pro realizaci opatření k zadržování 
vody a instalaci zelených střech, který byl proveden v rámci analytické části této studie, 
byl uskutečněn také terénní průzkum pro zjištění aktuálního stavu jednotlivých objektů, jež byly 
vybrány jako vhodné pro realizaci navržených opatření.  
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5 Technická zpráva – Návrhová část  
 
Návrhová část studie proveditelnosti zadržování vody v krajině na území města Slavičína byla 
provedena v územní působnosti čtyř katastrálních území, a to Slavičín (1 198,8 ha), Hrádek 
na Vlárské dráze (680,9 ha), Nevšová (756,3 ha) a Divnice (723,0 ha).  
 
Návrhy komplexních opatření zadržování vody v krajině, a to včetně spolupůsobení krajinné 
a sídlení zeleně, navazují na výsledky analytické části této studie.  
Na základě zjištěných skutečností získaných analýzou zájmového území jsou navržena 
mnohá opatření vedoucích ke zlepšení odtokových poměrů v extravilánu i intravilánu města 
Slavičín.  
 
Návrhová část je rozdělena na dvě základní kapitoly, a to extravilán a intravilán města Slavičín.  
V extravilánu je hlavním tématem návrhů zadržování vody v krajině včetně spolupůsobení 
krajinné i sídelní zeleně a zlepšení odtokových poměrů v krajině ve smyslu zpomalení odtoku 
a retence vody v krajině příp. regulace jejího řízeného odtoku (přiblížení stavu před 
industrializací), jež představuje vyhodnocení nakládání s existující meliorační sítí. Dále jsou 
navrženy krajinné prvky pro zadržování vody a snižování výparu. 
 
Návrhy v intravilánu města jsou zaměřeny především na hospodaření s dešťovou vodou. 
Jedním z témat je využití dešťové vody jako vody užitkové pro zavlažování městské zeleně 
v rámci zastavěných částí Slavičína. Pro tyto účely je navržena instalace akumulačních nádrží 
na dešťovou vodu. Dále je doporučena náhrada nepropustných povrchů za propustné 
a na dvou parkovištích byla navržena změna jejich stávajícího povrchu tak, aby došlo 
k zadržení srážkové vody a snížení povrchového odtoku. Doprovodným jevem tohoto opatření 
je zlepšení mikroklimatu a estetický přínos pro lokalitu. Na veřejných budovách ve vlastnictví 
města Slavičína jsou navrženy zelené (vegetační) střechy, které mají mnohé ekologické 
a vodohospodářské přínosy a představují možnost, jak rozšiřovat přírodní plochy v rámci 
zastavěných území. 
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6 Přehled navrhovaných opatření v extravilánu města 
Slavičín 

 
V extravilánu města Slavičín byly identifikovány lokality, na kterých bylo navrženo celkem 
44 opatření. Jednotlivá opatření lze rozdělit do čtyř základních skupin:  
 

1. opatření na stavbách odvodnění, 
2. opatření na vodních tocích a HOZ, 
3. opatření na snížení intenzity povrchového odtoku, 
4. opatření doprovodná (liniová výsadba zeleně a cestní síť). 

 
Pro každé jedno opatření byla zpracována lokalizační/přehledová mapa, byly stanoveny 
orientační ceny za realizaci opatření dle obvyklých nákladů a v případě potřeby byla také 
provedena majetkoprávní analýza navrhovaných opatření. Souhrnný přehled navrhovaných 
opatření pro jednotlivá katastrální území je uveden v tabulce 1. 
 

Tabulka 1 Přehled navrhovaných opatření v extravilánu města Slavičín 

typ opatření 
počet 

celkem 
k.ú. 

Nevšová 
k.ú. 

Slavičín 
k.ú Hrádek na 
Vlárské dráze 

k.ú. 
Divnice 

opatření na stavbách odvodnění    
 

 

snížení intenzity odvodnění 3 1 1 2 0 

odkrytí zatrubněných HOZ a svodných 
drénů 

4 1 0 1 2 

tůň na drenážní výusti 6 0 3 2 1 

opatření na tocích a HOZ      

revitalizace toku 10 2 2 4 2 

stabilizace podélného sklonu 2 1 0 0 1 

koupací biotop 1 0 0 0 0 

opatření na snížení povrchového odtoku    
 

 

retenční průleh 1 0 1 0 0 

odváděcí průleh 1 1 0 0 0 

suchá nádrž 1 1 0 0 0 

zatravnění údolnice 1 0 1 0 0 

opatření doprovodná      

liniová zeleň a cestní síť 14 7 5 1 1 
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6.1 Vyhodnocení nakládání s existující meliorační sítí 

Území města Slavičín  
 
Na území města Slavičín se nachází dle zajištěných podkladů poměrně rozsáhlá území 
s plošným zemědělským odvodněním. Jak již bylo uvedeno v analytické části zakázky 
„Chytrý Slavičín“, pro lokalizaci systémů drenážních staveb bylo využito celkem třech metod, 
resp. datových podkladů. 
 

1. Využití podkladů bývalé ZVHS, 

2. dohledání projektové dokumentace – umístění (rektifikování) projektové dokumentace 

do mapy – digitalizace obvodů drenážních systémů, 

3. detekce drenážních systému na základě identifikace vizuálních projevů staveb 

odvodnění (SO) na podkladech DPZ (současné či historické ortografické podklady). 

Míra přesnosti a důvěryhodnosti, zda se stavba odvodnění v dané lokalitě nachází, 
se pro jednotlivé podklady liší. Za nejméně přesné lze pro území města Slavičín předpokládat 
podklady, zajištěné z bývalé ZVHS. Tyto podklady často neodpovídají skutečnému rozsahu 
a umístění SO v terénu, viz obr. 1, kdy na území města Slavičín je v datové vrstvě ZVHS 
reflektován pouze zlomek identifikovaných SO. 
Při lokalizaci staveb odvodnění z projektové dokumentace se přesnost identifikace zvyšuje, 
avšak roztříštěnost, respektive nesystematická archivace projektových dokumentací 
je problémem, který danou metodu významně limituje. Tento fakt je patrný na obr. 1 v oblasti 
k.ú.  Nevšová, kdy v daném katastru nebyla metodou digitalizace projektové dokumentace 
dohlédána jediná stavba. Dále lze předpokládat nesoulad ve výkresech projektové 
dokumentace s reálnou situací přímo v terénu, kdy až při realizaci SO docházelo k častým 
modifikacím konečných projektů.  
Identifikace SO metodou dálkového průzkumu Země je z výše uvedených důvodů považována 
za nejpřesnější. Hlavní výhodu metody DPZ lze spatřit v identifikaci SO, která je reálně 
umístěná v terénu. Další výhodou je, že díky vizuálnímu projevu na povrchu je lze považovat 
za funkční v závislosti na aktuálnosti podkladových map (čím aktuálnější, 
tím je pravděpodobnější, že SO je funkční). 
Území města Slavičín je tvořeno celkem čtyřmi k.ú., jimiž je město Slavičín, obec Divnice, 
Nevšová a Hrádek na Vlárské dráze. Toto území o rozloze 33,59 km2 je v nezastavěných 
oblastech tvořeno především zemědělskými plochami a lesními porosty. Na většině 
zemědělských plochách pak byla různými metodami identifikována přítomnost SO. Z podkladů 
ZVHS byly nalezeny oblasti s drenážními systémy o celkové rozloze 2,69 km2. 
Oblasti detekované touto metodou se nacházejí především v severovýchodní části území, 
ale zastoupení má i v části jižní. Metodou detekce dle DPZ byly identifikovány drenážní 
systémy s celkovou rozlohou 5,35 km2 a tímto způsobem nalezené stavby odvodnění 
se nacházejí v průběhu celé oblasti zájmového území. Metodou rektifikování projektové 
dokumentace bylo v území vyneseno 11,86 km2 SO, které se nacházejí ve většině zkoumané 
oblasti, s výjimkou okolí obce Nevšová. 
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Tabulka 2 Zastoupení SO dle metod jejich detekce – území města Slavičín 

metoda detekce SO výměra [ha] % zastoupení k celkové výměře 

výměra SO dle ZVHS 269,24 8,0 

výměra SO dle DPZ 535,11 15,9 

výměra SO z projektové dokumentace 1 185,68 35,3 

celková výměra území 3 358,91  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 Území města Slavičín a jeho přilehlých obcí s vyznačením staveb plošného zemědělského 
odvodnění  
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Území k.ú.  Divnice  
  
Katastrální území Divnice o rozloze 7,22 km2 je protáhlého tvaru, přičemž se v severní a jižní 
části nacházejí především lesní porosty. Z tohoto důvodu byly drenáže detekovány zejména 
ve střední oblasti katastrálního území. Metodou využití podkladů ZVHS byla detekována pouze 
jedna plocha odvodnění s rozsahem 7,96 ha, která se nachází ve východní části území. 
Využitím metody detekce dle DPZ byl nalezen hojnější počet staveb s plošným zemědělským 
odvodněním. Stavby nalezené touto metodou mají rozlohu 60,65 ha a jsou lokalizovány 
na zemědělských půdách bezprostředně blízkých středu k.ú. Divnice. Nejhojnější zastoupení 
drenážních staveb vykázala metoda rektifikování projektové dokumentace. Touto metodou 
bylo zjištěno 265,43 ha staveb odvodnění s výskytem téměř na všech zemědělských půdách 
katastrálního území. 
 

Tabulka 3 Zastoupení SO dle metod jejich detekce – k.ú. Divnice 

metoda detekce SO výměra [ha] % zastoupení k celkové výměře 

výměra SO dle ZVHS 7,96 1,1 

výměra SO dle DPZ 60,65 8,4 

výměra SO z projektové dokumentace 265,43 36,7 

výměra k.ú. 722,99  

 
Území k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
 
Metody detekce drenážních systémů v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze 
také vykázaly významné zastoupení odvodňovacích staveb v území. Stavby jsou rozloženy 
téměř po celém území katastru, jehož rozloha činí 6,8 km2. Drenážní systémy se nevyskytují 
pouze v jižní části území, jelikož se v této části nacházejí lesní porosty. Nejvíce staveb 
odvodnění zemědělských ploch bylo detekováno metodou rektifikace projektové 
dokumentace, kdy bylo zjištěno zastoupení odvodňovacích staveb 3,74 km2, které pokrývají 
většinu zájmového území. Metodou detekce drenážních systémů pomocí DPZ byly zjištěny 
oblasti obsahující tyto systémy o rozloze 96,89 ha. Z podkladů ZVHS nebyly v této oblasti 
detekovány žádné stavby odvodnění. 

 
Tabulka 4 Zastoupení SO dle metod jejich detekce – k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 

metoda detekce SO výměra [ha] % zastoupení k celkové výměře 

výměra SO dle DPZ 96,890 14,2 

výměra SO z projektové 
dokumentace 

374,199 55,0 

výměra k.ú. 680,89  

 
Území k.ú.  Nevšová 

 
Katastrální území obce Nevšová je ohraničeno lesními porosty a zemědělská půda 
se vyskytuje především ve střední části území podél obce a silnice č. 4931, která rozděluje 
území na dvě části. Rozloha celého katastrálního území činí 7,56 km2. Z podkladů ZVHS 
bylo identifikováno 2,39 km2 drenážních systémů a jen o nepatrně méně jich 
bylo identifikováno metodou DPZ, a to 2,12 km2. Z projektových dokumentů byla dohledána 
pouze nepatrná plocha staveb zemědělského odvodnění nacházející se v jižní části, 
téměř totožná s hranicí katastrálního území. Rozloha této drobné oblasti činí pouhých 
1036 m2. 
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Tabulka 5 Zastoupení SO dle metod jejich detekce – k.ú. Nevšová 

metoda detekce SO výměra [ha] % zastoupení k celkové výměře 

výměra SO dle ZVHS 238,61 31,6 

výměra SO dle DPZ 211,92 28,0 

výměra SO z projektové dokumentace 0,10 0,01 

výměra k.ú. 756,28  

 
 
Území k.ú. Slavičín  
 
V katastrálním území obce Slavičín, které má rozlohu 11,9 km2, je dle projektové dokumentace 
velmi vysoké zastoupení zemědělských ploch se stavbami plošného odvodnění. 
Takto odvodněné plochy zaujímají území o rozloze 5,44 km2, přičemž tvoří téměř polovinu 
rozlohy tohoto katastrálního území. Dle podkladů ZVHS tomu je však naopak. Stavby plošného 
odvodnění z tohoto zdroje se nacházejí především v severozápadní a jižní části katastrálního 
území Slavičín a jejich rozsah dosahuje, na rozdíl od předchozího zdroje, pouze zlomku plochy 
území, a to 0,21 km2. Metoda detekce plošných staveb odvodnění pomocí podkladů DPZ 
vykázala nižší rozsah zastoupení plošných odvodňovacích staveb než metoda výměry 
SO z projektové dokumentace. Stavby v tomto případě zaujímají rozlohu 1,55 km2 
a jsou hojněji zastoupeny převážně ve východní a jižní části katastrálního území. 
 

Tabulka 6 Zastoupení SO dle metod jejich detekce – k.ú. Slavičín 

metoda detekce SO výměra [ha] % zastoupení k celkové výměře 

výměra SO dle ZVHS 21,72 1,8 

výměra SO dle DPZ 154,89 12,9 

výměra SO z projektové dokumentace 544,09 45,39 

výměra k.ú. 1 198,76  

 
  

6.2 Doporučená opatření na drenážních systémech  

Navrhovaná opatření by měla směřovat ke zlepšení role odvodňovacích systémů v krajině, 
zejména pak ke zpomalení odtoku vody z lokality, posílení samočistících schopností recipientu 
a snížení odnosu živin při současném zachování zemědělsko-produkčního potenciálu. 

Z hlediska prioritizace vynaložení finančních prostředků je doporučeno směřovat návrhy 
opatření do území, ve kterých budou mít největší efekt, tj. do lokalit nejvíce ovlivněných 
změnou vodního režimu po vybudování plošné stavby odvodnění, které jsou zároveň ohroženy 
zvýšeným vyplavováním živin a polutantů. Obecně se jedná o území, která se kromě 
intenzivního odvodnění vyznačují vysokým podílem zornění a existencí půd s nízkou retenční 
schopností pro vodu v jejich zdrojových oblastech. 

Pro návrh opatření, která minimalizují negativní efekty odvodňovacích systémů v krajině 
a podporují efekty pozitivní, je nutná znalost přesného průběhu hlavních odvodňovacích 
zařízení (HOZ), poloha prvků podrobných odvodňovacích zařízení (POZ), zejména svodných 
drénů a drenážních výustí a zároveň jejich základní technické charakteristiky a současný 
fyzický stav. 
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6.3 Drenážní clony – snížení intenzity drenážního odvodnění 

6.3.1 Popis opatření 

Drenážní clona slouží k regulaci a retardaci odtoku na sběrných drénech podzemní drenážní 
sítě. Instalací dojde k částečnému zúžení průtočného profilu drenážního potrubí a při zahlcení 
clony se dosáhne vzdutí vody proti proudu, což může odklonit drenážní vodu do přilehlé části 
drenážního systému a dočasně způsobit efekt "převodu vod" i zvýšení podílu infiltrace 
drenážní vody do zásypu drenážní rýhy a do půdního profilu. V obdobích nižšího průtoku 
se drenážní systém navrací do projektované účinnosti. Plán rozmístění clon na drenážním 
odvodňovacím systému lze provést obdobně jako při návrhu systému podzemní retardace 
drenážního odtoku, a to buď ve variantě "ob drén" nebo ve variantě instalace na každém 
sběrném drénu. Clonu tvoří deska odpovídající tvaru a rozměru drenážního potrubí, 
s libovolným typem výřezu v průtočném profilu. Clona se vkládá do mezery mezi dvěma 
drenážními trubkami nebo do rozšířené svislé spáry (ve stávajícím potrubí). Průtočná plocha 
clony je menší než plocha průtočného průřezu potrubí a drenážní odtok je tím redukován. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intenzita odvodnění by měla korespondovat s požadovanou dobou odvodnění to (tj. dobou 
snížení hladiny podzemní vody z výchozí úrovně při identifikovaném přemokření na úroveň 
sníženou, tj. požadovanou) a návrhovým stupněm ochrany (zabezpečenost No 
– pravděpodobná četnost opakování) v přímé závislosti na pěstované plodině, viz. tabulka 7. 
 

Tabulka 7 Stupeň intenzity odvodnění, doba a zabezpečenost odvodnění No (zdroj: ČSN 75 4200) 

Stupeň intenzity odvodnění Doba odvodnění to (d) Zabezpečenost odvodnění No (roků) 

I. velmi vysoký 2 > 10 

II. vysoký 3 až 4 10 až 5 

III. standardní 5 až 7 5 až 2 

IV. nízký 10 < 2 

 
Pokud je intenzita odvodnění vyšší než aktuálně požadovaná, může se snížit rychlost odtoku 
drenážní vody pomocí hydraulického omezení kapacity konstrukčního odvodňovacího prvku 
(např. změnou světlosti potrubí, zvýšením drsnosti potrubí nebo vložením retardačních prvků, 
například clon, lokálních kontrakcí průtočného profilu apod.). Technicky jednoduchým řešením 
je použití clony, zasouvané mezi drenážky z pálené hlíny nebo zasouvané do vyříznuté spáry 
u PVC potrubí. Drenážní systém pak bude kapacitně omezen ve vodnějším období a prodlouží 

Obrázek 2 Příklad technického provedení drenážní (odtokové) clony pro redukci či eliminaci funkce 
drenáže. V levé části – clona pro úplné omezení odtoku.  

Uprostřed a v pravé části – varianty pro redukci odtoku (zdroj: www.eagri.cz) 
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se tak doba odvodňování (stupeň intenzity odvodnění dle ČSN 75 4200). Zároveň se sníží 
velikost kapacitního průtoku odvodňovacím prvkem. 

6.3.2 Efekty opatření 

Pozitivní efekty 
 
- regulace drenážního odtoku (s dopady na množství i jakost vod), 
- zvýšení intenzity infiltrace vody z potrubí (drenážní rýhy) do okolního půdního prostředí, 
- zvýšení perkolace drenážních vod do půdních horizontů pod úroveň uložení drénů, 
- zvýšení retence a akumulace vody v přilehlé půdě, 
- účinnost opatření vůči řešeným znečišťujícím látkám je dána jeho ovlivněním kulminací 
průtoků a poměrem velikosti a pufrační kapacity ploch v dosahu opatření a intenzitou vstupů 
znečištění. 
 
Negativní efekty 
 
- riziko zanesení drenážního potrubí usazovanými zemitými částicemi v těsné blízkosti před 

clonou; v takovém případě hrozí riziko postupného vyřazení stavby z funkce, 
- poškození drenážní trubky při instalaci clony (prasknutí) a tím vytvoření nežádoucí poruchy, 

kterou je třeba bezprostředně opravit, 
- obtékání clony drenážním obsypem a okolní půdou při větších průtocích (riziko vyplavování 

zeminy a vytváření kaveren v blízkosti drénu, riziko nežádoucího lokálního zamokření), 
- může docházet k občasnému extrémnímu hydrostatickému tlaku v drénu a v důsledku toho 

k tvorbě vývěrů drenážní vody až na povrch pozemku (zejména v místě instalace clon) 
a její stékání po povrchu s efekty vodní eroze půdy, 

- pro efektivní instalaci je třeba velmi přesného vytyčení drénu. 
 
Vliv na vodní režim a vodní erozi 
 
Celkově se zvyšuje akumulace vody v půdním profilu a podle konkrétních podmínek 
se zpravidla zvyšuje jeho retenční schopnost. Drenážní odtok je ve vodnějším období v místě 
aplikace omezen, což může způsobit dočasné přeskupení složek odtoku vod směrem 
ke zvýšení podílu mělkého podpovrchového odtoku nebo k podpoře perkolace vod do nižších 
zvodní. Povrchový odtok se v závislosti na možném dočasném snížení infiltrační schopnosti 
nedostatečně odvodněné půdy může naopak zvyšovat.  
Riziko vodní eroze se zvyšuje (a to povrchové i podpovrchové) v závislosti na parametrech 
návrhu, vhodnosti pro místní podmínky a preciznosti provedení. Toto riziko souvisí s možností 
bodového vývěru drenážních vod na povrch pozemku. Dalším aspektem zvyšování rizika 
povrchové vodní eroze je dočasné zvýšení vlhkosti půdy a s tím související možné snížení 
infiltrační schopnosti povrchu pozemku. 
 

6.3.3 Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náročnost provedení je dána zejména potřebou přesně vytyčit místo instalace na drénu, 
což minimalizuje zemní práce. Při přesném vytyčení místa instalace a při strojním provádění 
zemních prací odpovídá časová náročnost cca 30-45 minut na jednu clonu. Instalaci je třeba 
provádět pečlivě, aby zůstal drén průtočný. 
Náklady na průzkum a inženýrské práce: cca 1 500 Kč/ha i více. 
Materiál: cca 50 Kč/clonu. 
Náklady na zemní práce při odkrytí drénu cca 50–80 Kč/bm resp. 50 Kč/clonu. 
Ruční instalace clony do drénu (vložení, příp. vyříznutí) cca 50–100 Kč/clonu. 
Zásyp rýhy se zhutněním cca 40–60 Kč/bm. 
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6.3.4 Nároky na údržbu 

Protože toto opatření předpokládá zachování funkce drenáže, provozní náklady reprezentují 
běžnou údržbu, resp. náročnější provádění oprav drenážního systému. Oproti běžnému 
provozu drenáže existuje však vyšší pravděpodobnost výskytu poruch. 
 

6.3.5 Detekované lokality pro aplikaci drenážních clon 

 

 
Obrázek 3 Lokalita vhodná pro aplikaci clony – snížení intenzity drenážního odvodnění v severní části 

k.ú. Nevšová 
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Obrázek 4 Lokalita vhodná pro aplikaci clony – snížení intenzity drenážního odvodnění v jižní části 

k.ú. Hrádek na Vlárské Dráze 

Obrázek 5 Lokalita vhodná pro aplikaci clony – snížení intenzity drenážního odvodnění ve východní 
části k.ú Slavičín a severní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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6.4 Tůň dotovaná drenážní vodou, tůň na drenážní výusti, tůň v blízkosti 
drobného vodního toku 

6.4.1 Popis opatření 

Tůň je terénní deprese nebo prohlubeň v krajině, která je trvale nebo periodicky zaplavována 
vodou. Tůně jsou zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení. 
Maximální hladina vody v tůni může být dána pouze okolním terénem či zemním valem z jejího 
výkopku. Hlavním zdrojem vody je voda vytékající z drenážních systémů. Tůně mohou 
být průtočné nebo neprůtočné – výhradně napájené drenážní vodou, případně v kombinaci 
s přítokem povrchových vod. 

6.4.2 Efekty opatření 

Odtok povrchové vody není tůněmi zpravidla zásadně ovlivněn (předpokládá se, že hlavním 
zdrojem vody v tůni je voda drenážní). Tůněmi je možno stabilizovat poměry v místech 
drenážních výustí nebo pod drenážními výustěmi, tedy tam, kde by mohlo docházet k lokální 
povrchové erozi. Tůň je významným prvkem ke zvýšení druhové biodiverzity organizmů 
a přírodních procesů. Vedlejším účelem je potom funkce estetická a krajinotvorná. 

6.4.3 Analýza realizačních nákladů opatření 

Náklady na tvorbu tůní v ploše do 0,3 ha je možno odhadnout na 400 Kč/m3 vytěžené zeminy, 
v ploše nad 0,3 ha na 300 Kč/m3 vytěžené zeminy. Položka zahrnuje odtěžení zeminy suchou 
nebo mokrou cestou včetně přesunu, uložení a rozprostření zeminy v rámci lokality.  

6.4.4 Nároky na údržbu 

Údržba tůní spočívá v odstraňování náletu, vytrhávání zárůstu, částečném odstranění 
sedimentu a pomístní úpravě zemních valů. Vždy je nutno brát ohled na vyskytující se biotop, 
který nesmí být poškozen. Podle dispozičního řešení může být pro dlouhodobou bezkonfliktní 
funkci zásadní údržba místa vyústění drenáže do tůně (zvláště, pokud se výusť nachází 
pod úrovní trvalé hladiny v tůni). Pokud se drenážní výusť nachází nad tělesem tůně 
a drenážní voda přitéká do tůně povrchově (v podobě tzv. "výhonu"), údržbu výusti i tůně 
lze provádět odděleně a zpravidla i jednodušeji. 

6.4.5 Odhadnuté náklady na realizaci tůní (konkrétně navržené tůně)  

Náklady na realizaci tůní byly stanoveny na základě odborného odhadu cen, 
kdy je předpokládána cena za 1 m3 vytěženého materiálu 400 Kč. Průměrná hloubka tůní 
je předpokládána 1 m, což odpovídá dolní hranici průměrnému zahloubení tůní. V případě 
realizace tůní s menším zahloubením je možné předpokládat nižší náklady, než jsou uvedeny 
v tabulce 8. 

Tabulka 8 Odhad nákladů na realizaci tůní 

ID tůně výměra [m2] 
odtěžený materiál 

[m3] 
náklady na vytěžení 
1 m3 materiálu [Kč] 

náklady na realizaci tůně 
[Kč] 

1 328,7 328,7 400 131 491,6 

2 777,4 777,4 400 310 971,3 

3 648,5 648,5 400 259 409,1 

4 554,1 554,1 400 221 642,5 

5 543,0 543,0 400 217 191,7 

6 359,7 359,7 400 143 863,0 
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6.5 Lokalizace navrhovaných tůní a majetkoprávní analýza dotčených 
pozemků 

 
Tabulka 9 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 1 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

456 Slavičín [750085] 5115 orná půda ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek 

na Vlárské dráze, 76321 
Slavičín 

449 Slavičín [750085] 1886 orná půda Richkun Lenka 
Mladotická 755, 76321 

Slavičín 

448 Slavičín [750085] 2174 orná půda Richkun Lenka 
Mladotická 755, 76321 

Slavičín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 6 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – ve východní části k.ú. Slavičín  
(již zpracovaná dokumentace z předchozí zakázky) 
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Tabulka 10 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 2 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

394/1 
Slavičín 

[750085] 
7943 orná půda 

Juřík Zdeněk 

Ing. 
Dlouhá 689, 76321 Slavičín 

391/1 
Slavičín 

[750085] 
7251 orná půda Štefániková Eva K Parku 536, 76321 Slavičín 

386 
Slavičín 

[750085] 
1654 TTP Hřibová Marie 

Jasmínová 548, 76321 
Slavičín 

Obrázek 7 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – ve východní části k.ú. Slavičín 
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Tabulka 11 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 3 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

250 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

7049 orná půda Zemánek Josef 
Družstevní I 67, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – v severní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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Tabulka 12 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 4 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

1978 Slavičín [750085] 737 TTP AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1964/1 Slavičín [750085] 355 TTP AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1970/2 Slavičín [750085] 376 TTP Hlaďo Tomáš 
Luhačovská 203, 76321 

Slavičín 

1970/1 Slavičín [750085] 567 TTP Salvetová Božena U Mlýna 194, 76321 Slavičín 

1964/2 Slavičín [750085] 1309 TTP AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1991/6 Slavičín [750085] 151 orná půda Hlaďo Tomáš 
Luhačovská 203, 76321 

Slavičín 

 
 
 

 

Obrázek 9 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – ve střední části k.ú. Slavičín 
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Obrázek 10 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – ve střední části k.ú. Divnice 

 
Tabulka 13 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 5 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

2437 Divnice [750069] 3845 TTP město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
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Tabulka 14 Výpis dotčených pozemků návrhu tůně 6 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

1821/8 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
3210 TTP 

Slovák Josef, 

Slováková 

Drahomíra 

Ke Snožku 200, Hrádek 
na Vlárské dráze, 

76321 Slavičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 Lokalita vhodná pro realizaci tůně – v severozápadní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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6.6 Revitalizace drobných vodních toků a HOZ 

Revitalizace vodních toků a HOZ jsou opatření v síti vodních toků, v jejich nivách, v prostředí 
hlavních odvodňovacích (HOZ), která mohou opět nabýt charakteru vodních toků. 
Revitalizací HOZ dojde ke změně stavby a jejích cílových parametrů, tedy k převedení 
na přírodě blízký vodní tok. Funkčnost odvodnění je možné zachovat i po provedení 
revitalizace s tím, že musí být zajištěno napojení svodných drénů do recipientu i po provedení 
stavební úpravy.  
Každý revitalizační případ je zvláštní a musí být individuálně posuzován. Vedle technických 
parametrů rozhodují o možných přístupech k řešení hlavně organizační a vlastnické podmínky. 
Prakticky nejdůležitější je dostupnost pozemků v nivě. Nejnáročnější částí přípravy 
revitalizačních akcí je právě jednání s vlastníky pozemků. Současně však zkušenosti ukazují, 
že tam, kde je na straně revitalizátora skutečný zájem, přijatelné řešení se zpravidla najde. 
 

6.6.1 Možné přístupy k revitalizaci vodních toků a HOZ: 

• obnova původního koryta, dochovaného ve zbytcích z doby před regulací, 

• vytvoření nového přírodě blízkého koryta, 

• částečná revitalizace při nemožnosti měnit trasu, ale s mírným rozvlněním stopy 

a rozčleněním podélného i příčného profilu koryta, 

• částečná revitalizace bez možnosti rozvolnění trasy. 

6.6.2 Doporučené prvky stabilizace koryta opevněním a jejich rozdělení: 

• vhodná pro místní a podélnou stabilizaci – kamenné pohozy a záhozy, 

• vhodná pro místní i podélnou stabilizaci, avšak omezeně použitelná vzhledem 

k náročnosti instalace – drnování, vrbové stavby, 

• vhodná pro místní stabilizaci – kamenné rovnaniny, 

• použitelná ve speciálních případech v návaznosti na inženýrské stavby apod. 

– kamenné dlažby. 

 

6.6.3 Cíle revitalizace vodního toku ve volné krajině  

1) Zvětšení prostorového rozsahu vodního toku, který byl dříve omezen technickou úpravou. 

Může jít o rozšíření, resp. rozvolnění koryta, obnovení širšího meandrového pásu, 

obnovení šířky říčního perimetru s přirozeným průtokovým (záplavovým) režimem. 

2) Obnovení přírodě blízké tvarové členitosti koryta. Zatímco technické úpravy koryta 

zbavovaly tvarové členitosti, cílem revitalizací je jejich obnova. Členitost koryta 

se dá popisovat v řadě dílčích parametrů, jako jsou členitost trasy, příčných průřezů, 

podélného profilu, tvarů a povrchů dna a břehů, … až po členitost doprovodných porostů. 

3) Obnovení hydraulické členitosti vodního toku, tedy členitosti hloubek vody a rychlostí 

proudění – což bezprostředně souvisí s tvarovou členitostí. 

4) Zvětšení množství vody, běžně přítomného v korytě. Zatímco pro většinu technicky 

upravených úseků vodních toků je charakteristická prostorově redukovaná kyneta 

pro běžné průtoky s nízkým sloupcem vody, revitalizace by měly zvětšovat množství vody, 

které je za běžných průtoků přítomno v běžném metru koryta. Logickým řešením 

revitalizace v tomto aspektu je vytvoření širší kynety a její rozčlenění prohlubněmi 

– tůněmi. 

5) Obnovení migrační prostupnosti vodního toku pro vodní živočichy. U nejmenších 

drobných vodních toků je třeba zoologickým, resp. ichtyologickým posouzením 

prověřovat, zda v daném případě má smysl o prostupnost usilovat. Není cílem revitalizací 

dostávat do vodních toků takové oživení, které by se v nich za přirozených poměrů 
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nevyskytovalo, některé případy, například v kaskádách neprostupných rybníků, 

jsou v reálném časovém horizontu beznadějné. Jinak je ovšem migrační zprostupnění 

jednou ze základních náležitostí revitalizace. První v řadě opatření pak stojí obnovení 

přirozené migrační prostupnosti, která nemůže být ekvivalentně nahrazena sebelepším 

rybím přechodem. Tedy odstranění migrační překážky. Na druhém místě by mělo 

být nahrazení objektu vytvářejícího překážku objektem prostupným – třeba nahrazení jezu 

drsnou dnovou rampou. Až na třetím místě, když to jinak nejde, by mělo přicházet na řadu 

doplnění migrační překážky rybím přechodem (jako řešení nákladné, a ne vždy zcela 

spolehlivé). 

6) Zpomalení odtoku, zejména zpomalení průběhu velkých vod. Tohoto efektu 

je dosahováno tím, že velké, přímé, hydraulicky hladké, tedy vysoko kapacitní koryto 

je nahrazeno korytem malým, drsným, o malé kapacitě. Takové koryto jednak pomaleji 

provádí a koncentruje povodňovou vlnu, jednak ji nutí k rozlévání do nivy, tedy vyvolává 

efekt transformace povodňové vlny. 

7) Omezení drenážního účinku koryta. Nepřirozeně zahloubené technicky upravené koryto, 

které nadměrně odvodňuje okolní plochy, je nahrazeno korytem přirozeně mělkým. 

Takto se jednak zpomaluje odtok vody z povodí, jednak podporuje vlhký nebo mokřadní 

charakter okolních ploch, z ekologického hlediska vítaný. 

8) Posílení přirozené stability koryta. V mělké, ploché kynetě o malé průtočné kapacitě 

se podélné ani příčné proudění za větších průtoků nesoustřeďuje do takových rychlostí, 

jako je tomu v korytech, typicky produkovaných technickými úpravami. 

Technicky upravená koryta se zpravidla neobejdou bez technických forem opevnění, 

zatímco přirozeným korytům většinou k dynamické stabilitě postačuje právě jejich 

přirozeně malá kapacita a velká členitost. 

9) Co nejpokročilejší obnovení morfologické přírodní autenticity koryta. Obnovení rozměrů 

a tvarů koryta, odpovídajících příslušnému přirozenému morfologickému typu, významně 

zvětšuje pravděpodobnost, že revitalizované koryto bude funkční hydraulicky i ekologicky. 

10) Co nejpokročilejší obnovení ekologické přírodní autenticity koryta. Pakliže předcházející 

aspekty budeme pokládat za základnové, pak tento je nadstavbový. Při revitalizaci 

(bez biomanipulací) se očekává, že obnovení přirozených ekologických funkcí koryta 

se dostaví jako důsledek vhodného pojednání tvarů a rozměrů koryta, v některých 

případech též vhodných zásahů do průtokového či splaveninového režimu. 

6.6.4 Kroky návrhu revitalizačního koryta: 

Nutno připomenout, že se jedná o návrh přírodě blízkého koryta ve volné krajině. Předpokládá 
se, že součástí revitalizace je obnova dostatečně širokého potočního, resp. říčního pásu, 
který zajištuje prostor jak pro povodňové rozlivy, tak pro samovolný vývoj koryta. Bude tedy 
snaha dát vlastnímu korytu jenom takovou kapacitu, jaká odpovídá přirozeným poměrům. 
Koryto se navrhuje s jednoduchým průřezem. Staré, technicky řešené koryto neurčuje 
tvarování koryta nového a je podle potřeby nejspíše rušeno. Provedení nového koryta 
ovlivňuje hlavně v místech křížení a dotyků, kde je pak nutné nové koryto odpovídajícím 
způsobem stabilizovat. 
 

1. Rozvaha o morfologickém typu vodního toku a předběžný orientační návrh trasy, 
2. stanovení návrhové kapacity koryta, 
3. návrh příčného průřezu koryta, 
4. podrobný návrh trasy koryta, 
5. detailní tvarování koryta. 
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6.6.5 Odhad nákladů na revitalizaci HOZ a drobných vodních toků 

Vlastní jednotkové náklady se mohou lišit zejména podle velikosti koryta řešeného HOZ, 
popř. do podoby HOZ zregulovaného toku. V případě HOZ se v závislosti na dalších 
doprovodných opatřeních náklady často pohybují v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč/m řešeného 
úseku, přičemž obvyklé náklady jsou okolo 2 000 Kč/m. 
Náklady na revitalizaci drobných vodních toků jsou oproti nákladům na revitalizaci HOZ 
vyšší a lze je odhadnou na 3 500 Kč/m. 
Výše uvedené ceny odpovídají nákladům za realizaci opatření, nejsou zde započítány 
konkrétní analytické, geodetické ani projekční práce. 

6.6.6 Odhadnuté náklady na revitalizaci HOZ a drobných vodních toků (konkrétně 
navržené revitalizace)  

 
Odhad realizačních nákladů navrhovaných revitalizací drobných vodních toků a HOZ na území 
města Slavičín je uveden v tabulce č. 15. Kategorie HOZ a DVT byly stanoveny na základě 
charakteristik jednotlivých úseků vodotečí při provádění terénní pochůzky. 
 

Tabulka 15 Odhad nákladů na revitalizaci úseků HOZ a DVT 

ID úseku 
vodoteče 

vodoteč délka [m] 
náklady na 

revitalizaci 1 m úseku 
vodoteče [Kč] 

náklady na 
realizaci [Kč] 

1 DVT 1 237,7 3 500 831 901,8 

2 DVT 2 405,9 3 500 1 420 577,3 

3 DVT 3 257,2 3 500 900 135,2 

4 HOZ 1 420,4 2 000 840 868,5 

5 HOZ 2 690,3 2 000 1 380 597,7 

6 HOZ 3 516,1 2 000 1 032 207,9 

7 HOZ 4 1009,6 2 000 2 019 280,4 

8 HOZ 5 558,7 2 000 1 117 467,4 

9 HOZ 6 252,2 2 000 504 445,8 
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6.6.7 Lokalizace HOZ a drobných vodních toků navrhovaných k revitalizaci 
a majetkoprávní analýza dotčených pozemků 

 

Tabulka 16 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 1 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

3957/1 Nevšová [704369] 5926 lesní pozemek 
Lesy České republiky, 

s.p. 

Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové 

4488 Nevšová [704369] 4722 TTP 
Zemánková Naděžda 

Mgr., 
Nevšová 63, 76321 

Slavičín 

4567 Nevšová [704369] 16647 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4442 Nevšová [704369] 1448 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4490 Nevšová [704369] 3909 TTP město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4443 Nevšová [704369] 5372 TTP Marcaníková Jana 
Nevšová 22, 76321 

Slavičín 

4489 Nevšová [704369] 1037 TTP ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

4480 Nevšová [704369] 181 vodní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

Obrázek 12 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v severní části k.ú. Nevšová 
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Tabulka 17 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 2 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

4485 Nevšová [704369] 2067 vodní plocha 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4621 Nevšová [704369] 1421 vodní plocha 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4622 Nevšová [704369] 2013 TTP 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4620 Nevšová [704369] 1898 TTP 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4574 Nevšová [704369] 1932 TTP město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4572 Nevšová [704369] 135 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4573 Nevšová [704369] 420 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

4484 Nevšová [704369] 8798 TTP 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4611 Nevšová [704369] 664 vodní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
 

Obrázek 13 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v severní části k.ú. Nevšová 
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Obrázek 14 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v severozápadní části k.ú. Slavičín 

 
Tabulka 18 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 3 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

1996 Slavičín [750085] 3576 orná půda AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1977 Slavičín [750085] 954 TTP AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1940/20 Slavičín [750085] 2090 orná půda Saňák František Luhačovská 196, 76321 Slavičín 

1990/6 Slavičín [750085] 511 TTP Saňák František Luhačovská 196, 76321 Slavičín 

1990/5 Slavičín [750085] 674 TTP 
ABM HRÁDEK, 

s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

1940/31 Slavičín [750085] 333 orná půda Lukášová Jana 
Chládkova 2023/28b, 

Žabovřesky, 61600 Brno 

1940/22 Slavičín [750085] 1979 orná půda Kašpar Martin Okružní 593, 76321 Slavičín 

1940/26 Slavičín [750085] 2680 orná půda 
Marićová Jana 

MUDr. 
Okružní 2671, 47001 Česká Lípa 

1964/1 Slavičín [750085] 355 TTP AGM servis s.r.o. 
Družstevní I 225, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

1982 Slavičín [750085] 1687 orná půda 
Rosenberg 

Antonín 
Sedlářská 559, 76321 Slavičín 
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Tabulka 19 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 4 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

361 Slavičín [750085] 3014 TTP ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek na Vlárské dráze, 

76321 Slavičín 

333/2 Slavičín [750085] 485 TTP 
Dvořáková Jitka Ing. 
Šmidrová Libuše Ing. 

Rotalova 541/14, Husovice, 61400 Brno 
Čejkovická 4114/6, Židenice, 62800 Brno 

379 Slavičín [750085] 2318 TTP 
SJM Dvorský Vladislav 

a Dvorská Miluše 
Luhačovská 177, 76321 Slavičín 

371 Slavičín [750085] 2144 TTP Hubík Zdeněk Kvítkovská 183, 76361 Pohořelice 

386 Slavičín [750085] 1654 TTP Hřibová Marie Jasmínová 548, 76321 Slavičín 

333/4 Slavičín [750085] 876 TTP 
Došla Karel 

Pjajko Roman 
Nad Ovčírnou 826, 76321 Slavičín 

K. Vystrčila 385, 76321 Slavičín 

368 Slavičín [750085] 1870 TTP 
Jančaříková Zuzana 
Janečka Vratislav 
Šindelář Jaroslav 

Kovářská 1645, 69801 Veselí nad Moravou 
Janečkova 682, 69183 Drnholec 

Mírová 976, 69102 Velké Bílovice 

332/7 Slavičín [750085] 240 
orná 
půda 

Lysáčková Marcela Závoří 3021/21, Zábřeh, 70030 Ostrava 

333/3 Slavičín [750085] 628 TTP Hromádka Antonín č. p. 256, 76321 Slavičín 

333/1 Slavičín [750085] 479 TTP Lysáčková Marcela Závoří 3021/21, Zábřeh, 70030 Ostrava 

385/1 Slavičín [750085] 1589 TTP Humpolová Marie Mladotická 756, 76321 Slavičín 

341 Slavičín [750085] 6972 
orná 
půda 

Dvořáková Jitka Ing. 
Šmidrová Libuše Ing. 

Rotalova 541/14, Husovice, 61400 Brno 
Čejkovická 4114/6, Židenice, 62800 Brno 

Obrázek 15 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – ve východní části k.ú. Slavičín 
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335/5 Slavičín [750085] 917 TTP 
Státní pozemkový 

úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 

Tabulka 20 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 5 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

2537 
Slavičín 

[750085] 
4289 vodní plocha město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 16 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v západní části k.ú. Divnice 
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Obrázek 17 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – na severovýchodní hranici k.ú. Hrádek na Vlárské 

dráze a Divnice 

 
Tabulka 21 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 6 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

2663 
Divnice 

[750069] 
779 vodní plocha 

Povodí 
Moravy, s.p. 

Dřevařská 932/11, Veveří, 
60200 Brno 

2637 
Divnice 

[750069] 
253 vodní plocha město Slavičín 

Osvobození 25, 76321 
Slavičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině  

4781/006 duben 2021 
 

 

45 

 
Obrázek 18 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – ve východní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 

 
Tabulka 22 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 7 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

554/1 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

7086 ostatní plocha 
město 

Slavičín 
Osvobození 25, 76321 Slavičín 

600/3 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

1142 vodní plocha 
město 

Slavičín 
Osvobození 25, 76321 Slavičín 

2349 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

1603 vodní plocha 
město 

Slavičín 
Osvobození 25, 76321 Slavičín 

521 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

1259 TTP 
Ocelík 

Vojtěch 
Cihlářská 777, 76321 Slavičín 

520 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

3969 TTP 
Zemánek 

Josef 
Družstevní I 67, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

2644 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

887 TTP 
město 

Slavičín 
Osvobození 25, 76321 Slavičín 
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Tabulka 23 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 8 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

2651/2 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

621 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

941/59 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

3746 TTP Salvet Ladislav 
Hrádecká 16, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 
Slavičín 

1969/2 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

4155 ostatní plocha město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

865/1 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

13079 TTP město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

941/58 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

6650 orná půda GUERRINI s.r.o. 
Krymská 285/25, 

Vršovice, 10100 Praha 
10 

 
 
 

Obrázek 19 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v jižní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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Tabulka 24 Výpis dotčených pozemků návrhu revitalizace úseku vodoteče 9 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku vlastník adresa vlastníka 

1821/2 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
[750077] 

1196 vodní plocha 
Slovák Josef 

Slováková Drahomíra 

Ke Snožku 200, 
Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 
Slavičín 

 
 

  

Obrázek 20 Úsek vodoteče vhodný k revitalizaci – v západní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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6.7 Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení 

6.7.1 Popis opatření 

Do hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) jsou zaústěny systémy podrobného odvodnění 
(POZ) jednotlivých pozemků. Parametry HOZ (kapacita, hloubka, směrové poměry) 
byly předurčeny řešením POZ. Přednostně byl HOZ řešen jako otevřený, pouze 
ve výjimečných případech byl řešen jako zatrubněný. Zatrubnění vytvářelo dobré podmínky 
pro velkoplošné obhospodařování půdy i ve složitějších přírodních podmínkách, nevytvářelo 
překážky pro provoz zemědělské techniky a nerozčleňovalo pozemek na bloky. V době 
realizace stavby odvodnění byla kritériem pro vymezení rozdílu mezi svodným drénem a HOZ 
světlost potrubí (limitem je světlost potrubí Js = 400 mm). 
Současné vodohospodářské pojetí parametrů hydrografické sítě a jejich krajinářské 
i ekologické funkce, zároveň s provozními kritérii vyžadujícími jednoduchost údržby 
a minimalizaci rizikových objektů, mění pohled na zatrubněné HOZ. Účelnost opatření je třeba 
hodnotit i ve vztahu k případné přetrvávající příčině zamokření a budoucímu plánovanému 
využívání pozemků. 
Hlavním principem opatření je zrušení zatrubněného úseku HOZ a jeho odkrytí/otevření. 
Trubní odpad se využitím přírodě blízkých úprav tak navrací do podoby drobného vodního 
toku, který, mimo jiné, vytváří lepší podmínky pro procesy samočištění, kontroly a údržby. 
Provedená úprava však musí respektovat existenci systémů odvodnění přilehlých pozemků 
co do zachování možnosti jejich zaústění i rizik poškození přilehlých odvodňovacích prvků 
(zpravidla drénů) změnou směrového vedení trasy HOZ, hloubkou atd. Pokud je však 
současně zrušeno systematické odvodnění přilehlých pozemků a nejedná se o vodoteč 
s trvalým průtokem vody, lze vytvořit koryto s charakterem průlehu a jeho zpevnění 
vegetačním krytem. 
Technické parametry jsou limitovány místními podmínkami, včetně rozsahu zachování 
zaústěných systémů podrobného odvodnění přilehlých pozemků. Návrh bude vycházet 
ze zásad přírodě blízkých úprav toků. Specifikem prováděné revitalizace je nutnost zohlednit 
zaústění zachovaných částí odvodňovacího systému přilehlých pozemků. Zpravidla 
je situováním hranic plošného systému odvodnění přilehlých pozemků také vymezen volný 
prostor údolnice pro návrh nové trasy toku (sevření mezi sběrné či ochranné drény stávajících 
drenážních skupin). Pokud dojde během návrhu či realizace k přerušení/obnažení 
odvodňovacího prvku/drénu, je nutné jej sanovat v patřičné vzdálenosti od místa přerušení 
(u horní části drénu) nebo jej zaústit či napojit (u dolní části drénu). Pokud by takových zaústění 
bylo třeba realizovat neúměrné množství, lze všechny drény podchytit jedním novým svodným 
drénem, vedeným souběžně s trasou revitalizovaného toku a provést jeho zaústění 
ve vhodném místě (zpravidla s uplatněním minimálního sklonu drénu tak, aby jej bylo možné 
vyústit ve vymělčené niveletě toku). 
Trasa zatrubněného odpadu nebyla záměrně navrhována v nejnižším místě údolnice z důvodů 
minimalizace rizika porušení vodní erozí povrchu pozemku. Proto bude eliminační zásah 
vyžadovat přeložení trasy do skutečné údolnice a s tím související potřebu projednání změny 
vlastnických práv k dotčeným pozemkům (např. geodetické zaměření, zpracování 
geometrického plánu a následné převedení zájmové plochy z kategorie orné půdy do kategorie 
vodní tok) atd. 
Pokud se zaúsťují jednotlivé stávající svodné drény, nebude zpravidla vyhovovat niveleta 
nového toku niveletě původního zaústění drénu, a proto bude třeba provést různé varianty 
opatření, která budou mít za cíl výškově vyřešit zaústění do revitalizovaného toku: 
- otevřít drenážní rýhu svodného drénu a provést přeložení drénu v menším (maximálně 

v povoleném minimálním) sklonu tak, aby niveleta vyústění drénu odpovídala niveletě 
revitalizovaného koryta. Délka přeložení drénu proti jeho spádu bude stanovena odvozením 
z výškových poměrů, 

- předmětný svodný drén před břehovou čarou nového toku zalomit ve směru toku a drén vést 
podél revitalizovaného toku v minimálním povoleném sklonu tak daleko, než bude možné 
jeho výškové zaústění do revitalizovaného toku, 
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- zvolit vhodné kombinace výše uvedených řešení, 
- řešit zaústění drénu podle návrhů publikovaných Justem (2003, 2005). 
 

6.7.2 Efekty opatření 

 
Pozitivní efekty: 
 
- zvýšení podílu infiltrace vody do půdně-geologického prostředí (posílení přirozené složky 

filtrace a dotace podzemních vod), a to: 
- snížením intenzity přímého odtoku zrušením hydraulicky hladkého potrubí HOZ, 
- obnovením spojitosti vodoteče s přilehlými pozemky, 
- snížením hydraulického spádu v případě zvýšení nivelety dna HOZ a uplatnění 

odvodňovací funkce, 
- snížení intenzity odtoku z území a zvýšení HPV, 
- zvýšení retenčního a akumulačního účinku – zvětšení množství vody, které je za běžných 

i za malých průtoků zadržováno v délkové jednotce vodního toku, parametr významný 
z hlediska ekologického, případně rybářského, 

- zlepšení fyzikálních a chemických podmínek pro odbourávání nežádoucích látek (světelné, 
tepelné, pH), zvětšení aktivních povrchů pro žádoucí biologickou aktivitu, tj. procesů v úzké 
návaznosti na samočistící schopnost toků, 

- vytvoření denitrifikačních podmínek v případě bočních tůní a v přiléhajícím půdním profilu, 
- vytvoření sedimentačních prostorů (akumulačních podmínek) pro nerozpuštěné látky, 
- posílení odbourávání nežádoucích koncentrací látek (živin) formou využití vegetací, 
- účinnost opatření závisí na optimálním poměru intenzity vstupu znečišťujících látek 

a kapacity opatření (tj. nepřekročení resilienční schopnosti úseku odkrytého HOZ), 
- revitalizační efekty: při obnově vodního toku příp. mokřadu i při zřízení průlehu s výsadbami 

(obnova přirozených funkcí toku, oživení vodoteče a zlepšení podmínek pro zvýšení 
biodiverzity), s přihlédnutím k případnému zachování odvodňovací funkce napojených 
systémů zemědělského odvodnění, 

- obnova mokřadních anebo lučních biotopů, 
- zpravidla prodloužení trasy koryta a zvětšení samočisticí schopnosti toku, 
- návrat k přirozenému začlenění hydrografického prvku do krajiny, včetně dlouhodobých 

funkcí výsadeb stanovištně vhodných dřevin, 
- snížení rizik vyplývajících ze zatrubnění (potenciálně na vtoku, v místě instalovaných šachet, 

na vyústění), jakými jsou eroze okolních pozemků, zanášení a zarůstání, vytváření kaveren 
a degradace stavebních materiálů, 

- snížení náročnosti údržby a oprav. 
 
Negativní efekty: 
 
- ztráta výměry hospodářsky využitelné plochy, 
- obtížnější zemědělský management dotčených pozemků, 
- ztráta hydraulického spádu na úroveň dna odtrubněného HOZ (v případě vyšší nivelety dna 

nově zřízeného otevřeného HOZ, resp. drobného vodního toku, nebo průlehu) – tj. snížení 
odvodňovacího účinku, 

- ztráta retenční kapacity půd v lokalitách se zvýšenou vlhkostí (při nevhodném zvýšení HPV), 
- riziko ohrožení sousedních, hydrologicky navazujících pozemků zaplavením cizí vodou, 

popř. splaveninami pocházejícími z eroze při vyšších vodních stavech.  
(pozn.: tyto mechanismy zpravidla působí i v případě zatrubnění a prvotním místem ohrožení 

je vtokový objekt trubního odpadu – jeho vtoková kapacita) 
- riziko nežádoucích erozně-akumulačních procesů v případě neupraveného drobného 

vodního toku, 
- riziko zarůstání drénů v případě výsadeb dřevin (břehové porosty), 
- zhoršení přístupnosti koryta pro údržbu v případě ponechání části funkcí HOZ, 
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- náročnost řešení při zachování funkce přilehlých POZ (zahrnuje i riziko nevhodně 
provedeného návrhu napojení POZ např. mělce uloženými svodnými drény – riziko destrukce 
materiálu drénu pojezdy technikou, mrazy atd.). 

6.7.3 Vliv na vodní režim 

Doporučovanými charakteristikami přírodě blízkých koryt (jako zpravidla cílovým stavem 
odtrubnění HOZ) jsou zejména: 
- přirozeně malá průtočná kapacita (průtočná kapacita je navrhována s ohledem na přírodní 

podmínky lokality a požadované zachování využívání okolních pozemků, resp. zachování 
funkčního detailu odvodnění, v případě drobných vodních toků v nezastavěné krajině, 
jaké ve většině případů budou vznikat revitalizací HOZ, obvykle přirozeně malá průtočná 
kapacita nepřesahuje úroveň Q30d), 

- přirozeně velká tvarová členitost, zejména členitost trasy (sled oblouků, kterému 
v podélném profilu odpovídá sled tůní a proudných brodů), rozměrů a tvarů příčných 
průřezů, průběhu břehových čar a dnové čáry – tomu odpovídá i diametrálně vyšší 
schopnost odvádění povrchově stékající vody z přilehlých pozemků, 

- přírodě blízké tvary příčných průřezů – zejména dostatečný poměr šířky kynety k hloubce, 
- přirozeně velká hydraulická členitost (proměnlivost hloubek vody a rychlostí proudění 

v korytě – souvisí s tvarovou členitostí), 
- s opatřením související obnova přiměřeně širokého zatravněného (příp. dřevinného) 

potočního pásu (potoční pásy jsou obnovovány v případě dostatku prostoru). Obnovení 
koryta s potočním pásem představuje hodnotnější řešení než pouhé obnovení koryta. 
V případě zvlněných a meandrujících koryt lze jako doporučení pro návrh šířky pásu uvádět 
morfologicky přirozenou šířku meandračního pásu, která bývá orientačně 10 až 14 
násobkem šířky vlastního koryta. Ideálním řešením je obnovení potočního pásu v celé šíři 
nivy – snižuje se tak zátěž toku cizími polutanty (souvisejícími s provozem na sousedních 
pozemcích nebo s jejich stavem). 

6.7.4 Nároky na údržbu 

Rozsah provádění údržby odpovídá správě drobného vodního toku navíc s případně 
zachovanými prvky a funkcemi POZ. Obvyklým cílem řešení je navození přírodě blízkého 
stavu s minimálními nároky na průběžnou údržbu (netýká se POZ). 
V úvahu přichází i náklady na zaváděcí údržbu, které zahrnují – pro prvních několik let 
po uvedení do provozu – korekce morfologického vývoje koryta (například pokud je nové 
koryto, v němž se dosud nezapojily přirozené stabilizační mechanismy, nevhodně pozměněno 
průběhem přívalového odtoku) a údržbu zakládaných porostů. 

6.7.5 Analýza realizačních nákladů opatření 

Investiční náklady souvisí s rozsahem řešeného úseku a doprovodných opatření. 
Pro rozpočtování investičních nákladů platí postupy používané ve stavebnictví, v oblasti 
revitalizace vodních toků. Vyvolanými doplňujícími náklady jsou opatření vedoucí 
buď k zachování funkce odvodnění přiléhajících systémů, nebo vedoucí i k jejich eliminaci. 
Cenové rozpětí následné revitalizace se pohybuje v rozmezí 1 500 – 3 000 Kč/bm 
(cena je odvozena z provádění revitalizačních opatření – příčné objekty, vegetační doprovod 
atd.). 

 
Tabulka 25 Odhad nákladů na odkrytí zatrubněných vodotečí 

ID úseku 
vodoteče 

délka [m] 
náklady na odtrubnění 

1m délky [Kč] 
náklady na 

realizaci [Kč] 

1 65,1 2 250 146 549,1 

2 147,0 2 250 330 825,4 

3 129,9 2 250 292 254,3 

4 332,4 2 250 747 876,3 
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6.7.6 Lokalizace návrhu odkrytí zatrubněných vodotečí  

 
Tabulka 26 Výpis dotčených pozemků návrhu odkrytí zatrubněné vodoteče 1 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

4478 
Nevšová 
[704369] 

890 
vodní 
plocha 

Státní 
pozemkový 

úřad 

Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4479 
Nevšová 
[704369] 

1167 TTP 
Státní 

pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

4482 
Nevšová 
[704369] 

863 TTP 
Marcaníková 

Jana 
Nevšová 22, 76321 

Slavičín 

4516 
Nevšová 
[704369] 

2074 
ostatní 
plocha 

Plášek Roman 
Jasmínová 457, 76321 

Slavičín 

Obrázek 21 Úsek vodoteče vhodný k odtrubnění – v severní části k.ú. Nevšová 
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Obrázek 22 Úsek vodoteče vhodný k odtrubnění – v severní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 

 
Tabulka 27 Výpis dotčených pozemků návrhu odkrytí zatrubněné vodoteče 2 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměr
a [m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

233 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
2673 

vodní 
plocha 

město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

474/8 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
546 TTP 

Peléšek Petr 
Peléšková Iva 

Družstevní I 65, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

1987/38 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
152 

vodní 
plocha 

Zemánek Josef 
Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

366/75 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
3733 TTP 

Peléšek Petr 
Peléšková Iva 

Družstevní I 65, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

474/9 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
2149 TTP Zemánek Josef 

Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

366/72 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
4088 TTP Zemánek Josef 

Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

366/49 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
1986 TTP Zemánek Josef 

Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

366/63 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
3851 

orná 
půda 

Malinová Alena 
Mgr. 

Švehlák Libor 

č. p. 344, 68771 Pitín 
Šebelova 734, 66401 Bílovice nad 

Svitavou 

366/58 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
2074 

orná 
půda 

ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

366/41 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
1032 

orná 
půda 

město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 
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246 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
1955 

orná 
půda 

Zemánek Josef 
Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

250 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
7049 

orná 
půda 

Zemánek Josef 
Družstevní I 67, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 

366/2 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
14421 

orná 
půda 

Stuchlíková Božena 
Šála Miroslav 

Vrba Pavel Ing. 

Na Láně 2001, 68801 Uherský Brod 
Příčná 690, 76321 Slavičín 

Burešova 620/19, Veveří, 60200 
Brno 

247 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
1855 

orná 
půda 

Hamalčíková Anna, 
Nádražní 31, Hrádek na Vlárské 

dráze, 76321 Slavičín 
 

 
Tabulka 28 Výpis dotčených pozemků návrhu odkrytí zatrubněné vodoteče 3 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

91/4 
Divnice 

[750069] 
1542 zahrada Salvetová Marie 

Divnice 91, 76321 
Slavičín 

93/1 
Divnice 

[750069] 
1048 zahrada Salvetová Marie 

Divnice 91, 76321 
Slavičín 

2366 
Divnice 

[750069] 
13917 TTP Valenta Zdeněk 

Divnice 52, 76321 
Slavičín 

2357 
Divnice 

[750069] 
1267 TTP 

SJM Brázda Jaroslav 
a Brázdová Milena 

Divnice 122, 76321 
Slavičín 

2365 
Divnice 

[750069] 
1148 

vodní 
plocha 

Valenta Zdeněk 
Divnice 52, 76321 

Slavičín 

Obrázek 23 Úsek vodoteče vhodný k odtrubnění – v západní části k.ú. Divnice 



 
 Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině  

4781/006 duben 2021 
 

 

54 

2359 
Divnice 

[750069] 
1231 zahraha Dostálová Marcela 

Divnice 47, 76321 
Slavičín 

2360 
Divnice 

[750069] 
674 TTP Kalíková Lenka 

Divnice 51, 76321 
Slavičín 

2358 
Divnice 

[750069] 
1057 TTP 

Strážnický Zdeněk 
Zemková Alena 

Divnice 62, 76321 
Slavičín 

č. p. 720, 68761 Vlčnov 

91/6 
Divnice 

[750069] 
1109 

orná 
půda 

SJM Valenta Tomáš 
a Valentová Petra 

Divnice 112, 76321 
Slavičín 

 

 
Obrázek 24 Úsek vodoteče vhodný k odtrubnění – ve střední části k.ú. Divnice. 

 
Tabulka 29 Výpis dotčených pozemků návrhu odkrytí zatrubněné vodoteče 4 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

2458 
Divnice 

[750069] 
6306 TTP 

Koseček 
Karel 

Divnice 34, 76321 Slavičín 

2437 
Divnice 

[750069] 
3845 TTP 

město 
Slavičín 

Osvobození 25, 76321 
Slavičín 

2436 
Divnice 

[750069] 
1079 

ostatní 
plocha 

město 
Slavičín 

Osvobození 25, 76321 
Slavičín 

2431 
Divnice 

[750069] 
22052 TTP 

město 
Slavičín 

Osvobození 25, 76321 
Slavičín 

2457 
Divnice 

[750069] 
20206 TTP 

Malaníková 
Martina 

Divnice 114, 76321 Slavičín 
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2446 
Divnice 

[750069] 
6599 

ostatní 
plocha 

město 
Slavičín 

Osvobození 25, 76321 
Slavičín 

2425 
Divnice 

[750069] 
21147 

vodní 
plocha 

Povodí 
Moravy, s.p. 

Dřevařská 932/11, Veveří, 
60200 Brno 

6.8 Liniová zeleň 

6.8.1 Popis opatření 

Liniová zeleň doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. 
Jedná se o významný krajinotvorný prvek, ovlivňující celkový charakter a obraz krajiny. 
Nezanedbatelná je tedy její funkce estetická. Druhová skladba výsadeb musí odpovídat 
vegetačnímu stupni a regionální tradici. 
Stromky by měly být sázeny ve vzdálenosti odpovídající průměru koruny dospělého stromu 
– za předpokladu stromů se středně širokou a malou korunou je uvažována vzdálenost 10 m.  
Zeleň je především navrhována podél liniových protierozních opatření – příkopů, průlehů, 
polních cest a hrázek.  
Zelené stromy do jisté míry zpožďují odtok srážkové vody, celkově je ale vliv liniové zeleně 
na odtok povrchové vody zanedbatelný. 
Liniová zeleň může být zapojena do územního systému ekologické stability a součástí 
biokoridorů. 
Při liniové výsadbě zeleně (stromů) v oblastech, kde jsou vybudovány drenážní systémy, 
je důležité realizovat výsadbu mimo sběrné a svodné drény, tak aby nedošlo k poruše těchto 
systémů. 
Při návrzích konkrétních druhů stromů byl kladen důraz na budoucí využití zeleně. Z tohoto 
důvodu byly navrženy především ovocné stromy, ze kterých bude v budoucnu možné sklízet 
ovoce. V jednom případě byla navržena liniová výsadba keřů, kterou ocení především místní 
ptactvo. 

6.8.2 Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na vysazení jednoho stromku lze odhadnout na 1500 Kč. Do této ceny je započtena 
cena sazenice, výsadba a mechanická ochrana proti škůdcům. Cena za 1 m liniové zeleně 
je tedy uvažována ve výši 150 Kč/m. 

 
Tabulka 30 Odhad nákladů na realizaci liniové výsadby 

ID liniové 
výsadby 

délka [m] 
náklady na 1m délky 
liniové výsadby [Kč] 

náklady na liniovou 
výsadbu [Kč] 

1 386,9 150 58 030,6 

2 1555,6 150 233 334,6 

3 1202,8 150 180 416,5 

4 1043,1 150 156 463,0 

5 547,3 150 82 097,4 

6 360,1 150 54 014,1 

7 896,0 150 134 393,3 

8 283,2 150 42 486,4 

9 230,6 150 34 593,3 

10 477,7 150 71 651,8 

6.8.3 Nároky na údržbu 

Okolo každého nově vysazeného stromu je třeba v prvních třech až čtyřech letech udržovat 
půdu bez konkurenčních rostlin plevele nebo trávníku. Plochu kruhu o průměru 1 – 1,5 m 
je třeba přihnojovat a okopávat.  
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6.8.4 Lokalizace návrhu výsadby liniové zeleně 

 

 
Obrázek 25 Úsek liniové výsadby – v západní části k.ú. Nevšová 

 
Tabulka 31 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 1 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

4661 Nevšová [704369] 1715 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 
76321 Slavičín 

4704 Nevšová [704369] 6950 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 
76321 Slavičín 
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Obrázek 26 Úsek liniové výsadby – v západní části k.ú. Nevšová 

 

 
Obrázek 27 Úsek liniové výsadby – v západní části k.ú. Nevšová 
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Tabulka 32 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 2 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

4704 Nevšová [704369] 6950 
ostatní 
plocha 

Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

4777 Nevšová [704369] 3513 
ostatní 
plocha 

Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

 

 

Obrázek 28 Úsek liniové výsadby – v západní části k.ú. Nevšová 
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Tabulka 33 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 3 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

4823 Nevšová [704369] 5369 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 29 Úsek liniové výsadby – v jihozápadní části k.ú. Nevšová 
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Obrázek 31 Úsek liniové výsadby – v jižní části k.ú. Nevšová 

Obrázek 30 Úsek liniové výsadby – v jižní části k.ú. Nevšová 



 
 Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině  

4781/006 duben 2021 
 

 

61 

Tabulka 34 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 4 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

5218 Nevšová [704369] 745 
ostatní 
plocha 

Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

5262 Nevšová [704369] 5014 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
 

 

 
Obrázek 32 Úsek liniové výsadby – v severní části k.ú. Slavičín 

     
Tabulka 35 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 5 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

4463/2 Slavičín [750085] 1929 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
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Obrázek 33 Úsek liniové výsadby – v jižní části k.ú. Slavičín 

 
 

Tabulka 36 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 6 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

3997/114 Slavičín [750085] 6633 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
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Obrázek 35 Úsek liniové výsadby – v jižní části k.ú. Slavičín 

Obrázek 34 Úsek liniové výsadby – v jižní části k.ú. Slavičín 



 
 Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině  

4781/006 duben 2021 
 

 

64 

Tabulka 37 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 7 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh pozemku 
parcelní 

číslo 
katastrální 

území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 

4444/54 
Slavičín 

[750085] 
36 ostatní plocha 4444/24 

Slavičín 
[750085] 

44 
ostatní 
plocha 

4444/31 
Slavičín 

[750085] 
40 ostatní plocha 4444/58 

Slavičín 
[750085] 

44 
ostatní 
plocha 

4444/32 
Slavičín 

[750085] 
35 ostatní plocha 4444/62 

Slavičín 
[750085] 

134 
ostatní 
plocha 

4444/33 
Slavičín 

[750085] 
36 ostatní plocha 4444/13 

Slavičín 
[750085] 

50 
ostatní 
plocha 

4444/35 
Slavičín 

[750085] 
34 ostatní plocha 4444/17 

Slavičín 
[750085] 

43 
ostatní 
plocha 

4444/30 
Slavičín 

[750085] 
43 ostatní plocha 4444/25 

Slavičín 
[750085] 

55 
ostatní 
plocha 

4444/34 
Slavičín 

[750085] 
33 ostatní plocha 4444/37 

Slavičín 
[750085] 

37 
ostatní 
plocha 

4444/14 
Slavičín 

[750085] 
47 ostatní plocha 4444/38 

Slavičín 
[750085] 

45 
ostatní 
plocha 

4444/18 
Slavičín 

[750085] 
38 ostatní plocha 4444/40 

Slavičín 
[750085] 

161 
ostatní 
plocha 

4444/22 
Slavičín 

[750085] 
22 ostatní plocha 4444/41 

Slavičín 
[750085] 

79 
ostatní 
plocha 

4444/57 
Slavičín 

[750085] 
41 ostatní plocha 4444/42 

Slavičín 
[750085] 

46 
ostatní 
plocha 

4444/61 
Slavičín 

[750085] 
78 ostatní plocha 4444/44 

Slavičín 
[750085] 

39 
ostatní 
plocha 

4444/39 
Slavičín 

[750085] 
149 ostatní plocha 4444/45 

Slavičín 
[750085] 

41 
ostatní 
plocha 

4444/43 
Slavičín 

[750085] 
41 ostatní plocha 4444/46 

Slavičín 
[750085] 

104 
ostatní 
plocha 

4444/47 
Slavičín 

[750085] 
41 ostatní plocha 4444/48 

Slavičín 
[750085] 

41 
ostatní 
plocha 

4444/50 
Slavičín 

[750085] 
33 ostatní plocha 4444/49 

Slavičín 
[750085] 

37 
ostatní 
plocha 

4444/52 
Slavičín 

[750085] 
73 ostatní plocha 4444/11 

Slavičín 
[750085] 

40 
ostatní 
plocha 

4444/55 
Slavičín 

[750085] 
46 ostatní plocha 4444/15 

Slavičín 
[750085] 

47 
ostatní 
plocha 

4444/56 
Slavičín 

[750085] 
36 ostatní plocha 4444/19 

Slavičín 
[750085] 

41 
ostatní 
plocha 

4444/59 
Slavičín 

[750085] 
42 ostatní plocha 4444/23 

Slavičín 
[750085] 

51 
ostatní 
plocha 

4444/63 
Slavičín 

[750085] 
142 ostatní plocha 4444/28 

Slavičín 
[750085] 

47 
ostatní 
plocha 
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4444/60 
Slavičín 

[750085] 
21 ostatní plocha 4444/20 

Slavičín 
[750085] 

46 
ostatní 
plocha 

4444/36 
Slavičín 

[750085] 
28 ostatní plocha 4444/21 

Slavičín 
[750085] 

40 
ostatní 
plocha 

4444/29 
Slavičín 

[750085] 
39 ostatní plocha 4444/9 

Slavičín 
[750085] 

153 
ostatní 
plocha 

4444/26 
Slavičín 

[750085] 
38 ostatní plocha 4444/8 

Slavičín 
[750085] 

429 
ostatní 
plocha 

4444/12 
Slavičín 

[750085] 
112 ostatní plocha 4444/10 

Slavičín 
[750085] 

139 
ostatní 
plocha 

4444/16 
Slavičín 

[750085] 
47 ostatní plocha     

 

Pozemkové uspořádání pro liniovou výsadbu 7 je velmi komplikované a je doporučeno 
před samotnou realizací z pohledu města Slavičín vykoupit, případně vyměnit pozemky 
určené pro vedení komunikace. 

 
Tabulka 38 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 8 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

1959/2 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
532 

ostatní 
plocha 

město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

366/40 
Hrádek na Vlárské 

dráze [750077] 
806 orná půda město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

Obrázek 36 Úsek liniové výsadby – severní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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Tabulka 39 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 9 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

2555 Divnice [750069] 14157 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

332/6 Slavičín [750085] 292 
orná 
půda 

Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 37 Úsek liniové výsadby – severní části k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
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Tabulka 40 Výpis dotčených pozemků návrhu liniové výsadby 10 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

2446 Divnice [750069] 6599 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 

 
 
  

Obrázek 38 Úsek liniové výsadby – ve střední části k.ú. Divnice 
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6.9 Odváděcí průleh 

6.9.1 Popis opatření 

Odváděcí průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a odvést ho mimo 
chráněnou plochu do recipientu (často do svodného průlehu nebo příkopu). 
Průlehy se navrhují na pozemcích do sklonu max. 10 % zpravidla jako zatravněné (mohou 
být i obdělávatelné) tak, aby byly přejezdné běžnou zemědělskou mechanizací. Součástí 
průlehu by měl být zatravněný sedimentační pás nad průlehem v šířce min. 6 m. 
Návrh podélného sklonu a příčného profilu průlehu se provádí pomocí hydrologických metod. 
Podélný sklon a příčný profil určují průtočnou kapacitu průlehu a rychlost proudění, 
na kterou je třeba posoudit stabilitu dna a svahů. Pokud je to možné vzhledem k charakteru 
místního materiálu, sklonovým poměrům a dimenzi příkopu, je preferováno, aby sběrné 
průlehy byly nezpevněné – z důvodu snadnější údržby a nižší ceny realizace. Sklony svahů 
by neměly překročit 1:5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1:10) tak, aby byl průleh 
přejezdný, případně obdělávatelný.  
 
Z hlediska lokalizace jsou průlehy děleny na: 

• záchytné – které jsou situovány nad chráněným pozemkem a zabraňují přítoku 

vnějších vod, 

• sběrné – linie, které jsou navrhovány přímo v ploše řešeného pozemku s cílem přerušit 

volnou délku povrchového odtoku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty 

půdy.  

6.9.2 Vliv opatření 

Odváděcí průleh ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě průlehu záchytného) 
nebo zkracuje délku dráhy povrchového odtoku (v případě průlehu sběrného) na zemědělském 
pozemku tak, aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy.  
Současně ale zabraňuje posunu usazených splavenin dále do recipientu.  

6.9.3 Ekologické přínosy 

Samotný odváděcí průleh příznivě snižuje erozi půdy, ale nejedná se o prvotně ekologické 
opatření. Ekologický přínos mají jeho doprovodná opatření, například vegetační pásy, 
liniová výsadba – lokální biokoridory. 

6.9.4 Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení průlehu se odvíjejí od jeho dimenzí a jsou znázorněny v grafu č. 1. 
Náklady na zatravnění lze určit na základě nákladů obvyklých opatření OPŽP, které činí 
80 000 Kč/ha. Výměra navrhovaného zatravnění údolnice je 0,33 ha, z čehož plynou náklady 
26 400 Kč. 

 
Tabulka 41 odhad nákladů na realizaci odváděcího průlehu 

ID průlehu 
půdorysná plocha 
1 m průlehu [m2] 

Délka 
[m] 

náklady na realizaci 
délky 1 m [Kč] 

náklady na realizaci 
průlehu dle grafu 1 [Kč] 

1 6,0 265 200 53 000,0 
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6.9.5 Nároky na údržbu 

Nároky na údržbu průlehů jsou obdobné jako u jiných vodohospodářských děl. Nezbytné 
je provádět pravidelnou vizuální kontrolu technického stavu průlehů, a to hlavně po erozně 
odtokových epizodách, kdy je třeba v rámci kontrolních prohlídek ověřit zejména stav svahů, 
dna a množství sedimentů. Pravidelně by měla být prováděna údržba travních porostů 
a dřevinného doprovodu, včetně odstraňování přebytečné biomasy. 
 

 
Obrázek 39 Situační návrh odváděcího průlehu – v západní části k.ú. Nevšová 
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Tabulka 42 Výpis dotčených pozemků návrhu svodného průlehu 

parcelní 
číslo 

katastrální území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
vlastník adresa vlastníka 

4704 Nevšová [704369] 6950 
ostatní 
plocha 

Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

 

6.10 Retenční průleh 

6.10.1 Popis opatření 

Retenční průleh je liniový prvek, jehož úkolem je zachytit povrchový odtok a převést 
ho na infiltraci, což může mít potenciálně výrazný vliv na snížení odtoku z krajiny a doplňování 
zásoby podzemní vody. Tyto prvky se dimenzují na celkový objem odtoku ze srážky 
ze zdrojové plochy. Obvykle proto mají větší příčný profil než prvky odváděcí. Retenční průleh 
se rovněž zásadně neopevňuje ve dně a svazích – byla by tím popřena jeho základní funkce. 
Sklony svahů by neměly překročit 1:5, zpravidla jsou navrhovány mírnější (např. 1:10) tak, 
aby byl průleh přejezdný, případně obdělávatelný. Retenční průlehy jsou vhodné 
na   pozemcích se sklonem do 4 %. 
Retenční průlehy se navrhují tak, aby ve svém akumulačním prostoru dokázaly zachytit celý 
objem odtoku z výše ležících pozemků při návrhové srážce pro N=5, 20, 100 let, přičemž 
hloubka průlehu je v rozmezí 0,3 – 1,0 m. Retenční průleh musí být na vhodném místě 
vybaven vypouštěcím zařízením s opevněným korunovým přelivem, zaústěným do zatravněné 
údolnice nebo do vhodného svodného prvku či do vodoteče. 
Retenční průleh se neumísťuje nad zástavbu či infrastrukturu. 

6.10.2 Efekty opatření 

Retenční průleh zachycuje celé množství povrchového odtoku při návrhové srážce a převádí 
ho na infiltraci. 
Retenční průleh ochraňuje před erozí buď zájmový pozemek (v případě průlehu záchytného) 
nebo zkracuje vodnou délku povrchového odtoku na zemědělském pozemku tak, 
aby nedocházelo k překročení přípustné ztráty půdy. Současně ale zabraňuje posunu 
usazených splavenin do recipientu.  
Opatření tedy minimalizuje i následné zanášení vodních toků a nádrží. 
Samotný retenční průleh nemá vliv na přírodní prostředí, ekologický přínos mají jeho 
doprovodná opatření, u kterých je možno realizovat vegetační pásy – lokální biokoridory. 

6.10.3 Analýza realizačních nákladů opatření 

Náklady na zřízení průlehu se odvíjejí od jeho dimenzí a jsou znázorněny v grafu č. 1.  
 

Tabulka 43 Odhad nákladů na realizaci retenčního průlehu 

ID průlehu 
půdorysná plocha 
1 m průlehu [m2] 

délka 
[m] 

náklady na realizaci 
délky 1 m [Kč] 

náklady na realizaci 
průlehu dle grafu 1 [Kč] 

1 7,0 560 250 140 000,0 
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6.10.4 Nároky na údržbu 

Nároky na údržbu průlehů jsou obdobné jako je tomu u jiných vodohospodářských děl. 
Po povodňových událostech je třeba kontrolovat stav svahů a dna a zejména množství 
sedimentů. Pravidelně by měla být prováděna údržba travních porostů a dřevinného 
doprovodu, včetně odstraňování sedimentů a přebytečné biomasy. V případě opakovaného 
ukládání jemnozrnného erozního sedimentu dojde po čase k zakolmatování dna a výraznému 
snížení rychlosti infiltrace. Proto je vhodné jemnozrnný sediment ze dna průlehu periodicky 
odstraňovat, a to až na rostlý terén. 
Současně je třeba věnovat pozornost stavu vypouštěcího zařízení, po povodňových epizodách 
zkontrolovat, zda nedošlo k ucpání výpusti nebo nebylo poškozeno opevnění korunového 
přelivu. 
 
 

 
Obrázek 40 Situační uspořádání retenčního průlehu (zdroj: Katalog opatření pro snížení plošných 

zemědělských zdrojů znečištění pro listy opatření typu A (včetně odvodňovacích systémů) s ohledem 
na kategorizaci kritických ploch a povodí – Z. Kulhavý a kol.) 
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Tabulka 44 Výpis dotčených pozemků návrhu retenčního průlehu 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

1242 
Slavičín 

[750085] 
3352 orná půda ABM HRÁDEK, s.r.o. 

Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

1158 
Slavičín 

[750085] 
3909 orná půda město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

1206 
Slavičín 

[750085] 
2955 orná půda ABM HRÁDEK, s.r.o. 

Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

1195 
Slavičín 

[750085] 
3274 orná půda město Slavičín Osvobození 25, 76321 Slavičín 

1225 
Slavičín 

[750085] 
3239 orná půda 

SJM Cabák Ilja a 
Cabáková Dana 

Luhačovská 199, 76321 Slavičín 

1155 
Slavičín 

[750085] 
3911 orná půda ABM HRÁDEK, s.r.o. 

Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

1175/3 
Slavičín 

[750085] 
4165 orná půda 

Plášková Marie 
Štěpančík Jan Ing. 

Okružní 597, 76321 Slavičín 
Jasmínová 546, 76321 Slavičín 

1179/3 
Slavičín 

[750085] 
4227 orná půda 

ABM HRÁDEK, s.r.o. 
 

Státní pozemkový 
úřad 

Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

1192 
Slavičín 

[750085] 
3712 orná půda 

Masař Ludvík 
Masařová Marie Ing. 

č. p. 188, 76323 Dolní Lhota 
č. p. 188, 76323 Dolní Lhota 

1222 
Slavičín 

[750085] 
3383 orná půda Skočovská Marta Luhačovská 186, 76321 Slavičín 

Obrázek 41 Situační návrh odváděcího průlehu – v severní části k.ú. Slavičín 
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1136 
Slavičín 

[750085] 
3940 orná půda Marićová Jana MUDr. Okružní 2671, 47001 Česká Lípa 

1290/4 
Slavičín 

[750085] 
15372 orná půda 

ABM HRÁDEK, s.r.o. 
 

Sovová Hana Mgr. 

Divnická 157, Hrádek na Vlárské 
dráze, 76321 Slavičín  

Horní náměstí 818, 76321 Slavičín 

1245 
Slavičín 

[750085] 
2079 orná půda 

Státní pozemkový 
úřad 

Kosečková Danuška 
 

Majkovičová Zdena 
 

Šťastná Sylva 
 

Tomaníková Marie 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

Havlíčkova 530/1, Úšovice, 35301 
Mariánské Lázně 

Ratibořská 1602/97, Kateřinky, 
74705 Opava 

Pod Lukami 1687/6, Kateřinky, 
74705 Opava 

Okružní 593, 76321 Slavičín 

1264 
Slavičín 

[750085] 
6494 orná půda 

Suchánek Pavel Ing. 
Štefániková Eva 

Žižkovská 830, 76321 Slavičín 
K Parku 536, 76321 Slavičín 

1209 
Slavičín 

[750085] 
3338 orná půda Žák Radek Mladotická 755, 76321 Slavičín 

 

6.11 Suchá nádrž 

6.11.1 Popis opatření 

Primárním účelem suché nádrže je zachycení objemu povodňové vlny při přívalových 
srážkách a snížení průtoku na tzv. neškodný odtok, stanovený na základě posouzení kritických 
míst v zastavěném území, které má nádrž chránit. Její parametry musí splňovat požadavky 
norem na malé vodní nádrže a suché nádrže, je tedy nezbytné jejich dimenzování 
na dostatečnou míru ochrany intravilánu – zpravidla na odtok ze srážky s opakováním 
20 až 50 let, v odůvodněných případech 100 let. Z hlediska prostorového uspořádání 
je ve většině případů nádrž průtočná, výjimečně boční. 
Dalším významným efektem suché nádrže je zachycení části (zejména hrubších) splavenin 
v případě extrémních srážkových a erozních událostí v povodí nad nádrží.  
Plocha zátopy je v období běžných průtoků zpravidla zemědělsky využívána, 
nejčastěji jako louky či pastviny. 
Objem suché nádrže je většinou určen morfologií území, případně limitující zástavbou 
nebo technickou infrastrukturou. Suchá nádrž může mít i malý objem stálého nadržení 
– tato vodní plocha tvoří lokální biocentrum (umělý mokřad), aniž by významně ovlivnila 
celkový objem nádrže. 
Hlavními objekty suché nádrže je hráz a výpustná zařízení (výpustě a bezpečnostní přeliv). 
Vodohospodářské řešení se provádí podle ČSN 73 6815. Musí z něho být patrná transformace 
N-letých průtoků a musí být prokázána bezpečnost díla za povodní. Návrh výpustných zařízení 
se řídí ustanoveními ČSN 75 2410. Pro suché nádrže se doporučuje navrhovat výpustná 
zařízení, která nevyžadují obsluhu, tj. zpravidla bez pohyblivých konstrukcí. Každá suchá 
nádrž musí mít vyřešeno převádění velkých vod. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných 
případech lze u zemních hrází nižších než 5 m nahradit bezpečnostní přeliv převáděním 
povodňových průtoků přes korunu hráze. V tomto případě musí být koruna hráze a vzdušní 
líc hráze upraveny a opevněny tak, aby nemohlo vlivem přepadajícího paprsku vody dojít 
k jejich poškození.  
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6.11.2 Efekty opatření 

Suchá nádrž zachycuje celý objem odtoku při návrhové srážce a pozvolna ho vypouští 
pod hráz. Ovlivnění množství odtoku povrchové vody je tedy významné. 
Suchá nádrž zabraňuje odnosu sedimentů ze svého povodí, v ploše povodí povrchovou erozi 
neovlivňuje. 

6.11.3 Ekologické přínosy 

V nádrži zadržená voda zvyšuje podíl infiltrace do podloží nádrže, zvyšuje územní výpar 
a tím upravuje mikroklima, podle způsobu vyprazdňování nadlepšuje průtoky v korytě vodního 
toku pod nádrží a transformací odtoku tak zvyšuje podíl vod infiltrovaných v trase vodního toku 
do břehů i do podloží. Významným přínosem je lokální biocentrum (umělý mokřad), 
který vznikne v případě stálého nadržení. 
 

6.11.4 Analýza realizačních nákladů opatření: 

Náklady na zřízení suché nádrže se odvíjejí od jejích dimenzí a jsou znázorněny v grafu 
závislosti na ploše objemu nádrže. Pro násyp hráze se předpokládá využití místního materiálu, 
většinou lze použít materiál z budoucí nádrže. 

 
Graf 2 Náklady na realizaci suché nádrže 

 

Rozliv navrhované suché nádrže činí 0,84 ha s maximální hloubkou 8 m. Celkový maximální 
objem byl vypočítán na 40 418,6 m3, přičemž náklady na realizaci dle grafu č. 2 je možné 
odhadnout na 8-10 mil. Kč. 

6.11.5 Nároky na údržbu 

V průběhu provozu nádrže jsou nutné pravidelné vizuální kontroly objektů díla, případně 
ověřování funkčnosti jednotlivých zařízení. Po průchodu povodně je nutno provést podrobnou 
prohlídku díla a odstranit nežádoucí předměty ze zátopy a z prostoru výpustných zařízení 
(tuto činnost je nutno provádět průběžně v pravidelných intervalech), odtěžit případné nánosy 
a odstranit případné škody na vegetačním krytu v prostoru nádrže. Všechny tyto činnosti 
jsou zakotveny v provozním, případně i manipulačním řádu. 
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Obrázek 42 Situační návrh suché nádrže – v západní části k.ú. Nevšová 

 
Tabulka 45 Výpis dotčených pozemků návrhu suché nádrže 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

4723 
Nevšová 
[704369] 

701 orná půda Remeš Miroslav Hasičská 576, 76321 Slavičín 

4734 
Nevšová 
[704369] 

3415 TTP ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

4733 
Nevšová 
[704369] 

1128 TTP Marcaníková Hana 
9. května 1484/17, 28922 

Lysá nad Labem 

4729 
Nevšová 
[704369] 

1731 orná půda Kubicová Hana Mgr. Nevšová 64, 76321 Slavičín 

4704 
Nevšová 
[704369] 

6950 
ostatní 
plocha 

Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3 

4736 
Nevšová 
[704369] 

35497 TTP 
Žák Čeněk 

Žák Jiří 

č. p. 81, 56301 Sázava 
Svobody 645, Žichlínské 

Předměstí, 56301 Lanškroun 

4731 
Nevšová 
[704369] 

1057 orná půda 
SJM Knotek Josef Ing. a 
Knotková Božena Ing. 

třída Tomáše Bati 1285, 
76001 Zlín 

4735 
Nevšová 
[704369] 

2054 TTP ABM HRÁDEK, s.r.o. 
Divnická 157, Hrádek na 

Vlárské dráze, 76321 Slavičín 

4737 
Nevšová 
[704369] 

1904 TTP 
Žák Čeněk 

Žák Jiří 

č. p. 81, 56301 Sázava 
Svobody 645, Žichlínské 

Předměstí, 56301 Lanškroun 

4727 
Nevšová 
[704369] 

739 orná půda Pešek Zdeněk Nevšová 17, 76321 Slavičín 
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4725 
Nevšová 
[704369] 

625 orná půda Marcaníková Jana Nevšová 22, 76321 Slavičín 

4732 
Nevšová 
[704369] 

5056 TTP Marcaníková Hana 
9. května 1484/17, 28922 

Lysá nad Labem 

4730 
Nevšová 
[704369] 

4506 TTP 

Remešová Lenka 
 

Vaňatka Vlastislav 

Bartolomějská 901/29, 
Žebětín, 64100 Brno 

Kovářská 31/2, Komárov, 
60200 Brno 

4721 
Nevšová 
[704369] 

1141 orná půda Gapčová Petra Nevšová 174, 76321 Slavičín 

 

6.12 Stabilizace podélného sklonu vodního toku  

Důvodem stabilizace dna je potřeba snížit energii proudící vody a základním způsobem 
je zmenšení podélného sklonu bystřinného koryta. Tím pádem není potřeba opevňovat 
celé koryto, ale stačí levnější, jednodušší a méně rozsáhlá stabilizace břehů a dna. 
Tento přístup odpovídá přírodnímu principu vývoje koryta a je z ekologického hlediska 
vhodnější než podélné opevňování dna. Nejčastěji užívanými typy příčných spádových objektů 
jsou prahy o spádu do 300 mm, stupně výšky obvykle do 2 m a skluzy. 

6.12.1 Prahy  

 
Prahy jsou nízké spádové objekty, které slouží k úpravě podélného sklonu a k zajištění nivelety 
dna koryta proti hloubkové erozi. Zřizují se většinou v delších úsecích v soustavách, 
jejichž vzájemná vzdálenost se řídí sklonem nivelety a jejich výška je max. 0,3 m. 
Prahy přepadem vody zvyšují turbulenci proudění, proto je třeba věnovat jejich stabilitě 
náležitou pozornost. Je třeba dostatečně zabezpečit zejména spadiště prahu a koryto v úseku 
pod prahem a zajistit, aby nedošlo boční erozí na přepadu k rozšíření koryta a obnažení 
konstrukce prahu. Také je třeba dbát na to, aby stěna z kulatiny nebyla vodou protékána. 

6.12.2 Stupně 

 
Stupně jsou stavby, které slouží ke snížení podélného sklonu dna toku, zaústění drenážních 
systémů, zvýšení hloubky vodního sloupce a také ke stabilizaci říčního koryta. 
Skládající se ze tří částí a tím jsou:  

• těleso stupně křídla,  

• upevnění tělesa do břehu, 

• vývařiště. 
Při navrhování určujeme výšku stupně. V případě delšího úseku volíme soustavu stupňů 
o menším spádu, a to jak z ekonomických (nižší náklady, hydraulicky výhodnější 
– větší plynulost proudění, nezvětšuje se hloubka koryta) tak i z ekologických důvodů. 
Je potřeba brát v potaz migraci živočichů, která je velice důležitá, obzvlášť v oživených tratích. 

6.12.3 Skluzy  

 
Skluzy jsou příčné objekty, které se nejvíce podobají přírodním útvarům v říčním korytě 
a přes které voda proudí po skluzové ploše a neodděluje se od jejího povrchu. Z hlediska 
živočichů tyto objekty narušují migraci minimálně a podle výsledků sledování rybích populací 
v upravených potočních tratích byl největší počet ryb zjištěn v úsecích úprav s drsnými skluzy. 
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Obrázek 43 Úsek vodoteče vhodný ke stabilizaci podélného sklonu – v západní části k.ú. Nevšová 

 
 

Tabulka 46 Výpis dotčených pozemků návrhu ke stabilizaci podélného sklonu 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

4304/1 
Nevšová 
[704369] 

701 
ostatní 
plocha 

město Slavičín 
Osvobození 25, 76321 

Slavičín 
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Obrázek 44 Úsek vodoteče vhodný ke stabilizaci podélného sklonu – ve východní části k.ú. Divnice 

 
 

Tabulka 47 Výpis dotčených pozemků návrhu ke stabilizaci podélného sklonu 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník adresa vlastníka 

2365 
Divnice 

[750069] 
1148 

vodní 
plocha 

Valenta Zdeněk Divnice 52, 76321 Slavičín 

1430/2 
Nevšová 
[704369] 

138880 
lesní 

pozemek 

Kostka René 
 

Wichterle Lambert 
a 21 dalších 

Ringstrasse 13, 8910 Affoltern am 
Albis, Švýcarská konfederace (1/10) 

Svatoplukova 2481/51, 79601 
Prostějov (1/10) 
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6.13 Koupací biotop 

Koupací biotopy jsou uměle založené víceúčelové vodní plochy, vhodné ke koupání, 
chovu okrasných ryb a pěstování vodních rostlin. Jednotlivé zóny biotopu jsou vodní masou 
propojeny do jednoho celku, ale pod hladinou jsou rozděleny na zónu mělčí – regenerační 
(vhodnou pro vodní rostliny) a hlubší – určenou ke koupání a plavání. Oddělení zón (vlnolam) 
se nachází v takové hloubce pod hladinou jezírka, že rybám umožňuje nerušený pohyb 
v celém prostoru biotopu. Biotopy spojují výhody klasického bazénu a okrasné vodní plochy 
– jezírka. Při čištění vody v biotopu se využívá filtrační schopnost, kterou mají vodní 
rostliny v regeneračních zónách. Bazénová chemie, kterou je třeba opakovaně aplikovat 
v běžných bazénech, se nepoužívá. Regenerační – čistící zóna je mělčí, výška hladiny 
od substrátu se pohybuje mezi 50 a 10 cm, koupací část biotopu pak bývá hluboká 150-250 
cm. Dno regenerační části jezírka z pravidla tvoří kačírek více frakcí. Nespornou výhodu 
mají biotopy, oproti klasickým bazénům, ve své přirozenosti.   
Koupací biotopy s přirozeným čištěním vody (bez použití jezírkové filtrace) musí mít plochu 
nejméně 70 m2. Z toho polovina plochy hladiny musí připadnout na regenerační zónu 
(na koupání tedy bude sloužit 35 m2 plochy hladiny a na biologické čištění také 35 m2).  

6.13.1  Koupací část biotopu 

 
Velikost koupací plochy je volitelná, avšak je nutné dodržet poměr 1:1 s regenerační částí 
biotopu, vhodná hloubka je od 150 až do 250 cm, čím je jezírko hlubší, tím lépe. Je vhodné, 
když dno koupací části jezírka pozvolna přechází od mělčí po hlubší část, tak aby biotop mohli 
využít i neplavci, nebo aby se v jezírku dalo postavit a odpočinout si. Koupací zóna je vždy 
hlubší než regenerační část a navazuje na ni regenerační zóna. Koupací úsek je možné 
od regeneračního oddělit stěnou umístěnou 15–50 cm pod hladinou jezírka, která brání 
přepadávání substrátu pro vodní rostliny z mělčí, regenerační části a zároveň brání 
nežádoucímu rozrůstání rostlin. Důležité je však umožnit cirkulaci vody mezi oběma zónami 
jezírka. Koupací biotop je žádoucí vybavit dřevěným molem, nebo schůdky pro snazší přístup. 
  

6.13.2 Regenerační část biotopu 

 
Bariéra pod hladinou jezírka odděluje koupací část od regenerační. Regenerační část jezírka 
zpravidla obklopuje koupací část a tvoří tak jakýsi prstýnek, může však být také pouze po jedné 
straně jezírka. Vždy však platí, že čím je regenerační část jezírka větší, tím je voda v nádrži 
kvalitnější. Regenerační zóna je mnohem mělčí než koupací a mívá hloubku od 10 do 80 cm. 
V této zóně jsou připraveny podmínky pro vodní rostliny, jako je rákos, ostřice, nebo kosatec, 
které pomáhají filtrovat vodu a slouží jako biologická čistička. 
 

6.13.3 Umístění jezírka 

 
Koupací biotop by neměl být v trvalém stínu ani na místě, kde slunce svítí po celý den. 
Ideální je místo chráněné před větrem a osluněné zhruba 5–8 hodin denně. Koupací jezírka 
nestavíme pod vzrostlými listnatými stromy. Mohlo by je znečišťovat padající listí na podzim, 
ale i jiný biologický materiál, který ze stromů opadává během vegetačního období. Pro všechny 
koupací biotopy platí obecné pravidlo: vodní hladinu by měly rostliny pokrývat přibližně z jedné 
třetiny. Pro čištění vody v jezírku jsou nejúčinnější trsnaté vodní rostliny, které během 
vegetačního období vytvoří hodně biologické masy (např. kosatec žlutý). Takové vodní rostliny 
odeberou z vody nejvíce živin a nejvíce tak přispějí k udržení čisté a průhledné vody v jezírku. 
 
 

http://www.jezirkanaklic.cz/katalog/shop/vodni-rostliny/
http://www.jezirkanaklic.cz/katalog/shop/vodni-rostliny/
http://www.jezirkanaklic.cz/
http://www.jezirkanaklic.cz/katalog/shop/vodni-rostliny/
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Obrázek 45 Situační návrh koupacího biotopu – v severní části k.ú. Nevšová 

 
 
 
 
 
      



 
 Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině  

4781/006 duben 2021 
 

 

81 

6.14 Příklady dobré praxe navrhovaných opatření 

6.14.1 Tůně 

 
Obrázek 46 Tůň v krajině Nevřenské (zdroj: www.geocaching.com) 

 

 
Obrázek 47 Obnova tůní v nivě Drahňovického potoka (zdroj: www.dotace.nature.cz) 
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Obrázek 48 Revitalizace tůně – Tůň Oleška v k.ú. Frýdlant (zdroj: www.dotace.nature.cz) 

 

  
Obrázek 49 Příklad zapojené tůně tvořící součást krajiny (zdroj: cz.pinterest.com) 
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6.14.2 Revitalizace vodoteče 

 

 
Obrázek 50 Příklad revitalizace vodního toku. Horní obrázek – před revitalizací, dolní obrázek 

prezentuje revitalizovanou vodoteč tři roky po akci – Pekelský potok.  
(zdroj: www.strednicechy.ochranaprirody.cz) 
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Obrázek 51 Příklad revitalizace vodního toku. Horní obrázek – před revitalizací, dolní obrázek 

prezentuje revitalizovanou vodoteč rok po akci; k.ú. Pravonín.  
(zdroj: www.strednicechy.ochranaprirody.cz) 
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Obrázek 53 Revitalizace Malé Jeřice na Frýdlantsku (zdroj: www.strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 52 Revitalizovaná vodoteč Souvlastní v k.ú Souvlastní (zdroj: www.lesycr.cz) 
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6.15 Průlehy 

 
Obrázek 54 Zatravněný retenční průleh u města Zábřeh na Moravě (zdroj: www.zabreh.cz) 

  

Obrázek 55 Záchytný průleh se zatravněním a stromořadím (foto: Tomáš Kvítek) 
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Obrázek 56 Svodný průleh chrání obec Pašovice (zdroj: www.soutezszr.spucr.cz) 

 
 

 
Obrázek 57 Svodný průleh v obci Hruška (zdroj: www.spucr.cz) 
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6.16 Stabilizace podélného sklonu vodního toku 

 
Obrázek 58 Balvanitý skluz na vodním toku Botič (zdroj: www.praha-priroda.cz) 

  

 
Obrázek 59 Dřevěné prahy ve vodoteči – Krasovy (zdroj: www.agpol.cz) 
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Obrázek 61 Stupně na Vébrově potoku v Krkonoších (zdroj: www.enviweb.cz) 

 
 

Obrázek 60 Kamenitý skluz na vodním toku Rokytka (zdroj: www.arnika.org) 
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6.16.1 Koupací biotop 

 
Obrázek 62 Koupací biotop Kovalovice (zdroj: www.kovalovice.cz) 

 
 

 
Obrázek 63 Koupací biotop Litovel (zdroj: www.kudyznudy.cz) 
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Obrázek 64 Koupací biotop Modrá (zdroj: www.mapy.cz) 

 
 

 
Obrázek 65 Koupací biotop Jince (zdroj: www.kudyznudy.cz) 
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7 Přehled navrhovaných opatření v intravilánu města 
Slavičín 

7.1 Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) 

Systémy hospodaření s dešťovou vodou a s nimi spojené prvky modré a zelené infrastruktury 
velmi pozitivně ovlivňují urbánní prostředí a jeho celkové mikroklima, odlehčují kanalizační 
síti a zlepšují kvalitu života místních obyvatel. Vznikají velmi lákavá místa k pobytu, zkvalitňují 
se podmínky trávení volného času, zlepšuje se vzhled veřejných prostranství a v neposlední 
řadě se navrací kvalitní životní prostor flóře i fauně. Tato opatření jsou dimenzována na běžné 
deště, jež tvoří majoritní část srážkového úhrnu a nejsou plánována jako ochrana území 
před povodněmi či přívalovými dešti. Opatření bývají obvykle realizována na obecních 
pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích. Praxe ukazuje, že je velmi žádoucí 
kombinovat elementy šedé infrastruktury, tedy technická opatření, s prvky modrozelené 
infrastruktury, kterou reprezentují přírodě blízká opatření tak, aby bylo dosaženo co největšího 
a dlouhodobě udržitelného celospolečenského přínosu.  
Při implementaci opatření hospodaření s dešťovou vodou, která je nutno navrhovat 
jako neopominutelné součásti lidských sídel a koordinovat jejich fungování s ostatními sférami 
a zabránit vzniku izolovaných prvků, bude velmi důležitá mezioborová spolupráce a dosažení 
rovnocenného partnerství mezi odborníky, informovaných představitelích státní i veřejné 
správy a také veřejnosti.  
Otázkou nakládání s dešťovými vodami se zabývají dva hlavní právní předpisy: 
 

• TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, 

• ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu se dělí na pět základních 
kapitol, a to opatření pro zlepšení mikroklimatu a/nebo prevenci vzniku srážkového odtoku, 
vsakovací objekty, retenční objekty, objekty pro akumulaci a využívání vody a vodní prvky.  
 
Vhodná opatření pro zlepšení mikroklimatu lokality a předcházení vzniku srážkového odtoku 
představují prvky, jež se nachází na samém počátku odvodňovacího systému území a vhodně 
se vypořádávají s dešťovou vodou, a to jejím zadržením a infiltrací přímo v místě dopadu 
srážky. Následný výpar napomáhá snížením okolní teploty zlepšení mikroklimatu daného 
území. Opatření pro zlepšení mikroklimatu a prevenci vzniku srážkového odtoku jsou úzce 
spjata s vegetací, která je na dostatku vláhy existenčně závislá.  
Mezi tato opatření se řadí propustné a polopropustné povrchy (štěrkové a mlatové plochy, 
propustné dlažby a lité povrchy, zatravňovací dlažba a štěrkový trávník), plochy zeleně 
(trávníky, kvetoucí záhony, keře, stromy a dešťové záhony) a dále také vegetační střechy 
a fasády. V místech, kde není možné vodu přímo vsakovat, je vhodné ji zadržovat a řízeně 
odvádět do vod podpovrchových. Zachytávání, vsak, výpar a regulovaný odtok snižují riziko 
povrchového odtoku a dávají nám možnost napodobit přirozený hydrologický cyklus krajiny. 
Zadrženou vodu lze také využívat namísto vody pitné, kterou tak ušetříme, a to např. 
pro zalévání, čištění ulic či splachování toalet.  
Mezi hlavní přínosy opatření nakládání s dešťovou vodou se řadí regulační, zásobovací, 
kulturní a biodiverzitní funkce. 
 
Urbanizované lokality jsou typické vysokým podílem zpevněných ploch, jedná se např. 
o asfaltové, betonové či dlážděné povrchy, které jsou běžně odvodňovány stokovým 
systémem. Opatření zlepšující hospodaření s dešťovou vodou, a to především ve vazbě 
na modrou a zelenou infrastrukturu, napomáhají odlehčení kanalizační sítě a zároveň zlepšují 
mikroklima urbanizovaných lokalit (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření 
s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu). 
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Vhodné hospodaření s dešťovou vodou je jednou z možností, jak se na klimatickou změnu 
a predikované scénáře s ní spojené připravit a nastavit adekvátní taktiku adaptačního chování.  
 
Strategie adaptačního chování je souhrn přijatelných přizpůsobení nejohroženějších prvků 
přírodního i antropogenního systému stávající situaci, predikované klimatické změně a jejím 
dopadům. Z důvodu předpokladu negativních změn je žádoucí činit jak opatření reaktivní, 
která se vypořádávají s jejich následky, tak i opatření proaktivní, která budou dopady 
klimatické změny mírnit či bránit jejich vzniku. 
Stavebním kamenem ochrany před extrémními hydrologickými jevy je zadržování vody 
v krajině, a to především optimalizací krajinné struktury a využíváním efektivních a přírodě 
blízkých technických preventivních opatření. 
V urbanizované krajině je velmi nutné zaměřit se na opatření, která budou postavena 
na principu zvyšování ploch sídelní zeleně, a to s ohledem na konkrétní umístění a funkci 
lokality. 
Jako velmi vhodné se jeví také začlenění přírodních či přírodě blízkých prvků rovnou 
do zástavby i jejího přilehlého okolí, jedná se především o integraci vodních prvků, luk atp. 
Zdravé ekosystémy, a to přírodní i umělé s vysokou druhovou rozmanitostí, se s vysokou 
pravděpodobností budou schopny probíhající i predikované změně klimatu přizpůsobit  
(zdroj: ČMHÚ). 
Klimatická změna a její dopady představují globální hrozbu a její dopady mohou mít rozsáhlé 
důsledky na rozličné okruhy lidských činností.  
Vodní hospodářství je v České republice závislé výhradně na vodách srážkových a je tedy 
dopady klimatické změny značně ohroženo a může být také významně postiženo. 
Jako nejcitelnější problém se ukazuje zvyšující se teplota vzduchu s následkem zesílení 
výparu z území a vodních ploch. Tyto úbytky vody z hydrologického systému nejsou adekvátně 
kompenzovány srážkovými úhrny, neboť jsou na území České republiky rozloženy 
nerovnoměrně a vznikají tedy oblasti, ve kterých je výpar větší než srážkové úhrny a dochází 
tak k projevům sucha.  
Na pravděpodobné extrémní dopady klimatické změny je třeba pružně reagovat a realizovat 
opatření, která nám pomohou negativní projevy klimatické změny zmírnit či jim zcela zabránit 
(zdroj: VTEI/ 2019/ 4). 
 
Studie se problematice klimatické změny podrobněji věnuje v analytické části, 
přesněji v kapitole 3.2 Klimatický region až 3.9 Adaptační opatření na změnu klimatu.  
 
Schéma dešťového řetězce prezentuje obrázek č. 66. 
 

 
Obrázek 66 Schéma koloběhu vody ve městě (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření 

s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu) 
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7.2 Zelené (vegetační) střechy v rámci veřejných budov 

Jedním z prostředků, jak v intravilánu zlepšit regulační schopnost území, zvýšit zásobu vody 
v prostředí (zmenšení odtoku z plochy střechy), biodiverzitu vlastního místa (náhradní plochy), 
příznivý estetický dopad (přírodní vzhled budovy lahodící oku procházejících osob) a příznivý 
kulturní dopad na okolí, je zřízení zelených střech na budovách. Příznivým kulturním dopadem 
je myšleno využití střech k relaxaci, setkávání, vzdělávání (fáze kvetení rostlin) a drobné 
zemědělské produkce (např. bylinky). Systematické snížení odtoku z budov umožňuje stavbu 
nebo rekonstrukci dešťové kanalizace s menší dimenzí potrubí. Kromě výše zmíněných 
přínosů také příznivě ovlivňují prašnost, okolní hlučnost, teplotní a vlhkostní poměry v okolí 
budov. Teplotní poměry v okolí budov se zelenou střechou jsou znát zejména během 
tropických dnů. Rostliny spolu se substrátem mohou čistit srážkovou vodu. Pro vlastní budovu, 
na které je zelená střecha instalována, je v zimě přínosem snížení energetické náročnosti 
vytápění budovy, v létě snížení energetické náročnosti chlazení budovy. Na tyto přínosy 
je možné pamatovat již při rozšiřování zástavby na úkor zelených ploch. Omezujícím 
faktorem pro realizaci střech mohou být požadavky památkové péče. 
 

 
Obrázek 67 Druhy zelených střech na budově (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření 

s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu 

 
Zelenou střechu lze snadněji provést na ploché střeše, ovšem pomocí kotvení vrstev substrátu 
je možná instalace i na šikmých až strmých střechách. Tloušťka vrstev substrátu určuje 
typ vegetace na zelené střeše a statická únosnost střechy určuje tloušťku vrstev substrátu. 
Náklady na realizaci zelené střechy tak můžou být zvýšeny potřebou zvýšení statické 
únosnosti konstrukce stropu, resp. střechy. Na styku stávající střechy a substrátu zelené 
střechy musí být kvalitně provedena hydroizolační vrstva tak, aby nevznikaly škody na vnitřním 
majetku nebo vlastní střeše. Kvalitní provedení se obvykle testuje napuštěním 
vody na hydroizolaci. Jsou používány substráty na bázi různých frakcí kameniva a zeminy 
nebo náhražky ve formě hydrofilní minerální vlny. Vegetační souvrství může mít jednu vrstvu 
nebo více vrstev. V takovém případě je dosaženo vyššího podílu zadržené vody tím, 
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že drenážní vrstva oddělena od substrátu pro rostliny např. nopovou folií nebo plastovými 
rošty.  
Volba vegetačního pokryvu je závislá na volbě výšky vegetačního souvrství, místnímu 
podnebí, zvolenému stanovišti a intenzitě údržby (zvýšené provozní náklady, technické 
možnosti údržby – přístupnost osob a vody). Údržba střechy spočívá v závlaze, sečení, 
stříhání, ořezání, přihnojení, pletí, doplnění vegetace, odstranění náletových druhů, dosypání 
vegetačního substrátu, kontrole a pročištění technických prvků. Stavební náklady zahrnují 
izolační vrstvu, folii, textilii, substrát a vegetaci, dopravu a provedení bez úprav statiky střechy.  
 
Zelené střechy lze pak rozdělit na: 
 

• Extenzivní 

− rostliny jsou schopné odolat dlouhodobému suchu, 

− minimální údržba – 2x až 4x ročně, 

− vybrané trávy, trvalky, mechy, netřesky, cibuloviny, rozchodníky, aj., 

− výška vegetačního souvrství je od 50 do 200 mm, 

− plošná hmotnost v nasyceném stavu je od 75 do 250 kg/m², 

− stavební náklady ploché střechy - 1 000 až 2 000 Kč/m², 

− stavební náklady šikmé střechy se sklonem do 15° - 2 000 až 2 500 Kč/m², 

− provozní náklady - 15 až 60 Kč/m²/rok, 
 

• polointenzivní 

− částečně udržovaná střecha – 2x až 4x ročně, 

− luční květena, suchomilné trvalky, keře, malé a střední stromy, mechy, 
netřesky, cibuloviny, rozchodníky, aj., 

− výška vegetačního souvrství je od 150 do 400 mm a plošná hmotnost v nasyceném 
stavu je od 200 do 500 kg/m², 

− výška vegetačního souvrství pro větší keře je od 600 do 800 mm a plošná hmotnost 
ve vodou nasyceném stavu je min. 1000 kg/m², 

− stavební náklady ploché střechy - 1 000 až 2 000 Kč/m², 

− stavební náklady šikmé střechy se sklonem do 15° - 2 000 až 2 500 Kč/m², 

− provozní náklady - 15 až 60 Kč/m²/rok, 
 

• intenzivní  

− pro pobytové účely s propracovaným architektonickým rozvržením, 

− pravidelně udržovaná střecha – 4x až 8x ročně, 

− trávník, trvalky, cibuloviny, keře, stromy, 

− výška vegetačního souvrství je min. 400 mm a plošná hmotnost v nasyceném stavu 
je min. 500 kg/m², 

− výška vegetačního souvrství pro větší stromy a keře je od 600 do 800 mm a plošná 
hmotnost je od 1500 do 2500 kg/m², 

− stavební náklady – 2 000 až 3 500 Kč/m², 

− provozní náklady – 80 až 250 Kč/m²/rok. 
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Podle způsobu využívání, údržby a místních specifik (u stěny, stín nebo přímé slunce, zeleň 
nebo zpevněné plochy v okolí) zelené střechy se volí rostliny tak, aby vydržely možné rozmezí 
vlhkosti substrátu a teplot. V Metodice „Voda ve městě“ (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika 
pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu) je uvedena vhodná 
skladba pro extenzivní střešní ozelenění včetně možného procentuálního zastoupení v celku. 
Tento typ střechy je pro Slavičín vhodný, neboť se vzhledem k velikostem střech a jejich 
mělkosti neuvažuje výsadba keřů a dřevin, které potřebují vyšší vrstvu substrátu. Skladba byla 
doplněna o rozchodníky, netřesky, cibuloviny a mechy. Přestože na Městském úřadě 
je zvažována polointenzivní zelená střecha, tak pro blízkost oken kanceláří v souvislosti 
se zastíněním nejsou keře rovněž vhodné. 
 

Tabulka 48 Vegetační pokryv zelených střech  

Název rostliny 

Kostřava ovčí Psineček tenký Rozchodník bílý 

Lipnice luční Mateřídouška úzkolistá Rozchodník šestiřadý 

Kostřava červená Kopretina bílá Rozchodník španělský 

Hvozdík kartouzek Hvozdíček lomikamenovitý Rozchodník pochybný 

Hvozdík kropenatý Pažitka pobřežní Netřesk pavučinatý 

Černohlávek velkokvětý Zvonek okrouhlolistý Netřesk horský 

Tomka vonná Mateřídouška vejčitá Netřesk střešní 

Lipnice smáčknutá Řebříček obecný Prutník stříbřitý 

Rmen barvířský Jestřábník chlupáček Tavolník poléhavý 

Zvonek okrouhlolistý Levandule lékařská Lomikámen arendsův 
 

Ze způsobu využití a tím zvoleném ozelenění střechy vyplývá volba skladby vrstev střechy, 
tj. (lehké) extenzivní střechy, které se zakládají i na střechách s malou únosností, tj. od 0,6 
do 3 kN/m2. Do výčtu stavebních úprav je potřeby zahrnout potřebné úkony na zvýšení 
únosnosti střechy, zvýšení atik, odvodnění atd.  
 

                                                                                                   
 

Obrázek 68 Příčné řezy zelenou extenzivní střechou 

 
 
 
 
 
 
 

vegetační koberec / vegetace 

minerální substrát / substrát z Liaporu 
a rašeliny 

výztužná síť pro kořeny rostlin 

retenční rohož / hydroakumulační vrstva 

filtrační vrstva 

drenážní vrstva 

protikořenová membrána / ochranná vrstva 

hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů 

dělící vrstva 

tepelná odvětrávaná vrstva, např. z Liaporu 

parozábrana s kompenzační vrstvou 

nosná konstrukce střechy 
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Příklady dobré praxe lze nalézt napříč republikou. Jedná se o střechy jednotlivých domů, 
střechy bytových domů, budov firemních i obecních.   
 

 
Obrázek 69 Mateřská škola Moravská v Havířově-Šumbarku (zdroj: www.karvinsky.denik.cz) 

 

 
Obrázek 70 Mateřská škola Řezáčova v Brně-Komíně (zdroj: www.facebook.com/greenviaCZ) 
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Obrázek 71 Základní škola v Mohelnici (zdroj: www.izolace-info.cz) 

 

 
Obrázek 72 Budova v areálu Úřadu vlády v Praze (zdroj: www.zelenestrechy.info) 
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Obrázek 73 Rozdělení druhů střech ve vlastnictví města Slavičín 
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7.2.1 Návrhy zelených střech 

Objekty v majetku města vhodné pro realizaci zelených střech ve Slavičíně: 
 

1. Slavičín – MŠ Malá Pole 
Popis:  Mateřskou školu tvoří dvě budovy propojené propojovací chodbou.  

Na střeše budovy A jsou 2 komíny, 2 komínky, 2 dešťové vpusti a vstupní 
otvor, na střeše budovy B jsou 4 komínky, 2 dešťové vpusti a vstupní otvor, 
na střeše budovy C je dešťová vpusť. 

Patro:  A: 2.patro, B: 2.patro, C: 1.patro 
Problémy:  V dolní části budovy západní budovy je mělké založení (80 cm). Dochází 

zde k praskání zdi. Nutné zábradlí a přístavba atiky (do 15 cm nad střechou). 
Statika: Budova B je vhodná pro realizaci zelené střechy. Budovu A nelze z důvodu 

nejasného typu stropní konstrukce jednoznačně doporučit. 
Plocha: A: 320 m2, B: 30 m2, C: 240 m2, celkem do 590 m2 
Typ ZS: doporučena extenzivní zelená střecha (alternativně polointenztivní) 
Cena: A: do 640 tis. Kč, B: do 60 tis. Kč, C: do 480 tis. Kč, celkem do 1 180 tis. Kč 
 

Situace:  
 

  
 

  
Obrázek 74 Střechy MŠ Malá Pole 
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2. Hrádek – MŠ Nádražní 
Popis:  Mateřskou školu tvoří jedna budova. Na střeše A budovy jsou 2 komíny,  

1 komínek a 2 dešťové vpusti. Přístup je možný přes plochou střechu 
B umístěnou o cca 1,5 m níže. 

Patro:  1.patro 
Problémy:  Nutné zábradlí, přístavba atiky (do 10 cm nad střechou). 
Statika: Obě střešní konstrukce jsou předběžně vhodné k realizaci zelené střechy. 
Plocha: A: 300 m2, B: 40 m2, celkem 340 m2 
Typ ZS: doporučena extenzivní zelená střecha (alternativně polointenztivní) 
Cena: A: do 600 tis. Kč, B: do 80 tis. Kč, celkem do 680 tis. Kč 
 

Situace:  
 

  
 

 
Obrázek 75 Střechy MŠ Hrádek 

 
  

A 
B 

A 

B 
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3. Nevšová – MŠ Nevšová 
Popis:  Mateřskou školu tvoří jedna budova. Na střeše budovy jsou 7 komínků, 

3 dešťové vpusti a vstupní otvor/okno. Přístup je možný i dveřmi z vedlejší 
budovy. 

Patro:  1.patro  
Problémy:  V současnosti je zde problém s praskající příčkou v prostoru umyvadel  

u WC. Tato příčka byla sanována, ovšem praskliny se objevují i nyní.  
Nutné zábradlí, přístavba atiky (do 5 cm nad střechou). 

Statika: Před realizací zelené střechy je potřebné vyloučit statické problémy 
jako příčinu trhlin v budově. 

Plocha: 420 m2 
Typ ZS: doporučena extenzivní zelená střecha (alternativně polointenztivní) 
Cena: do 840 tis. Kč 
 

Situace:  
 

  
 

 
Obrázek 76 Střechy MŠ Nevšová 
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4. Slavičín – Městský úřad Slavičín 
Popis:  Jedná se o prostor nad vstupem do budovy pro veřejnost a nad obřadní síní. 

Prostor není využívaný. Střecha je tvořena betonovými předpjatými panely 
Spiroll, vrchní část je kryta lepenkou. V několika místech směrem k okraji 
střechy jsou dešťové vpusti. 

Patro:  1.patro  
Problémy:  V současnosti je zde problém se zatékáním střechy způsobeném řešením 

odvodu dešťových vod s malým spádem na větší vzdálenost. 
Před provedením zelené střechy je potřeba generální oprava střechy 
a ověření tloušťky substrátu – mezi povrchem střechy a dveřmi je jen přibližně 
10 cm. Nutné zábradlí.  

Statika: Z důvodu absence PD objektu nelze konstrukci střechy označit za vhodnou. 
Plocha: 180 m2 

Typ ZS: doporučena polointenzivní zelená střecha (alternativně extenzivní) 
Cena: do 360 tis. Kč 
 

Situace:  
 

  
 

 
Obrázek 77 Střechy Městského úřadu Slavičín 
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Další prověřované budovy pro realizaci zelených střech, které nelze doporučit: 
 

5. Slavičín – poliklinika 
Střecha je nová, šikmá a tvoří ji hurdisky v I profilech. Na střeše se navíc nachází další 
zařízení a je poměrně vysoko bez snadného přístupu. Estetické využití by bylo nízké. 

 

  
Obrázek 78 Poliklinika ve Slavičíně 

 
6. Slavičín – komerční objekt č.p. 882 
Budova se nachází vedle polikliniky. Pravděpodobně bude mít stejně řešený strop 
jako poliklinika. Střecha je poměrně vysoko a estetické využití by bylo nízké. 

 

  
Obrázek 79 Komerční objekt ve Slavičíně 
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Ostatní budovy – nedoporučené a dále neprověřované: 
 

7. Slavičín – Sokolovna 
Budova má část střechy tvořenu šikmou střechou a po obvodu se nachází plochá 
střecha bez atiky tvořené lehkou plechovou krytinou se zatepleným trámovým stropem. 
Další část ploché střechy se nachází v severní části budovy.  

 

  
Obrázek 80 Slavičín – Sokolovna 

 
8. Slavičín – bytovka na Luční ulici – nemá přílišnou smysluplnost 

 

 
Obrázek 81 Slavičín – bytovka na Luční ulici 

 
9. Slavičín – MŠ Vlára – malá plocha ploché střechy 

 

 
Obrázek 82 Slavičín – MŠ Vlára 
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10.  Slavičín – kotelna na Školní ulici – nemá smysluplnost, blízko lesa 
 

 
Obrázek 83 Slavičín – kotelna na Školní ulici 

 
11. Slavičín – tribuna a budova prádelny na fotbalovém hřišti – tribuna se možná 

bude bourat, prádelna má smysl při rekonstrukci střechy na pevnější konstrukci 
 

 
Obrázek 84 Slavičín – tribuna a budova prádelny na fotbalovém hřišti 

 
12. Slavičín – garáže v Zámeckém parku – malá rozloha ploché střechy 

 

 
Obrázek 85 Slavičín – garáže v Zámeckém parku 
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7.3 Využití dešťové vody jako vody užitkové  

Dalším z prostředků, jak v intravilánu zlepšit regulační schopnost území a zvýšit zásobu vody 
(zmenšení odtoku z plochy střech), je zřízení podzemních akumulačních (retenčních) nádrží 
na dešťovou vodu ze střech. Nádrže dle své velikosti umožňují částečně nebo zcela zachytit 
dešťovou vodu. V případě částečného zachycení vod je účelem snížení kulminačního průtoku 
v dešťové nebo jednotné kanalizaci nebo vodních tocích. Na přítoku by měl být lapač nečistot. 
Na odtoku je možné umístit regulační zařízení, případně pouze potrubí menšího průměru 
než na přítoku. Nádrž musí být vybavena bezpečnostním přelivem. Do podzemní 
lze také umístit více nádrží paralelně nebo sériově tak, aby některé sloužily k regulaci odtoku 
a některé z akumulaci vody k zalévání, požárním účelům, kropení silnic atd. 
 
Vzhledem k předpokládanému využití vody pro potřeby zalévání není vhodné akumulovat vody 
z nepropustných povrchů, tedy silnic. Je také možné postavit drobné retenčních nádrže 
nebo využít podzemní nádrže na veškerou povrchovou vodu ze zpevněných ploch bez dalšího 
využití a postupně ji regulovaně vypouštět do dešťové kanalizace nebo vodních toků, 
ale těmito řešeními se tato studie nezabývá. 
 
Je navrženo využít podzemní nádrže o velikosti několika jednotek až nižších desítek kubických 
metrů. Pro potřeby Slavičína doporučujeme v první fázi objem 6 m3 až 12 m3 a v případě 
pozitivních zkušeností přidat další nádrže/nádrže. Pro výraznější regulační průtok 
(snížení kulminace) by měl být objem co největší – ve stovkách až tisících m3. Je možné využít 
prefabrikovaných betonových nebo plastových nádrží, které mohou být samonosné 
nebo určené k obetonování. Rovněž je možné volit mezi pochozími nebo pojízdnými nádržemi. 
Tvarově se nejčastěji využívá obdélníkových nebo válcových nádrží. Tyto nádrže 
by se umístily do veřejného prostoru, tj. na pozemky v majetku města Slavičín. 
Podzemní objekty by byly skryty a byl viditelný pouze poklop, potrubí k napojení cisteren 
nebo hadic, případně žebřík. Do těchto nádrží by byly sváděny vody ideálně z budovy rovněž 
v majetku města, případně i soukromých budov v blízkosti akumulačních nádrží.  

 
Obrázek 86 Podzemní retenční nádrž (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s 

dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu 

 
Při volbě umístění nádrží je nutná koordinace s podzemními inženýrskými sítěmi, 
případně u nepojízdných nádrží také s nezpevněnými cestami a nájezdy. Náhled inženýrských 
sítí byl získán z webové verze Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Nádrž 
by měla být občas pročištěna od listí, sedimentů a štěrku a zkontrolována funkce jednotlivých 
zařízení, zejména bezpečnostního přelivu dle TNV 75 9011. 
Náklady na stavbu závisí na typu nádrže (materiál, pojízdnost) a její velikosti. V případě 
betonové prefabrikované nádrže se cena včetně dopravy, výkopu, osazení a napojení 
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pohybuje od 20 do 38 tis. Kč/m3. Provozní náklady na kontrolu funkčnosti a čištění se pohybují 
od 250 do 700 Kč/nádrž/rok. 
Kromě účelu regulace odtoku byly pro navrhované nádrže hledány další účely, které by měly 
skutečné opodstatnění. Jedná se zejména o zalévání veřejné zeleně nebo kropení silnic, 
tj. myšlenku úspory za vodné, čas přejezdu a dopravu cisternou. Dle sdělení zástupců Služeb 
města Slavičína (SMS) by taková nádrž měla význam zejména v okruhu cca 500 m od Horního 
náměstí. Měla by mít vlastní čerpadlo, aby byla cisterna naplněna v jednotkách minut, 
tj. za obdobnou dobu jako z vodovodního řadu nebo požárního hydrantu, aby se snížily 
prostoje zaměstnanců. Obecně by SMS tyto nádrže potřebovaly zejména v blízkosti 
stromořadí, která se nacházejí v extravilánu města.  
Další myšlenkou je využít nádrže k požárním účelům v místech, kde je hustější zástavba, 
ale nacházejí se zde malé průměry vodovodních potrubí nebo jsou na okraji dosahu požárních 
hydrantů 1. stupně. Hydranty 1.stupně by měly být max. 400 m od sebe, což znázorňují kruhy 
kolem žlutých koleček v mapách níže. Využití hydrantů by muselo být pouze jako doplňkové 
k využití např. pro zalévání a konzultováno s HZS. Podklady o hydrantech a průměrech potrubí 
v intravilánu dodala 25.1.2021 společnost Moravská vodárenská, a.s.  
 

   
 

 
Obrázek 87 Rozložení hustoty obyvatel (okruh 50 m), hydrantů (modré) a hydrantů 1. stupně (žluté) 
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Využití srážkové vody pro splachování na veřejných WC, školkách, školách, úřadech 
nebo kulturních zařízeních nebylo vyhodnoceno v současnosti jako přínosné. V blízké 
budoucnosti není v plánu rekonstrukce žádné budovy zahrnující úpravu vodovodních rozvodů 
v budově.  Voda z akumulační nádrže by musela být hygienicky upravena, čerpána do vyšších 
pater  
a vedena v oddělených rozvodech vody. Teoreticky by se mohla voda využít i ke sprchování 
nebo praní, ale to by muselo dojít k výraznější úpravě vody, např. filtrací a průchodem 
přes UV filtr.  
Na obrázku níže je uvedeno jedno z možných schémat řešené nádrže, kdy je voda z nádrže 
dále využívána. Do nádrže je pak možné umístit ponorné kalové čerpadlo s požadovaným 
průtokem a tlakovou výškou. 
 

 
Obrázek 88 Schéma řešení akumulační nádrže (zdroj: www.Asio.cz) 

 

 
Obrázek 89 Příčný řez nádrží bez konkrétních rozměrů (zdroj: www.Asio.cz) 
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Obrázek 90 Napojení potrubí na podzemní nádrž a vizualizace napojení a využití vod  

 
Příklady dobré praxe lze nalézt zejména u dešťových nádrží rodinných domů, které byly 
a jsou často pořizovány v rámci programu Dešťovka. V intravilánu lze ale najít příklady 
i u bytových domů, administrativních budov, areálech vysokých škol atd. 
 

 
Obrázek 91 Kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (zdroj: www.voda.tzb-info.cz) 

 

 
Obrázek 92 Budova AFI Karlín v Praze 8 (zdroj: www.ekocesko.cz) 
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Obrázek 93 Kancelářská budova Delta v Praze-Michli (zdroj: www.pocitamesvodou.cz) 

 
Objem akumulace dešťové vody ze střech lze vypočítat na základě znalosti množství srážek. 
Ve Slavičíně je to průměrně 700 až 800 mm (průměrný roční úhrn srážek 1961–1990). 
Na střechu o kolmém průmětu tak dopadne 0,7 až 0,8 m3 vody na 1 m2. Reálně bude toto 
množství nižší. 
 

7.3.1 Návrhy akumulačních nádrží 

 
Navržené nádrže mohou být dotovány z okolních střech. Předpokládá se napojení na nejbližší 
objekt či objekty) Plochy střech a maximální objemy nádrží jsou uvedeny v následující tabulce. 
V případě zpracování PD na některou z nádrží by měl být výpočet zpřesněn. 
 

Tabulka 49 Plochy střech a maximální objemy navržených nádrží 

Číslo opatření Místo 
Plocha střech 

(m2) 
Max. objem 

(m3) 

1 Slavičín – Městské muzeum 350 245 

2 Slavičín – K Nábřeží 380 266 

3 Slavičín – Ševcovská 500 350 

4 Slavičín – Javorová 550 385 

5 Slavičín – Družstevní 300 210 

6 Slavičín – Zámecký park – garáže 340 238 

7 Slavičín – Pod Kaštany – SMS 160 112 

8 Hrádek – Obecní dům 120 84 

9 Slavičín – Hřbitov 280 196 

 
Celkový potenciál objemu zadržené vody ročně by u uvedených návrhů mohl být až přes 
2 000 m3. Vzhledem k využití bezpečnostního přelivu, výparu a ztrátám bude využitelný objem 
nižší cca o 1/4 až 1/3. 
 
V případě, že pro nádrže využívané pro požární účely není možné zabezpečit požadované 
množství vody z veřejného rozvodu anebo z jiných zdrojů, měly by mít akumulační nádrže 
celkový užitečný objem (samostatná nádrž či soustava) 22, 35, 45 nebo 72 m³.  
Nádrž hasičské cisterny má obvykle objem od 9 m3, u starších vozidel Sboru dobrovolných 
hasičů méně (obvykle 3,5 nebo 6 m3). V případě požáru je voda čerpadlem hasičského vozu 
směřována přímo k ohnisku požáru. 
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Obrázek 94 Rozmístění všech návrhů akumulačních nádrží (včetně nedoporučených) 
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Nádrže vhodné k realizaci: 
 
1. Slavičín – Městské muzeum 

Popis:  Vzhledem k velkému zasíťování oblasti bude hodné umístění ve vjezdu 
před budovou nebo naboku před č.p. 104. Nádrž bude vhodná k zalévání 
v okolí náměstí, případně i pro stromořadí nad ulicí Žižkovská. Nutno umístit 
čerpadlo a zajistit přívod el. energie. Vzhledem k prostorovým možnostem 
bude možné umístit buď jednu hlubší nádrž, nebo více nádrží dále od sebe. 

 

Sítě:  
Střechy: max 350 m2 

Objem: doporučeno 6 m3 s možností rozšíření o další nádrž 
Cena: do 220 tis. Kč 
 

Situace:    
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2. Slavičín – K Nábřeží 
Popis:  Umístění bude vhodné směřovat do částečně zeleně, případně do chodníku 

a omezit parkování v blízkosti. Nádrž bude vhodná k zalévání v okolí náměstí 
a jako požární nádrž z důvodu hustější zástavby. Nutno umístit čerpadlo 
a zajistit přívod el. energie. Vzhledem k prostorovým možnostem bude možné 
umístit buď jednu nádrž, nebo více propojených nádrží za sebou s jedním 
čerpadlem. 

  

Sítě:  
Střechy: min. 380 m2 (dům č.p. 841 ve vlastnictví města) 
Objem: doporučeno 12 m3, konzultovat s HZS 
Cena: do 450 tis. Kč 
 

Situace:    
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Nádrže s menším až minimálním využitím: 
 
3. Slavičín – Ševcovská 

Popis:  Umístění bude vhodné situovat do zelené plochy u chodníku mezi plynovodní 
a vodovodní potrubí, případně do prostoru klepače. Nádrž bude vhodná 
k zalévání stromořadí v okolí a jako požární nádrž z důvodu hustější zástavby 
a mimo dosah hydrantu 1.stupně a vodovodního potrubí pouze DN 80 až 100. 
Nutno umístit čerpadlo a zajistit přívod el. energie. Domy nejsou ve vlastnictví 
města. 

 

Sítě:  
Střechy: až 500 m2 

Objem: doporučeno 12 m3, konzultovat s HZS 
Cena: do 450 tis. Kč 
 

Situace:    
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4. Slavičín – Javorová 
Popis:  Umístění bude vhodné situovat do zelené plochy mimo inženýrské sítě. 

Je možné realizovat jednu nebo několik propojených nádrží. Nádrž bude 
vhodná jako požární nádrž z důvodu hustější zástavby a poloze na okraji 
dosahu hydrantu 1.stupně. Nutno umístit čerpadlo a zajistit přívod el. energie. 
Domy v západní části jsou ve vlastnictví města. 

Sítě:  
Střechy: až 550 m2 z budov ve vlastnictví města 
Objem: doporučeno 12 m3, konzultovat s HZS 
Cena: do 450 tis. Kč 
 

Situace:   
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5. Slavičín – Družstevní 
Popis:  Umístění bude vhodné situovat do zelené plochy mimo inženýrské sítě, 

což bude vzhledem k jejich hustému výskytu možné možná až v prostoru 
věšení prádla. Umístění by mělo být situováno tak, aby bylo možné přijet 
hasičským vozem do těsné blízkosti nádrže. Nádrž bude vhodná jako požární 
nádrž z důvodu hustější zástavby a poloze na okraji dosahu hydrantu 
1.stupně. Nutno umístit čerpadlo a zajistit přívod el. energie. Domy nejsou 
ve vlastnictví města. 

 

Sítě:  
Střechy: cca od 300 m2 

Objem: doporučeno 12 m3, konzultovat s HZS 
Cena: do 450 tis. Kč 
 

Situace:    
 
 
Nádrže pouze ke snížení kulminačního průtoku – regulační: 
 
6. Slavičín – Zámecký park 

Popis:  V zámeckém parku není potřeba zalévání.  
Vodu by bylo možné využít pro zimní ledovou plochu. 

 
7. Slavičín – Pod Kaštany 

Popis:  Jedná se o sídlo Služeb města Slavičína. Dle vyjádření zástupců společnosti 
nemá využití k zalévání z důvodu dalšího převozu vody význam.  

 
8. Hrádek – Obecní dům 

Popis:  V Hrádku není potřeba vody k zalévání. 
 
9. Slavičín – Hřbitov 

Popis: Na hřbitově se nacházejí dvě studny. Z důvodu vysoké úrovně podzemní vody   
bude nutno zabezpečit proti vyplavání. 
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7.4 Náhrada nepropustných povrchů za propustné 

Urbanizované lokality jsou typické vysokým podílem zpevněných ploch. Jedná se např. 
o asfaltové, betonové či dlážděné povrchy, které jsou běžně odvodňovány stokovým 
systémem. Opatření zlepšující hospodaření s dešťovou vodou, a to především ve vazbě 
na modrou a zelenou infrastrukturu, napomáhají odlehčení kanalizační sítě a zároveň zlepšují 
mikroklima urbanizovaných lokalit. 
Pro náhradu nepropustných povrchů za propustné jsme zvolili plochy parkovišť, 
které představují velmi využívané, ač opomíjené, veřejné prostory. Jedná se o lokality, 
jež jsou zpřístupněny všem a sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na majetkoprávní 
vztahy.  
Neopomenutelný potenciál pro hospodaření s dešťovou vodou nám dávají např. parkoviště 
před obchodními domy, sportovními areály či parkoviště na sídlištích. 
Vzhledem k faktu, že povrchové vrstvy parkovišť jsou obvykle řešeny jako zpevněné 
a nepropustné, povětšinou asfaltové či betonové, jež jsou odvodňovány jednotným či oddílným 
kanalizačním stokovým systémem, je dešťová voda přímo z místa dopadu odvedena 
na čistírnu odpadních vod, díky čemuž je nenávratně ztracena, a tedy neefektivně využita. 
Dalším negativem je také fakt, že dochází ke zbytečnému zahlcování čistíren odpadních vod 
výraznými objemy poměrně čisté vody.  
Důležité je také snížení teploty, neboť asfaltové plochy jsou v letních měsících běžně 
rozžhavené až na nekomfortních 55°C. 
Parkovací plocha vyplývá z výpočtu minimálního počtu parkovacích míst vyjádřeného 
na základě klíčové funkce budovy, k němuž parkoviště přísluší. Vzhledem ke značným 
prostorovým požadavkům na parkovací plochy především u objektů občanské vybavenosti 
je důležité zvolit vhodnou povrchovou úpravu těchto lokalit. Přednostně jsou navrhovány 
povrchy, jež umožňují a podporují zadržení a pozvolné vsáknutí srážkové vody přímo v místě 
jejího dopadu.  
Vzdálenější, a tedy méně využívaná parkovací stání je vhodné naprojektovat jako štěrkový 
trávník, zatravněnou dlažbu či betonovou nebo kamennou dlažbu se širokou spárou. 
Pro intenzivněji využívaná parkoviště je vhodné použít polopropustné povrchy s užitím 
vsakovacích či retenčních objektů. Důležité je také myslet na osoby se sníženou mobilitou. 
Parkovací plochy je důležité oživit vhodným vegetačním doprovodem, ať už vzrostlými stromy 
či výsadbou květinových záhonů a keřů ve vhodném vzorci. Bude tak docíleno ochlazování 
a zastínění prostoru. Velmi vhodné je vysazovat rostliny v blízkosti vsakovacích průlehů. 
Při navrhování vegetačního doprovodu je samozřejmě nutno brát v potaz zatížení lokality 
a volit rostliny, které vydrží znečištění a budou prospívat i v automobilovém provozu. 
Je vhodné také volit vegetaci, jež nebude příliš znečišťovat okolí a zaparkované automobily, 
tedy spad pylů, květů či plodů.  
 
Při odvodňování ploch pozemních komunikací a parkovišť je samozřejmě důležité myslet 
na kvalitu odtékající vody. Je velmi důležité, aby neobsahovala rezidua provozních kapalin 
a během zimních měsíců také technické soli a jejím vsakováním nedocházelo ke znečišťování 
povrchových a podzemních vod (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření 
s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu). 
 
Otázkou nakládání se srážkovými vodami, a tedy i vsakováním vod z komunikací se zabývají 
dva hlavní právní předpisy: 
 

• TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, 

• ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 
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Obrázek 97 Mělký průleh Cornell, Tompkins 
County, USA (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika 

pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě 
na zelenou infrastrukturu) 

 

Obrázek 96 Parkovací stání, Rue des Jardins Dufour, 
Montreuil, Francie (zdroj: VODA VE MĚSTĚ  

– Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou 
ve vazbě na zelenou infrastrukturu) 

 

 

 
Obrázek 95 Schématické zobrazení řešení hospodaření s dešťovou vodou ve městě  

(zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu) 
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Pro zlepšení hospodaření s dešťovou vodou byla v analytické části na základě rešerše 
katastru nemovitostí vytipována parkoviště, jež se nachází na pozemcích města Slavičína. 
Na těchto lokalitách byly za použití ortofotomapy, služby panorama a terénního šetření 
definovány převládající typy povrchů.  
 

 
Obrázek 98 Ukázka rozdělení parkovišť ve vlastnictví města Slavičín 

 
 

Tabulka 50 Parkoviště ve vlastnictví města Slavičín 

typ povrchu počet 

asfalt 33 

asfalt / beton 1 

asfalt / zámková dlažba 1 

beton 10 

beton / zatravňovací dlaždice 1 

hutněné kamenivo 2 

kočičí hlavy 1 

zámková dlažba 49 

zámková dlažba / asfalt 3 

zatravňovací dlaždice 15 

celkem 116 

 
 
Na základě pasportu zpevněných ploch a objektů v majetku města Slavičína vhodných 
pro realizaci opatření k zadržování vody bylo vybráno 9 parkovišť, která jsou potenciálně 
vhodná pro realizaci výměny nepropustného povrchu za propustný.  
Parkoviště ve městě Slavičín byla posuzovaná dle 3 základních kritérií, a to aktuální povrch 
spolu s jeho velikostí (počet parkovacích míst) a stářím. Opatření nebyla navrhována na nově 
opravených parkovištích. Tento výběr prezentuje obrázek č. 103. 
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Jako lokality potenciálně vhodné pro realizaci výměny nepropustného povrchu za propustný 
byla vybrána následující parkoviště ve vlastnictví města: 
 
k.ú. Slavičín: 
 

• Slavičín – u č.p. 848 

+ velmi starý a rozbitý betonový povrch  

+ navázání na propustný povrch stávajícího parkoviště – zkušenosti 

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ nízká vytíženost 

− malé, pouze 4 parkovací místa 

− nová výstavba, předpoklad zrušení parkoviště 
 

• Slavičín – ul. U Rybníka u č.p. 412, 413 

+ starší asfaltový povrch 

+ navázání na propustný povrch stávajícího parkoviště – zkušenosti 

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště i sportoviště 

+ 11 parkovacích míst 
 

• Slavičín – ul. U Zahrádek – zahrádkářská kolonie u bytového domu č.p. 479 

+ starý asfaltový povrch 

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ 15 parkovacích míst 
 

• Slavičín – ul. K. Vystrčila u č.p. 379 

+ starý asfaltový povrch  

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ 17 parkovacích míst 

− točna autobusové dopravy 

− krajská silnice – možné problémy s povolením   
 

• Slavičín – parkoviště u hřbitova 

+ nízká vytíženost 

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ 21 parkovacích míst  

− nový asfalt 

− krajská silnice – možné problémy s povolením  
 

• Slavičín – ul. Družstevní – příčné parkoviště pod garážemi  

+ starý asfaltový povrch  

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ 30 parkovacích míst 

+ plánovaná revitalizace celé lokality – zahrnuto také parkoviště  
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• Slavičín – ul. Okružní  

+ navázání na propustný povrch stávajícího parkoviště – zkušenosti 

+ sjednocení povrchů parkovišť v lokalitě 

+ mimo zástavbu 

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ 80 parkovacích míst   

− novější asfaltový povrch 
 
k.ú. Nevšová: 
 

• Nevšová – u č.p. 144 

+ starý asfaltový povrch  

+ mimo zástavbu  

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ malé, pouze 6 parkovacích míst 

− nízký počet parkovacích míst  
 
k.ú. Hrádek na Vlárské Dráze: 
 

• Hrádek na Vlárské Dráze – ul. Nádražní naproti garážím 

+ mimo zástavbu  

+ vsak – vláha pro zeleň – nová výsadba / zastínění parkoviště 

+ dle ortofotomapy velmi starý a rozbitý betonový povrch – terénní průzkum 
ukázal nahrazení stávajícího povrchu novou betonovou dlažbou se širokou 
štěrkovou spárou – propustný povrch 

+ 23 parkovacích míst 

− nová výstavba, předpoklad zrušení parkoviště 
 
Obrázek č. 104 ukazuje, že se všechny lokality vytipované jako vhodné k výměně 
nepropustného povrchu za propustný nachází na bonitovaných půdně ekologických 
jednotkách (BPEJ) s nízkou infiltrací. 
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Veřejné projednání výstupů studie  
 
Na veřejném projednání, které se konalo 9. 7. 2021 na městském úřadě ve Slavičíně, 
byly panem starostou – Mgr. Tomášem Chmelou, vzneseny dva dotazy týkající se kapitoly 
výměny povrchů parkovišť. Jednalo se o možnosti změny povrchu na dvou parkovištích, 
které nebyly navrženy z následujících důvodů: 
 
  k.ú. Slavičín: 

• Slavičín – ul. Hasičská u hasičské zbrojnice 

− plocha parkoviště není celá ve vlastnictví města Slavičín a rovněž se celá 
nenachází na požadovaném listu vlastnictví 10001 

− pozemek p.č. 627/5 je na listu vlastnictví 60000 a vlastníkem je Česká republika 

− pozemek p.č. 627/12 se nachází na listu vlastnictví 4032 a vlastníkem je rovněž 
Česká republika 

 
k.ú. Hrádek na Vlárské Dráze: 
 

• Hrádek na Vlárské Dráze – Družstevní I – Parkoviště průmyslová zóna 

+ pozemek v majetku města  

+ starý asfaltový povrch  

+ 20 parkovacích míst 

− blízkost zástavby 

− krajská silnice – možné problémy s povolením 

− neatraktivnost lokality  
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Obrázek 99 Slavičín – ul. Hasičská, parkoviště u hasičské zbrojnice – pozemek p.č. 627/5 

mimo vlastnictví města – LV 60000 (zdroj: www.ikatastr.cz) 

 

 
Obrázek 100 Slavičín – ul. Hasičská, parkoviště u hasičské zbrojnice – pozemek p.č. 627/12 

mimo vlastnictví města – LV 4032 (zdroj: www.ikatastr.cz) 
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Obrázek 101 Hrádek na Vlárské dráze – Družstevní I – Parkoviště průmyslová zóna 

 

 
Obrázek 102 Hrádek na Vlárské dráze – Družstevní I – Parkoviště průmyslová zóna 

(zdroj: www.ikatastr.cz) 
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Obrázek 103 Parkoviště s možností výměny nepropustného povrchu za propustný  

 

 
Obrázek 104 BPEJ členěné dle stupně infiltrace 
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Obrázek 105 Slavičín – u č.p. 848 

 

 
Obrázek 106 Slavičín – ul. U Rybníka u č.p. 412, 413 
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Obrázek 107 Slavičín – ul. U Rybníka u č.p. 412, 413 

 

 
Obrázek 108 Slavičín – ul. U Zahrádek – zahrádkářská kolonie u bytového domu č.p. 479 
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Obrázek 109 Slavičín – ul. K. Vystrčila u č.p. 379 

 

 
Obrázek 110 Slavičín – ul. U Zahrádek – zahrádkářská kolonie u bytového domu č.p. 479 
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Obrázek 111 Slavičín – parkoviště u hřbitova 

 

 
Obrázek 112 Slavičín – ul. Družstevní – příčné parkoviště pod garážemi 
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Obrázek 113 Slavičín – ul. Družstevní – příčné parkoviště pod garážemi 

 

 
Obrázek 114 Slavičín – ul. Okružní 
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Obrázek 115 Slavičín – ul. Okružní 

 

 
Obrázek 116 Nevšová – u č.p. 144 
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Obrázek 117 Hrádek na Vlárské Dráze – ul. Nádražní naproti garážím 

 

7.4.1 Návrhy výměny povrchů parkovišť na ulicích Okružní a Družstevní 

Na základě těchto kritérií, terénního šetření a konzultace s vedením města Slavičín, 
které bylo při rekognoskaci vybraných lokalit zastoupeno panem Ing. Pavlem Matonohou –
vedoucím odboru investic MěÚ Slavičín, byla vybrána 2 parkoviště pro změnu nepropustného 
povrchu za propustný, a to na ulicích Okružní a Družstevní – příčné parkoviště 
pod garážemi, přesnou polohu navrženého opatření ukazují obrázek č. 118 a 119. 
Na ulici Okružní u bytového domu č.p. 655 (p.č. 4588/1) je již jedno propustné parkoviště 
realizováno a je tedy vhodné na něj s dalšími změnami nepropustných povrchů navázat. 
Parkoviště na této ulici mají vhodný sklon, který umožní vsak srážkové vody mimo zástavbu 
a zároveň zvýší množství vláhy pro doprovodnou zeleň. Na ulici Okružní se nachází 
8 vhodných parkovišť s celkem 80 parkovacími místy.  
Parkoviště na ulici Družstevní – příčné parkoviště pod garážemi (p.č. 4575/4) se nachází 
taktéž mimo zástavbu a vsakování vody tedy neohrozí žádné nemovitosti. Infiltrací srážkových 
vod je taktéž možné podpořit množství vláhy pro doprovodnou zeleň. Parkoviště má nyní 
30 parkovacích míst, přičemž výměna nepropustného povrchu za propustný je doporučena 
i na příjezdové cestě ke garážím. V blízké budoucnosti je plánovaná revitalizace celé lokality, 
do které bude zahrnuto také zmiňované parkoviště. 
 
Kapitola 7.1 Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) popisuje typický znak lidských sídel, 
kterým je velmi vysoký podíl zastavěných ploch. V rámci zlepšení hospodaření s dešťovou 
vodou navrhujeme na parkovištích na ulicích Okružní a Družstevní výměnu stávajícího 
nepropustného asfaltového povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou 
spárou, která bude uložena do propustné vrstvy, tedy hutněného štěrku.  
Dále je doporučeno užití sorbentu ropných produktů, ať již ve formě sypké nebo rohoží. 
Další možností je využití kamenné dlažby taktéž se širokou štěrkovou spárou, tato varianta 
je ale finančně náročnější. Parkoviště, na kterých se nachází zámková dlažba, byla z návrhu 
změny povrchů vyloučena. 
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Mezi hlavní přínosy betonové dlažby se širokou štěrkovou spárou se řadí: 

• snížení povrchového odtoku, 

• zadržení a infiltrace vody přímo v místě dopadu srážky, 

• zvýšení půdní vlhkosti – podpora růstu doprovodné vegetace – zastínění lokality, 

• ochlazení povrchu výparem, 

• zlepšení mikroklimatu lokality. 
 
Hlavní limity betonové dlažby se širokou štěrkovou spárou představuje: 

• absence vegetační složky, 

• hrozba zanesení spár (kolmatace) a nutnost jejich čištění pro obnovu vsakovací funkce 
(1x za 10-15 let), 

• nutnost ochrany konstrukční vrstvy (propustné podloží či založení v nezámrzné 
hloubce), 

• nevhodnost aplikace na velmi frekventované dopravní uzly. 
 
Tato povrchová úprava si samozřejmě žádá také údržbu. Dlažbu je nutno jednou za několik 
let uvést do vhodného stavu tak, aby byla zachována retenční funkce.  
Zanesené (zakolmatované) spáry a povrch dlaždic je nutno jednou za 10-15 let za pomoci 
speciálního přístroje vyčistit a obnovit vsakovací schopnost.  
 
Výměnou povrchů vzniknou lokality, kterým zůstane zachován jejich hlavní účel, 
tedy parkování silničních vozidel, a zároveň získají další funkci díky umožnění přirozeného 
vsakování dešťové vody. 
Tento model povrchové úpravy parkoviště je ve Slavičíně již aplikován, a to např. na třech 
parkovištích na ulici Nádražní naproti garážím. Úspěšnou výměnu starých betonových panelů 
za novou betonovou dlažbou se širokou štěrkovou spárou reprezentují obrázky č. 122 až 127. 
 
Další možností změny povrchů vybraných parkovišť je jejich výměna za zatravňovací dlažbu 
nebo štěrkový trávník. Investiční náklady jsou u všech třech typů úprav povrchů velmi 
podobné, liší se především údržbou. Provozní náklady jsou u zatravňovací dlažby a štěrkovém 
trávníku výrazně vyšší než u betonové dlažby se širokou štěrkovou spárou.  
Na takto upravených plochách navíc není možné dlouhodobé odstavení vozidel, doporučeno 
je maximálně 8 až 10 hodin denně. Mezi další limity propustné povrchové úpravy obohacené 
o vegetační složku se řadí dodržení základních podmínek umožňujících růst zeleně a nutnost 
specializované údržby takto upravených lokalit, která je zpravidla méně unifikovaná 
a náročnější než standardní péče. Varianty výměny nepropustných povrchů za zatravňovací 
dlažbu či štěrkový trávník tak byly na základě posouzení vytíženosti lokalit a nutnosti 
specializované a finančně náročné údržby parkovišť vyloučeny.  
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Obrázek 118 Ulice Okružní a Družstevní vybrané pro změnu nepropustného povrchu za propustný 

(asfalt za betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou) 

 
Obrázek 119 Parkoviště na ulicích Okružní a Družstevní vybraná pro změnu nepropustného povrchu 

za propustný (asfalt za betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou) 
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Obrázek 120 Schematické zobrazení dlažby se širokou spárou  

(zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu) 

 

 
Obrázek 121 Schematické zobrazení zatravňovacích tvárnic nebo kamenné dlažby  

(zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu) 
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7.4.1.1  Hydrogeologický průzkum 

 
Vsakovací poměry v obou lokalitách byly prověřeny formou hydrogeologického průzkumu, 
který provedla firma INSET s.r.o. a jehož výsledky předkládá příloha č. 2. 
 
Závěr a doporučení provedeného hydrogeologického průzkumu: 
 
Ve Slavičíně, v prostoru ulic Okružní a Družstevní, byl dne 23. 7. 2021 proveden 
hydrogeologický průzkum s cílem zatřídění svrchního zemního pokryvu, ale především 
prověření jeho zasakovacích schopností. Za tímto účelem byly vyhloubeny dva ražené jádrové 
vrty a provedeno pět povrchových kopaných sond. 
Z průzkumu vyplynulo, že v celém prostoru bytových domů je standartně zarovnán povrch 
převážně písčitými navážkami s různou měrou příměsí jemnozrnných zemin. Mocnost 
navážek se dle pozice v terénu pohybuje od 0,4 po 0,8 m pod současným terénem. Na základě 
zjištěných koeficientu vsaku kv se jedná o prostředí, které je možné za účelem povrchového, 
či podpovrchového zasakování doporučit. Hodnoty vsaku se pro navážky pohybují v rozmezí 
5,3 x 10-6 až 5,3 x 10-5 m/s. Saturováním srážkovými vodami předmětných zemin nebude 
nikterak ohrožena jejich stabilita, nebo ulehlost. Vzhledem k charakteru plánu rozšíření 
parkovacích ploch se jako nejefektivnější řešení jeví vytvoření dostatečně hustého systému 
kanálků s napojením na perforovaný rourový systém galerie pod travními plochami. Vzhledem 
k faktu, že navážky nedosahují pod zámrznou hloubku 0,8 m p.t., není možné uvažovat 
vytvoření podzemního vsakovacího objektu. Je však možné uvažovat o vytvoření podzemní 
retenční nádrže pro případné následné závlahy formou rozstřiku. Přetok na bázi navážek je 
však možné uvažovat. 
V případě přirozeného prostředí zcela zvětralých jílovců zlínského souvrství nelze na základě 
zjištěných hydraulických charakteristik doporučit realizaci hlubšího zasakovacího zařízení. Jíly 
vzniklé větráním skalního podkladu jsou z hlediska vsaku zcela nepropustné. V obou hlubších 
vsakovacích sondách nedosáhla klesající hladina přirozeného skalního podkladu i po několika 
hodinách zkoušky. Z daného důvodu lze odvodit, že koeficient vsaku pro zvětralý skalní 
podklad se pohybuje v řádu 10-8 m/s a méně. Vzhledem k pevnosti eluvia je však možné 
uvažovat o výstavbě případné retenční nádrže. Velikost retenčních nádrže je možné 
dimenzovat dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. Při výpočtu doporučuji 
využít zjištěného koeficientu vsaku pro přirozené orniční vrstvy, tedy hodnot 5 x 10-7 m/s. 
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7.4.1.2  Investiční a provozní náklady 

 
Tabulka 51 Investiční náklady – propustná dlažba 

typ investičního nákladu investiční náklady Kč/m2 

zemní práce 600 – 730  

materiál 630 – 820  

celkem 1 230 – 1 550  

 
 

Tabulka 52 Provozní náklady – propustná dlažba 

typ provozního nákladu provozní náklady Kč/m2 

strojové mytí dlažby 10 – 40  

a odstranění vegetace  
 
 

Tabulka 53 Parkoviště – plocha celkem  

parkoviště – plocha celkem m2 

Okružní 1 181 

Družstevní 377 

 
 

Tabulka 54 Parkoviště – cena celkem 

parkoviště – cena celkem Kč 

Okružní 1 877 790 

Družstevní 599 430 
 
 
V rámci zlepšení hospodaření s dešťovou vodou navrhujeme na parkovištích na ulicích 
Okružní a Družstevní výměnu stávajícího nepropustného asfaltového povrchu za novou 
betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou, která bude uložena do propustné vrstvy, 
tedy hutněného štěrku. Dále je doporučeno užití sorbentu ropných produktů, ať již ve formě 
sypké nebo rohoží. Tato položka není v rozpočtu zohledněna. 
 
Pro výpočet investičních a provozních nákladů bylo vždy počítáno s nejvyšší možnou plochou 
i cenou výměny stávajícího povrchu.  
 
Vybudování propustných povrchů parkovišť na ulici Okružní je odhadováno na 1,9 mil. Kč, 
na ulici Družstevní pak na 0,5 mil. Kč, celkově se tedy jedná o 2,4 mil. Kč. 
 
Další možností je využití kamenné dlažby taktéž se širokou štěrkovou spárou, tato varianta 
je ale finančně náročnější. 
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7.4.1.3  Příklady dobré praxe výměny povrchů parkovišť 

 
Pro příklady dobré praxe není třeba chodit daleko, neboť Slavičín je pokrokové město a prvky 
opatření hospodaření s dešťovou vodou již aktivně instaluje.  
Přirozená možnost vsakování dešťové vody je podporována např. na parkovišti na ulici 
Nádražní naproti garážím, kde byla v nedávné době provedena velmi úspěšná změna 
stávajícího povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou.  
Původní stav parkoviště a provedenou změnu povrchu prezentují obrázky č. 122 až 127. 
Obrázek č. 128 ukazuje parkoviště s betonovou dlažbou se širokou štěrkovou spárou, 
které se nachází v Jihlavě. V Praze je v Čelakovských sadech umístěná kamenná dlažba 
taktéž se širokou štěrkovou spárou obohacena o vegetační složku, kterou reprezentuje 
výsadba stromů do prokořenitelných buněk, viz. obrázek č. 129 (zdroj: VODA VE MĚSTĚ 
– Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu). 
 
 

 
Obrázek 122 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – původní stav – staré betonové panely 

(zdroj: www.mapy.cz, služba Panorama) 

 

 
Obrázek 123 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – původní stav – staré betonové panely 

(zdroj: www.mapy.cz, služba Panorama) 
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Obrázek 124 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – původní stav – staré betonové panely 

(zdroj: www.mapy.cz, služba Panorama) 

 

 
Obrázek 125 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – příklad dobré praxe – úspěšná změna 

stávajícího povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou  
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Obrázek 126 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – příklad dobré praxe – úspěšná změna 

stávajícího povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou  

 

 
Obrázek 127 Parkoviště na ulici Nádražní naproti garážím – příklad dobré praxe – úspěšná změna 

stávajícího povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou spárou  
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Obrázek 128 Betonová dlažba se širokou štěrkovou spárou, parkoviště Jihlava  

(zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu) 

 

 
Obrázek 129 Kamenná dlažba se širokou štěrkovou spárou v kombinaci s výsadbou stromů 

do prokořenitelných buněk, Praha – Čelakovského sady  
(zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 

infrastrukturu) 
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8 Závěr 
 
Předmětem zpracování Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině bylo ve 
městě Slavičíně shromáždění analytických dat, která byla získaná formou odborných 
průzkumů a sběrem územních informací, a to v územní působnosti čtyř katastrálních území 
– Slavičín (1 198,8 ha), Hrádek na Vlárské dráze (680,9 ha), Nevšová (756,3 ha) a Divnice 
(723,0 ha).  
 
Návrhová část této studie představuje sadu možných opatření pro zadržování vody v krajině, 
a to jak v extravilánu, tak i v intravilánu města Slavičína. Tato opatření se odvíjí od skutečností, 
jež vyplynuly z analytické části této studie. Jednotlivá opatření byla konkretizována a navržena 
pro individuální podmínky jednotlivých lokalit. 
 
Na základě získaných analytických dat a terénních pochůzek či konzultací bylo v extravilánu 
města Slavičín identifikováno 44 lokalit vhodných pro realizaci opatření přispívajících 
k zadržení vody v krajině. Navržená opatření se dají rozdělit do čtyř kategorií, tedy opatření 
na stavbách odvodnění, opatření na tocích a HOZ, opatření na snížení povrchového 
odtoku a opatření doprovodná. Kompletní výpis jednotlivých opatření je uveden v tabulce 
č. 1. Při návrzích byla snaha o využití městských pozemků, avšak vzhledem ke složitosti 
katastrálního uspořádání, nebylo dané ve většině případů možné dodržet.  
 
V rámci zlepšení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) byly v intravilánu města Slavičína 
vytipovány 4 objekty v majetku města Slavičína vhodné pro realizaci zelených střech, 
a to k.ú. Slavičín – MŠ Malá Pole a Městský úřad Slavičín, k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 
– MŠ Nádražní a k.ú. Nevšová – MŠ Nevšová.  
Dále byly vytipovány dva objekty taktéž v majetku města Slavičína, jež je vhodné doplnit 
akumulační nádrží, a to Městské muzeum a dům č.p. 841 na ulici K Nábřeží. 
Na parkovištích na ulicích Okružní a Družstevní byla navržena výměna stávajícího 
nepropustného asfaltového povrchu za novou betonovou dlažbu se širokou štěrkovou 
spárou, která bude uložena do propustné vrstvy, tedy hutněného štěrku.  
Dále je doporučeno užití sorbentu ropných produktů, ať již ve formě sypké nebo rohoží. 
 


