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Strategie boje se suchem – přívalové srážky

1 ÚVOD
Studie odtokových poměrů v obci Charváty je nadřazeným dokumentem pro Strategii
boje se suchem – přívalové srážky v obci Charváty. Studie odtokových poměrů má
tedy rozsáhlejší charakteristiku studovaného území a analytickou část, ze které
následně vychází návrhy opatření.

1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena
prostřednictvím programů opatření v Plánech oblastí povodí, v rámci legislativních
dokumentů však nejsou sucho a nedostatek vody jednotně a jednoznačně definovány.
Přes značné nejistoty spojené s modelováním klimatu lze v průběhu 21. století
očekávat zintenzivnění výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny
a potřeby společnosti, zejména četnější výskyt povodní, sucha a s ním spojeného
nedostatku vody.
Téměř veškerá voda, která se na území České republiky vyskytuje, pochází
z atmosférických srážek. Poloha České republiky na rozhraní tří úmoří sebou tedy
přináší nutnost šetrně hospodařit se srážkovou vodou v krajině tak, aby byla
využitelná pro všechna potřebná odvětví. Nešetrným hospodařením v krajině, kdy
byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny vodní toky a pozemky sceleny do
rozsáhlých půdních bloků, byl narušen přirozený vodní režim krajiny a podpořen
rozvoj degradace půdy.

SUCHO
Sucho představuje dočasný pokles průměrné dostupnosti vody a je považováno za
přirozený jev, pro který je charakteristický pozvolný začátek, značný plošný rozsah
a dlouhé trvání.
Dle meteorologického slovníku (http://slovnik.cmes.cz/) se jedná o obecné označení
pro nedostatek vody v krajině. Je vyvoláno nedostatkem atmosférických srážek
1
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v důsledku výskytu suchých období a ovlivňováno mnoha dalšími faktory, včetně
antropogenních. Definice sucha proto není jednoznačná a různí autoři k hodnocení
jeho intenzity používají různé indexy sucha. Můžeme přitom vycházet z několika
hledisek, která na sebe navazují: meteorologické sucho vyvolává agronomické
sucho, hydrologické sucho a socioekonomické sucho. C. W. Thornthwaite
rozlišoval tři hlavní druhy sucha:
a) stálé sucho, způsobující ariditu klimatu;
b) sezonní sucho, nastávající periodicky v období sucha;
c) nahodilé sucho, tvořící nepravidelně se vyskytující epizody sucha.
Problematika sucha a jeho dopadů zasahuje širokou škálu vlivů, od specifické
geografické polohy ovlivňující predispozice území ke vzniku sucha až po stále četnější
výskyt srážkových a teplotních extrémů, jejichž důsledky se vlivem negativních změn
v krajině a jejího využívání dále zvyšují.
Sucho meteorologické
Je sucho definované pomocí meteorologických prvků, především deficitu srážek.
Vzniká následkem dlouhých nebo často se opakujících suchých období, přičemž
důležitou roli hrají i další faktory, především výpar. Indexy sucha k hodnocení
meteorologického sucha proto berou často v úvahu kromě množství a intenzity srážek
buď přímo výpar, nebo meteorologické prvky, které ho ovlivňují: teplotu vzduchu,
rychlost větru, vlhkost vzduchu aj. V teplé části roku přitom bývá srážkový deficit
často provázen nadnormální teplotou vzduchu, nižší relativní vlhkostí vzduchu,
zmenšenou oblačností a delším trváním slunečního svitu. Tyto faktory mají za
následek

větší

evapotranspiraci

a

zmenšování

agronomické sucho. Viz též hydrologická bilance.

2
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Sucho hydrologické
Sucho definované pomocí hydrologických ukazatelů, především průtoku povrchových
vodních toků. Uvažuje se přitom nejen jeho hodnota, ale i počet dní s průtokem nižším
než tzv. m–denní průtok, který je v dlouhodobém průměru překročen po velkou
většinu hydrologického roku (např. m = 355 dnů). V případě kratšího hydrologického
sucha se provádí porovnání s měsíčními normály. Obdobně se hodnotí i stav hladiny
podzemní vody, vydatnost pramenů apod. Hydrologické sucho se vyskytuje zpravidla
ke konci déle trvajícího meteorologického sucha a často pokračuje i po jeho odeznění.
Jinou jeho příčinou může být akumulace tuhých srážek ve sněhové pokrývce
a promrzání půdy. Pro povrchové toky je hydrologické sucho charakteristické určitým
počtem za sebou jdoucích dní, týdnů, měsíců i roků s výskytem nízkých průtoků
vzhledem k měsíčním či ročním normálovým hodnotám. Pokud je období poklesu delší
nebo pokud se vyskytne více takových krátce po sobě následujících období, je odtok
(v přirozeném prostředí) dotován výhradně ze zásob podzemní vody (tj. většinu vody
v toku tvoří tzv. základní odtok) a dochází také k významnému poklesu zásob
podzemní vody.
Sucho agronomické
Nedostatek půdní vody v zemědělství a lesnictví představuje zemědělské sucho, jehož
součástí je sucho agronomické, které se týká zejména pěstování plodin. Definuje
nedostatek

vody

v

půdě

projevující

se

nízkou

půdní

vlhkostí

způsobený

meteorologickým suchem. Z dalších vlivů mají značný význam vlastnosti půdy,
způsob

jejího

obhospodařování

a

celá

řada

dalších

faktorů.

Posuzování

agronomického sucha je úkolem agrometeorologie, přičemž je třeba uvažovat i
poznatky hydropedologie, fyziologie rostlin a bilance půdní vody. Obdobou je sucho
fyziologické uvažované z hlediska fyziologických potřeb jednotlivých druhů rostlin.
Některé vlastnosti vody (pevné skupenství, vysoká koncentrace rozpuštěných látek
aj.) nebo půdy totiž rostlinám brání přijímat půdní vodu, ačkoli jí může být dostatek.
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Sucho socioekonomické
Sucho

charakterizované

pomocí

ekonomických

ukazatelů,

kdy

poptávka

po

nejrůznějších produktech a službách nemůže být uspokojena v důsledku nedostatku
vody. Bývá vyvoláno meteorologickým, agronomickým nebo hydrologickým suchem,
podstatnou roli však hrají i antropogenní faktory, jako rychlost socioekonomického
vývoje, vodohospodářská opatření apod.
Dopady sucha


V tocích a nádržích dochází k výraznému poklesu hladiny až úplnému vyschnutí,
dochází ke změně chemismu vody (ke snížení množství rozpuštěného kyslíku,
je zvýšená koncentrace škodlivých látek, zvýšená teplota vody, objevuje se
větší množství řas vodních rostlin), vyhynutí některých organizmů vázáných na
vlhčí lokality, úhyn ryb



Krajina je náchylnější ke vzniku požáru, snížení plochy lesa, úbytek a špatná
kvalita vegetace, regulace odběrů vody pro občany



Dochází k popraskání a zasolení půdy, ztrátě její kvality



Ztráty v zemědělství, nedostatek potravin, regulace odběrů vody pro průmysl
a energetiku

Nedostatek vody bude mít přímý dopad na obyvatelstvo především velkých měst
a hustě obydlených oblastí. Změny v dostupnosti a kvalitě vody ovlivní také oblast
zemědělství, průmyslu, dopravy a cestovního ruchu. Mezi očekávané dopady na
životní prostředí patří snížení biodiverzity, zhoršení kvality vody, zvýšení rizika lesních
požárů, degradace půd a desertifikace.
Historie sucha v ČR
Území ČR leží v mírném klimatickém pásu s relativně vyrovnaným srážkovým
režimem v průběhu roku, kde se sucho a nedostatek vody neprojevuje často.
Z historických pramenů a z novodobého pozorování je však známo, že události sucha
přicházely a způsobovaly značné škody. Hydrologická sucha z období před zavedením
pravidelných pozorování lze popsat pomocí nepřímých metod založených na tzv.
přírodních archívech, jako je např. dendrochronologie. V dokumentárních zdrojích
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jsou zmínky o suchých obdobích obsaženy poměrně často, bývá ale obtížné odlišit
sucho agronomické a hydrologické. Zachycení absolutních minim vodních stavů je
možné přibližně v závislosti na dopadech sucha na související lidské činnosti jako je
např. provoz přívozů, lodní dopravy a zejména vodních mlýnů. Obdobou povodňových
značek jsou tzv. „hladové kameny“. Do roku 1900 jsou například známa sucha z let
1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 a 1893.
Sucha se ale v českých zemích vyskytovala průběžně. Od počátku dvacátého století
bylo sucho zaznamenáno v letech 1904, 1911, 1921, 1947, 1976, na počátku 90. let
20. století, kdy se jednalo o víceletý problém, v roce 2003, v roce 2015, které lokálně
přetrvalo až do roku 2017 a naposledy v roce 2018.
Nahlédneme-li zpět do 19. století, sucho v roce 1874 vedlo k zahájení sledování
a hodnocení vodních zdrojů a bylo také impulsem pro projektování a výstavbu prvních
moderních nádrží na našem území. Události z let 2003 a 2015 iniciovaly činnosti
zaměřené na přípravu uceleného souboru opatření pro zvýšení připravenosti
a prevence následků sucha na společnost a životní prostředí.

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ
Přívalovými povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků
nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto
vodního toku a může způsobit škody.
Přívalové povodně jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém
období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích
k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně
rychlému poklesu. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými
účinky proudící vody. Přívalové povodně se mohou vyskytnout v ČR prakticky kdekoli,
a to i mimo síť trvalých vodních toků.
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Příčiny vzniku přívalových povodní


Nejčastější příčinou vzniku jsou intenzivní přívalové srážky, které jsou spojeny
s výskytem silných bouřek v letním období. Vznik bouřek a intenzivních srážek
je spjat s konvekcí, tedy s výstupem teplejšího vzduchu do vyšších vrstev
atmosféry. Při tom dochází k jeho ochlazování a tím i ke kondenzaci vodní páry,
kterou obsahuje. Tak vznikají vodní kapky či ledové krystalky, které my vidíme
jako oblaka. Extrémní srážky mohou na našem území vypadnout kdekoliv. Na
extrémnost těchto událostí však mají vliv i další faktory, kterými jsou
především charakter reliéfu a krajiny. Čím větší je sklonitost území, tím rychleji
voda stéká ze svahů do koryt malých vodních toků, v nichž rychle nestoupá
a získává svou kinetickou energii. Dalším faktorem je retenční schopnost
krajiny, kdy v lese je velký objem vody zadržen v korunách stromů v hrabance
i mezi kořeny, na lukách a orné půdě, je objem zadržené vody menší.
Nejkritičtější jsou zpevněné povrchy, například asfaltové plochy v obcích
a městech. Velmi významným vlivem je také aktuální nasycenost krajiny
z dříve spadlých srážek.

Možnosti predikce přívalových povodní
Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi omezené, a to vzhledem
k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky.
I když meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek můžeme
poměrně úspěšně předpovídat, přesnou lokalizaci výskytu, trvání a intenzitu
přívalových srážek a tím i konkrétní ohroženou lokalitu predikovat v podstatě nelze.
Historický výskyt přívalových povodní
V minulosti se vyskytly i přívalové povodně velkého plošného rozsahu zasahující
území o velikosti stovek až tisíců km2. Nejznámějším historickým případem je
povodeň z května 1872 na dolní Berounce. Jelikož se přívalové povodně na našem
území vyskytují prakticky každoročně ale velmi regionálně, jsou zde uvedeny pouze
příklady v posledních letech a vybraných oblastech ČR:
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červenec 1998 – východní Čechy, červnu 2006 na horní Dyji, červen 2008 – Beskydy,
červen 2009 – středí Morava, Novojičínsko, podhůří Rychlebských hor a Jižní Čechy,
srpen 2010 - přívalová povodeň na Lužické Nise, Frýdlantsko, severní Čechy, červen
2012 – Rokycansko, červen 2013 západní Čechy, Praha-Karlín, Šluknovský výběžek,
střední Morava, červenec 2016 – Zlínský kraj, červenec 2017 – Jihomoravský kraj,
Orlickoústecko, květen 2018 - střední Čechy, červen 2018 – Ostravsko, Jihlavsko.
Hodnocení přívalových povodní
Vlastní metodický postup rozdělen do čtyř ucelených metodických kroků:


hodnocení přispívajících ploch včetně identifikace kritických bodů



simulační modely



posouzení ohrožení řešené lokality,



návrh opatření dle katalogu opatření

Metodou tzv. kritických bodů byla VÚV TGM, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno
území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích.
Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky
10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu
byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný
sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %).
V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela
zalesněna, byly zohledněny dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0
km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %).

Pojmy užívané v souvislosti s přívalovými povodněmi

Dráhy

soustředěného

odtoku

(DSO): místa,

kde

dochází

ke

zvýšenému

povrchovému odtoku vody v důsledku uspořádání terénu. Vytváří se tak odtokové
dráhy a hrozí rýhová eroze zejména v údolnici tedy v nejnižším podélném průřezu
údolím.
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Kritický bod (KB): průsečík linie DSO a hranice zastavěného území obce, který byl
vyhodnocen jako kritický (identifikováno zvýšené nebezpečí povodní z přívalových
srážek).
Přispívající plocha: povodí, jehož koncový profil je tvořen příslušným KB. V praxi
to znamená, že povrchový odtok ze srážky, která dopadne na území přispívající
plochy, doteče do profilu KB a pokračuje dále do zastavěného území obce.
Rizikovost: kombinace

nebezpečí

vzniklého

na

území

přispívající

plochy

a zranitelnosti území pod KB. Zranitelnost: náchylnost území pod KB ke vzniku škod
v důsledku malé odolnosti vůči přívalové povodni.
Povodňové prohlídky: povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda v dotčeném území
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky se
provádějí nejméně jednou ročně. Na základě zjištění povodňové prohlídky je nutné
vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění
předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů.
V daném území je vždy nutné posoudit rizikovost na základě znalosti historie výskytu
povodňových jevů, znalosti místních morfologických podmínek a studia mapových
podkladů a GIS analýz. Dle výstupů určit nebezpečná místa a poté navrhnout možná
řešení na ochranu obyvatelstva a intravilánu.
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO
ÚZEMÍ
Podrobnější charakteristika katastru obce Charváty je uvedena v dokumentu: Studie
odtokových poměrů.

2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Katastr obce Charváty leží jižně od Olomouce v Hornomoravském úvalu. Žije zde 873
obyvatel a velikost katastru je 8,88 km2. Území se dělí na části Charváty, Drahlov
a Čertoryje.

Obr. 1 Lokalizace zájmového území

9
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2.2 MORFOLOGIE TERÉNU A LAND USE
Morfologie terénu je zde poměrně málo členitá a nadmořské výšky se pohybují
v rozmezí od 200 do 260 m n. m. V centrální části katastru jsou sklony vyšší než 25 °.

Obr. 2 Sklonitostní poměry zájmového území

Území je velice zemědělsky využíváno a na následujících mapách z let 1960, 2003
a 2018 je zřetelná změna krajinného pokryvu. Tyto letecké fotografie byly pořízeny
ve vegetačním období a značí dominanci zemědělské půdy.

10
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Obr. 3 Využití území v roce 1960

Na snímku z roku 1960 je zřetelně více zeleně kolem centra obce. Zejména je zde
vidět jiné uspořádání zemědělské půdy, kdy půdní bloky jsou menší a i složení
pěstovaných plodin je více pestré. V dnešní době však převládají velké půdní bloky
s jednodruhovou skladbou plodin.

11
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Obr. 4 Využití území v roce 2003

Mapa z roku 2018 byla pořízena dne 4. 7. 2018 a je zde vidět velké množství suchých
lánů především s obilím (obr. 5).
Rok 2018 byl velmi suchým téměř na celém území ČR, proto je stav sucha z tohoto
časového období dokumentován i na mapě z portálu Intersucho.cz (obr. 6).

12
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Obr. 5 Využití území v roce 2018
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Obr. 6 Stav sucha v červenci 2018 - výstup z portálu intersucho (Intersucho.cz ke
dne 8. 7. 2018)

Hospodaření v krajině je klíčové z hlediska odtokových poměrů. Pokud dochází
k intenzivnímu zemědělství na velkých plochách je hospodaření s vodou velmi
náročné. Je třeba volit vhodné osevní postupy a vhodné plodiny.
Odtokové

poměry

(odtokový

režim)

jsou

souborem

přírodních

a

umělých

(antropogenně ovlivněných) podmínek, které ovlivňují povrchový a podpovrchový
odtok z povodí. Protože nelze postihnout veškeré jevy v povodí a ve vodních tocích,
jsou nejdůležitější z jevů schematizovány.

14
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Obr. 7 Využití území dle KN – stav v březnu roku 2020

Hlavní ovlivňující podmínky, zejména průběh srážkové události, typ pokryvu
a vlastnosti půd, mohou působit buď v celém povodí, nebo jen v jeho části. K přímému
odtoku dochází ve chvíli, kdy je půda nasycena předchozími srážkami, nebo v průběhu
přívalových srážek, kdy se voda nestačí vsakovat. Čím je déšť intenzivnější, tj. spadne
velký srážkový úhrn za krátký časový úsek, tím je odtok vyšší.
Voda, která se v povodí nevsákne nebo neakumuluje v nádržích či snížených místech,
je nazývána povrchový odtok. Vztahuje se k uzávěrovému profilu, což je nejníže
položené místo v povodí, kterým voda odtéká. Tímto místem může být profil povodí
IV. řádu, přispívající plocha kritického bodu nebo povodí k profilu hráze navrženého
akumulačního

prostoru.

Velikost

projevu

povrchového

odtoku

lze

pozorovat

v korytech vodních toků, kanálech, údolnicích nebo nádržích jako zvýšení úrovně
vodní hladiny (Smelík, 2016).

15
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Obr. 8 Využití území v katastru obce Charváty v roce 2012 a změny plochy lesů
v období 1990 - 2006

Změny ve využití krajiny na katastru obce Charváty dle CORINE Land Cover vykazují
dle obr. 8 snížení ploch lesů a rozšíření zemědělských ploch. Lesní porost a zejména
tvrdý luh je zachován pouze v blízkosti toku Moravy a jejich slepých ramen.

16
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2.3 HISTORICKÉ POVODNĚ
Povodňové události v obci Charváty lze rozdělit do dvou kategorií. Jednak se jedná
o povodňové stavy z rozlivu řeky Moravy, kdy do území katastru až na okraj
intravilánu zasahuje povodňový rozliv Q100. Nejblíže je tok Morava k místní části
Drahlov a Čertoryje, avšak zejména v roce 1997 se povodeň vyskytla i v Charvátech.

Obr. 9 Dokumentace povodní z roku 1997
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Obr. 10 Dokumentace rozsahu povodní v roce 1997
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Obr. 11 Dokumentace povodní z roku 1997

Povodně z rozlivu vodního toku Morava se vyskytují zřídka, protože rozliv sahá pouze
k okraji intravilánu z východní strany. Mnohem více v posledních letech ohrožují
obyvatele obce Charváty přívalové povodně. Následující mapka dokumentuje místa,
kde je výskyt přívalových povodní nejčastější. Tyto lokality byly vytipovány na
základě historických zkušeností starostky obce a místních obyvatel. Zároveň tyto
problémové lokality dokumentuje i hydrologický model. Na základě vymezení
povodňového ohrožení byl vypracován povodňový plán pro obec Charváty.
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Obr. 12 Objekty ohrožené přívalovými povodněmi
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Obr. 13 Průběh přívalových povodní z 16. 6. 2019 Drahlov 181, Hanák

2.4 HISTORICKÉ ZMĚNY V KRAJINĚ
Na mapách z historických mapování (z roku 1876) jsou znatelné změny v délce
a poloze vodních toků. Zejména se jedná o zanikání slepých ramen řeky Moravy
a zanikání rybníků či přirozených mokřadů. Rovněž docházelo místy i k napřimování
toků.

21
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Obr. 14 Rozdíly v hydrologické situaci v roce 1876 a 2020
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 TERÉNNÍ ŠETŘENÍ
Terénní šetření proběhlo v katastru obce Charváty dne 28. 4. 2020 a bylo rozděleno
na dvě fáze. Provedli jsme terénní výzkum kritických lokalit, které byly vytipovány na
základě předchozích přívalových dešťů a následné eroze a zároveň na základě
výsledků z erozního a odtokového modelu. Byla provedena fotodokumentace
aktuálního stavu a předběžná konzultace návrhů a doporučení, které budou součástí
návrhové části tohoto dokumentu. Celkem bylo zmapováno celé území za pomocí 73
bodů fotodokumentace. V rámci terénního dne proběhla i schůzka se starostkou obce
p. Jarmilou Kowalczukovou, se kterou byly řešeny minulé povodňové události
a zároveň předběžné návrhy a opatření v katastru obce Charváty.

Obr. 15 Body fotodokumentace
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3.2 ANALÝZA VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ
Podnebí je ve studované oblasti teplé, dostatečně bohaté na srážky: Olomouc 8,4 °C,
612 mm; Přerov 8,6 °C, 654 mm; Prostějov 8,5 °C, 577 mm; Vyškov 8,4 °C, 542
mm. Projevuje se tak mírný vzrůst srážek směrem k východu, kde je větší vliv
návětrné strany Karpat. Území je v noci a v zimě po celý den pod vlivem teplotních
inverzí.
Pro území obce Charváty byla vybrána referenční stanice Přerov pro analýzy
meteorologických prvků jako jsou teplota a srážky.
Meteorologická stanice ČHMÚ – PŘEROV se nachází v nadmořské výšce 210 m n.
m. v blízkosti Střední zemědělské školy v Přerově. Stanice je ve správě ČHMÚ
Ostrava.
Je lokalizována GPS: 49.4645256° N, 17.4589131° E.
Aktuální informace: jsou zde
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=1&seq=24928113&x=13.
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Obr. 16 Základní charakteristika profesionální meteorologické stanice Přerov

Analýza průměrné měsíční teploty v roce pro období 1961 – 2019 (Zdroj
dat: ČHMÚ)
Z dat je patrný nárůst průměrné měsíční teploty vzduchu. Na začátku datové řady
v roce 1961 byla průměrná roční teplota 14,5 °C, později kolísala mezi 12 – 14 °C.
Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 1995 (11,7 °C). Rekordním rokem byl rok
2018, kdy byla zaznamenána hodnota 15,9 °C. Vyšší teploty vzduchu v kombinaci
s nižšími úhrny srážek způsobují nárůst výparu a tím prohlubující se sucho. V zimním
období se v posledních letech nevyskytuje dostatečná sněhová pokrývka, která je
významným zdrojem doplnění podpovrchových vod.
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Obr. 17 Průměrná měsíční teplota vzduchu v roce v období od 1961 – 2019 na
stanici Přerov

Obr. 18 Maximální měsíční teplota vzduchu v letech 1961, 1985 a 2018 na stanici
Přerov

Rok 2018 byl v České republice s průměrnou teplotou 9,6 °C a s odchylkou +1,7 °C
od normálu 1981—2010 (a +2,1 °C od normálu 1961—1990) mimořádně
nadnormální, podobně jako předchozí roky 2014 a 2015, roky 2016 a 2017 byly jen
silně nadnormální.
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Rok 2018 se v řadě teplotních průměrů pro území České republiky stal absolutně
nejteplejším rokem od roku 1775 (od začátku měření).
Analýza průměrného měsíčního úhrnu srážek v roce pro období 1961 –
2019 (Zdroj dat: ČHMÚ)
Srážky

jsou

na

území

naší

republiky

poměrně

variabilní.

Existují

oblasti

v tzv. srážkovém stínu hor, které jsou silně srážkově ochuzené. Rovněž pro oblast
Hané, Moravských úvalů a jižní Moravy je srážkový úhrn nedostatečný a neustále se
deficit zvyšuje. Srážky nepřichází kontinuálně, ale mnohdy v ničivých přívalových
deštích, které vyprahlá a znehodnocená půda není schopna přijmout. Nejvýše deštivé
roky jsou za dobu měření 1977 a 2010. V roce 1997 napršelo 697 mm – z čehož
231,9 mm napršelo v červenci 1997, kdy se vyskytly nejničivější povodně v historii,
které zasáhly především Moravu. Extrémní měsíční úhrn 225,3 mm máme naměřen
také v květnu roku 2010, kdy se vyskytly další ničivé povodně nejen na Moravě.

Obr. 19 Roční úhrn srážek v období od roku 1961 – 2019 na stanici Přerov

Celkový úhrn srážek byl na stanici Přerov v letech 1961 – 627 mm, v roce 1985 –
748 mm a v roce 2018 pouze 384 mm. Rok 2018 se zařazuje mezi roky srážkově
silně podnormální (normál za období 1981—2010 je v Česku 686 mm). V roce 2018
v Přerově spadla sotva polovina srážek oproti normálu a trvale tak nedochází
27
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k doplňování zásob podzemní vody. Déletrvající srážky s nižší intenzitou se projeví
zejména doplněním podpovrchových i povrchových vod, srážky vysoké intenzity
s krátkým trváním způsobují odnos snadno erodovatelné půdy a přívalové povodně.
Nejvodnatější měsíce jsou typicky od května do září, a to díky častým výskytům
konvektivních bouřek. Naopak nejméně srážek je v zimních měsících, které jsou
v posledních letech bohužel téměř bez sněhové pokrývky, což je velkým problémem
pro doplňování zásob podzemní vody, ale také pro vegetaci. Zejména v zemědělských
oblastech proto můžeme očekávat velké problémy se zásobováním vodou. Budeme
se potýkat nejen se suchem hydrologickým a meteorologickým, ale i následným
suchem zemědělským. Podrobněji viz Analýza zemědělského sucha.

Obr. 20 Měsíční úhrny srážek v roce v letech 1961, 1985 a 2018 na stanici Přerov
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3.3 AKTUÁLNÍ STAV SUCHA
Monitoring sucha
Integrovaný systém pro

sledování sucha (Monitor sucha)

se

zaměřuje

na

meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt
a ekonomické dopady pro ČR

také proto, že jsou nutným předpokladem pro

hydrologické a socioekonomické sucho. Byl vyvinut ve spolupráci Ústavu výzkumu
globální změny AV ČR v.v.i. (CzechGlobe) a Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU).
Vstupní data pro výpočty jsou poskytována Českým hydrometeorologickým ústavem
(ČHMÚ). Kombinuje výsledky pozemních měření, dynamický model vodní bilance
a metody dálkového průzkumu Země. Dle dosavadních dostupných projekcí
klimatických modelů lze do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst
teplot. Změny srážek jsou značně nejisté, nicméně většina klimatických modelů se
shoduje na stagnaci ročních srážkových úhrnů a změně jejich rozložení během roku,
konkrétně poklesu letních srážek a růstu srážek zimních. To ukazuje na zvýšené riziko
nepříznivé hydrologické bilance v letním období, a to jak z hlediska zajištění odběrů
vody pro lidskou potřebu, tak z hlediska ekologického stavu vodních útvarů.
Dále existuje online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR
(hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), který poskytuje mapy rozlišující
jednotlivé typy sucha. První mapa prezentuje sucho meteorologické, zjednodušeně
řečeno nám říká, zda prší více či méně, než je v dané oblasti dlouhodobě normální.
Údaje o deficitu úhrnu srážek jsou pro nás prvním varováním, že se něco začíná dít.
Další mapy již prezentují vývoj sucha v různých oblastech projevu, tedy hydrologické
sucho u povrchových vod vypovídá o průtocích vody v řekách a u podzemních vod
hodnotí stav hladin podzemních vod, agronomické sucho pak zobrazuje množství vody
v půdě. Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání s vodami a prezentuje stav
množství dostupných zdrojů k požadavkům v dané oblasti. Intenzita sucha je, stejně
jako v novele vodního zákona, rozdělena do tří kategorií - sucho mírné, silné
a mimořádné. Hodnoty odpovídající nule tedy znamenají dlouhodobý normální stav
a plusové hodnoty prezentují větší množství vody (vlhko), než je v tuto dobu obvyklé.
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Informační portály


Intersucho -

Projekt

se

zabývá

hodnocením

aktuálního

stavu

sucha

a předpovědí sucha formou denně aktualizovaných online mapových výstupů.


Voda základ života - komunikační platforma pro publikaci informací o vodě jako
klíčové surovině pro život.



HAMR CHMI - HAMR: online systém pro zvládání sucha – operativní řízení
během suché epizody



Informační systém VODA - publikace informací o vodách v ČR (průtoky, jakost
vody apod.) prostřednictvím webových aplikací.



ČHMÚ - podzemní vody - Český hydrometeorologický ústav - aktuální
informace o podzemních vodách.



ČHMÚ -

monitoring

sucha - Český hydrometeorologický

ústav

-

popis

a hodnocení aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR.


Informační systém Arrow- systém pro ukládání a zpracování výsledků
programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického
stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES.



portál eAGRI Voda - centrální přístupový bod k informačním zdrojům
Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací s tématikou vody.



portál Monitoring sucha - publikace informací o aktuálním stavu výskytu sucha
a jeho dopadů.



Portál Naše Voda – informační portál o vodě

3.4 HYDROLOGICKÉ SKUPINY PŮD
I hydrologické vlastnosti půd hrají poměrně velkou roli v boji se suchem. V katastru
obce Charváty je patrné, že dominuje hydrologická skupina půd 2, která se vyznačuje
střední rychlostí infiltrace, a to 0,06 – 0,12 mm/min. Tato kategorie zahrnuje
převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné,
hlinitopísčité až jílovitohlinité. Poté však velice záleží na obdělávání. V případě, že je
půda zhutněna, jsou její přirozené infiltrační vlastnosti významně narušeny.
V centrální části katastru pod intravilánem obce je zastoupena skupina D, která
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označuje půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující
především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody,
půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř
nepropustným podložím.
Jen okrajově jsou zastoupeny zbylé dvě skupiny, a to hydrologická skupina C, která
je charakterizována nízkou rychlosti infiltrace i při úplném nasycení, zahrnuje
především půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité
a jílovité; a hydrologická skupina půd A, která je charakterizována vysokou rychlostí
infiltrace i při úplném nasycení, zahrnuje převážně hluboké, dobře až nadměrně
odvodněné písky nebo štěrky.

Obr. 21 Hydrologické skupiny na katastru obce Charváty
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3.5 ODTOKOVÉ POMĚRY
Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkoodtokové události
na malých povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN
křivky, které reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území
a předchozí vláhové podmínky.
Obec Charváty má výměru 888,11 ha z toho se v k.ú. obce nachází 85,17 % orné
půdy. Území obce je vcelku rovinaté, průměrný sklon v katastrálním území je 3,45 %,
avšak nejvyšší sklon v území přesto dosahuje až 81,45 %.
Katastrální

území

bylo

rovněž

analyzováno

z

pohledu

srážko-odtokových

charakteristik za pomocí metody CN křivek. CN křivky byly v analytické části počítány
pro stav dle katastru nemovitostí (většina zemědělské půdy zorněna). Nejvyšší
hodnoty (nejnižší infiltrace a nejvyšší odtok) jsou na zemědělských pozemcích
obhospodařovaných jako orná půda. Z pohledu CN křivek je zde průměrná hodnota
CN křivky 79,85.
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Obr. 22 CN křivky na katastru obce Charváty

Akumulovaný odtok na katastru obce Charváty
V důsledku zvyšující se četnosti těchto hydrometeorologických extrémních událostí
byla provedena analýza drah soustředěného odtoku. Jedná se o hydrologickou
analýzu, která má za cíl znázornit soustředěné dráhy povrchového odtoku,
tj. nejpravděpodobnější místa, kterými protéká voda při povrchovém odtoku.
Pro kvantifikaci této analýzy byly zvýrazněny ty linie, které mají sběrné povodí větší
než 0,3 km2, ale menší než 10,0 km2, a byly označeny jako kritické (kritické linie)
v případě, kdy průměrný sklon v povodí kritické linie je ≥ 3,5 %. Pro kritické linie
byly nad intravilánem stanoveny uzávěrové profily, z kterých bylo vymezeno jejich
sběrné povodí. V rámci těchto kritických linií se dá předpokládat vznik škodlivého
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povrchového toku v případě vysokého srážkového úhrnu v kombinaci s nepříznivým
půdním stavem, vysokým sklonem, druhem využití půdy, stavem vegetace aj.
Stanovení soustředěných drah povrchového odtoku bylo zpracováno dle Metodického
návodu

pro

identifikaci

kritických

bodů

vydanou

Výzkumným

ústavem

vodohospodářským T. G. M., v. v. i. viz výše. V rámci provedené analýzy došlo
ke zpřesnění této metody na území města s použitím digitálního modelu terénu
o rozlišení buňky 1 x 1 m vytvořeného z vektorových bodových dat Digitálního modelu
reliéfu 5. generace.
Hydrologická analýza byla provedena za použití algoritmu "Multi Flow Direction"
(MFD) a "Single Flow Direction" (SFD) přes příkaz r.terraflow v programu GRASS GIS.
Výše popsané algoritmy MFD a SFD hledají vždy místo nižší než stávající a tím pádem
simulující povrchový tok vody v terénu. Model nezohledňuje vsak vod do podloží
(infiltraci), zdi, zídky a případná podzemní odvodňovací zařízení (kanalizace,
meliorace, apod.), které nedokáže laserové skenování zachytit.

Obr. 23 Akumulovaný odtok v katastru obce Charváty
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3.6 OHROŽENÍ PŘÍVALOVÝMI POVODNĚMI
Dalším typem povodní jsou přívalové srážky. Prvotně byl proveden průzkum databáze
kritických bodů a jejich přispívajících ploch stanovených Metodou tzv. kritických bodů
Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. (www.povis.cz). Kritické body byly
VÚV T.G.M., v.v.i. stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením
10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku mezi kritický bod
byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný
sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy (≥ 40 %).
V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela
zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0
- 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %) (Drbal a Dumbrovský,
2009). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. Na území
k. ú. Charváty byly stanoveny 2 kritické body. Dle schůzky s p. starostkou se zde
přívalové povodně i následné škody vyskytují.
Při posuzování rizikovosti kritických povodí se vychází pouze z počítačového modelu
a slouží pouze orientačně. Na základě analýzy byly vytipovány 2 kritické body, které
byly doplněny o další 2 na základě terénního šetření.
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Obr. 24 Kritické body na katastru obce Charváty
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Obr. 25 Kritické lokality v katastru obce (Charváty u hřbitova, Drahlov u Kříže,
Drahlov u silnice, Čertoryje nad zahradou)
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Obr. 26 Kritický bod nad hřbitovem

Tab. 1 Využití území v povodí kritického bodu

Druh pozemku
orná půda
zahrada
ovocný sad
trvalý travní porost
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

Využití půdy
64,57 %
6,16 %
0,94 %
11,40 %
5,67 %
11,24 %

První kritický bod leží na místní komunikaci vedle kostela pod křižovatkou se silnicí
II/435. Plocha povodí kritického bodu činí 34,55 ha z čehož je 64,57 % orná půda.
Průměrný sklon povodí je 2,85 %, přesto nejvyšší sklon v povodí dosahuje až
50,19 %. Průměrná hodnota CN křivek v povodí kritického bodu je 78,22.
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Obr. 27 Kritický bod u Kříže

Tab. 2 Využití území v povodí kritického bodu

Druh pozemku
Využití půdy
orná půda
73,39 %
zahrada
11,94 %
ovocný sad
0,94 %
zastavěná plocha a nádvoří 5,19 %
ostatní plocha
9,49 %

Druhý kritický bod se nachází v místní části Drahlov nedaleko Kaple Panny Marie na
místní komunikaci. Plocha povodí kritického bodu činí 38,26 ha z čehož je 73,39 %
orná půda. Průměrný sklon povodí je 5,34 %, nejvyšší sklon činí až 41,51 %.
Průměrná hodnota CN křivek v povodí kritického bodu je 79,95.
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3.7 ANALÝZA OHROŽENÍ ÚZEMÍ VODNÍ EROZÍ
Problém eroze půdy se dostává v poslední době do podvědomí veřejnosti především
díky zvýšenému výskytu přívalových dešťů, které jsou jedním z hlavní příčin erozních
událostí. Účinkem vodní eroze dochází k odnosu svrchní části půdy a následnému
transportu materiálu a jeho uložení na místě jiném (komunikace, zahrady rodinných
domů či sklepy).
Vlivem nepříznivých dopadů eroze půdy dochází rovněž k zanášení vodních nádrží
a vodních toků, což spolu s transportovanými hnojivy a živinami může způsobovat
eutrofizaci vodních nádrží, případně zvyšovat trofii vodních toků.
Ohroženost půdy vodní erozí můžeme vidět na mapě průměrné dlouhodobé ztráty
půdy. Z ní vyplývá, že oblasti, které jsou zbarveny do oranžova až růžova podléhají
zvýšené erozi. Jedná se zejména o zemědělsky využívané pozemky.
V kombinaci s přívalovými srážkami je zde potenciál k odnosu ornice do intravilánu
a napáchání škod na majetku obyvatel i obecních komunikacích.
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Obr. 28 Analýza ohrožení území vodní erozí
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Tab. 3 Posouzení erozní ohroženosti jednotlivých půdních bloků
ZKOD_DPB

Plocha
[m2]

prům. dlouhodobá
ztráta půdy erozí
[t/ha/rok]

ZKOD_DPB

7104/1

8 100

0,074

7909/1

8006/6

170 800

1,487

9102/3

477 800

2,621

7902/2

700

0,741

9902/5

83 200

1,755

Plocha
[m2]

prům. dlouhodobá
ztráta půdy erozí
[t/ha/rok]

5 600

1,243

7010/2

7 400

0,107

7903/3

20 500

0,111

8909/2

2 500

0,006

9901/2

27 300

1,126

7905

9 600

0,004

7007

59 800

3,657

0001/2

178 300

0,198

0001/3

107 800

0,289

8909

7 000

0,494

9102/4

11 500

5,425

6003/7

98 600

0,057

8006/4

82 100

1,446

9001/10

14 900

4,322

0901/13

238 400

1,671

6001/3

176 200

0,094

9901/10

402 900

1,724

8005/2

80 200

0,929

0101/1

316 500

0,308

7103

198 300

1,411

9002/1

623 700

2,014

6003/9

26 500

0,037

7105

51 600

4,482

8102/9

194 000

1,451

8904/7

94 100

1,538

8901

49 100

0,685

7906/5

25 700

2,561

9902/3

66 400

0,923

7008/1

125 300

1,339

0901/15

92 300

1,419

8903/3

102 000

0,711

7906/6

18 200

0,311

7006/1

8 800

0,155

8909/4

4 200

0,514

0101/3

76 200

0,219

8007/1

112 600

4,131

7910/1

4 900

0,019

8006/2

39 400

0,007

7004/3

7 200

0,273

8903/5

1 700

0,446

6003/6

137 000

0,096

6902/11

81 800

0,136

7903/1

5 800

0,117

7002/3

17 700

1,915

7009/1

4 500

0,349

0001/4

14 900

0,555

7916/1

1 000

0,011

8904/1

329 700

1,273

7903/2

26 900

0,155

7911

15 900

1,679

8003/1

10 300

1,334

8904/6

54 600

2,163

9001/11

361 800

1,984

6901/1

10 300

0,002

9002/3

51 600

2,815

7113

6 400

0,029

7003/1

8 400

0,002

6902/9

184 600

0,056

9002/2

6 900

3,171

6001/2

49 700

0,054

8002

144 000

1,627

9001/5

16 700

2,988

0901/9

98 800

0,388

7004/1

3 800

0,395

0001/1

19 800

1,396

7908

11 800

0,648

7011

2 600

0,004

8003/3

5 200

2,303

7912/2

282 100

0,114

7002/1

3 900

1,612

8103/2

351 700

3,076

6002

234 600

0,054

8004/2

3 500

0,219
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3.8 DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI
V obci Charváty je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena na
mechanicko-biologické ČOV (1000 EO) – majetek obce, umístěné východně od
Drahlova na pravém břehu Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1997. Odlehčení
dešťových vod je do řeky Moravy.
Kanalizace byla budována v letech 1925, 1955, 1994-96 a je v majetku a ve správě
obce. Je z betonových trub DN 300-600, novější kanalizace je z PVC trub DN 300-400
a je v dobrém technickém stavu. V r. 1996 byla pod obcí vybudována ČS s výtlakem
na ČOV. Délka výtlaku DN 150 je cca 900 m. ZD Dub, stř. Charváty - ŽV má
vybudovány jímky na vyvážení, ostatní objekty jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
Údaje o stávající kanalizaci: délka kanalizační sítě DN 300-600 3 100 m; délka výtlaku
900 m; ČOV (680 EO) 169 m3/den; počet přípojek 106 ks; napojení 84 %.
Územní plán navrhuje koncepci dostavby stávající jednotné kanalizační sítě tímto
způsobem: Částečná rekonstrukce stokové sítě, doplnění technologického zařízení
a zvýšení kapacity ČOV a případné budoucí rozšíření ČOV do plochy vymezené územní
rezervy.
V současné době je stav kanalizace v obci Charváty a místní části Drahlov a Čertoryje,
která byla vybudována v 50. a 60. letech 20. století nedostatečný z hlediska těsnosti
a poruchovosti. Kanalizace je těžko identifikovatelná, mnohdy chybí kanalizační
šachty, které se vyskytují i po 150 m. Kanalizační šachty, které zbyly, jsou
v havarijním stavu. V budoucnu se předpokládá vybudování nové splaškové
kanalizace, stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Bude vybudována nová
páteřní síť kanalizace, která bude přivádět splaškové vody do ČOV. V rámci obce
Charváty bude využit stávající výtlak k ČOV. V rámci obce Drahlov a Čertoryje bude
nutné vybudovat kompletní novou TI oddílné kanalizace s tím, že by byla zachována
stávající kanalizace pro dešťové vody. Oddílná kanalizace by byla vybudována jako
gravitační v celém rozsahu mimo stávající výtlak Drahlov > ČOV.
V rámci vybudování oddílné kanalizace se uvažuje s odkanalizováním i územních
rezerv dle ÚP. Stávající ČOV bude intenzifikována, kapacita ČOV bude zvýšena ze

43

Strategie boje se suchem – přívalové srážky

stávajících 680 EO na 1280 EO. ČOV bude vybavena dostatečně dimenzovanou
dešťovou zdrží pro zachycení a vyčištění objemu mezního deště. Vybudování oddílné
splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV se předpokládá do roku 2025.
V části Čertoryje je vybudovaná jednotná kanalizace, byla budována v letech 1925,
1955, 1996 a je v majetku a ve správě obce. Před výustním objektem do Moravy byl
v roce 2000 vybudován odlehčovací objekt a od něj gravitační stoka délky cca 500 m
na ČOV Charváty (150 m3/den). Na ČOV Charváty jsou napojeny – Charváty, Drahlov,
Čertoryje. Údaje o stávající kanalizaci: délka kanalizační sítě DN 300-400 1 400 m,
57 přípojek, stav napojení 94 %.
V části Drahlov je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena na
mechanicko-biologické ČOV. Je z betonových trub DN 300-1 000 a je v celkem
dobrém technickém stavu. ČOV je umístěna východně od Drahlova na pravém břehu
Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1996, dimenzována je pro 1 000 EO
(v současné době je v provozována jen 1/2). ZD Dub, stř. Drahlov - ŽV má
vybudovány jímky na vyvážení, ostatní objekty jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
Údaje o kanalizaci: délka kanalizační sítě 2 200 m; počet přípojek 45 ks, délka
přípojek 400 m; stav napojení 65 %.

3.9 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBCI
Zásobování pitnou vodou je v obci Charváty řešeno vodovodem. Dále mají místní
obyvatelé vlastní studny. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje Skupinový
vodovod Dub nad Moravou, který zásobuje pitnou vodou Charváty, Dub nad Moravou,
Věrovany, Bolelouc, Tučapy, Drahlov, Čertoryje, Nenakonice, Rakodavy.
V obci Charváty je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí
Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Středomoravská Vodárenská
a.s. Byl postaven již v letech 1949 – 1953 a v současné době je na něj napojeno asi
94 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub n. M., zásobujícího rovněž sídla
Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy, Drahlov, Čertoryje, Věrovany, Nenakonice
a Rakodavy.
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Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s.
Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází
k jejímu hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána
výtlačným řadem lPE DN 150 do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 –
253,00). Tento VDJ je řídícím vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje
výše zmíněná sídla v jednom tlakovém pásmu. Zásobování je rovněž realizováno
z vodojemu Drahlov. Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad litina DN 80 –
200 délky 2 665 m zásobující obec Charváty. Na tento přivaděč přímo navazuje
rozvodná vodovodní síť, která je zhotovena z litiny v profilech DN 60 – 100. Údaje
o vodovodu: délka přívodního řadu 2 665 m; délka vodovodní sítě 1 650 m

Vodní nádrž Charváty
Dle manipulačního řádu VN Charváty se jedná o boční nádrž, která je napájená
odběrným objektem z bezejmenné vodoteče – (hlavní odvodňovací zařízení, ČHP 4 –
10 – 03 – 1211), pravostranný přítok řeky Moravy v ř. km 142,475. Nádrž se nachází
přímo na hranici intravilánu obce v její severovýchodní části. Vodní nádrž je boční,
hloubená s napouštěním i vypouštěním umístěném v pravém břehu toku. Plocha
povodí toku k profilu nádrže je 0,52 km2.
Nádrž je využívána jako tréninková požární, k extenzivnímu chovu ryb a dále
je určena k celoroční akumulaci vody, tvoří přirozený vodní biotop. Napouštění
je prováděno z napouštěcího objektu na toku trubním přítokem. Manipulace s vodou
je řešena na spodní výpusti odebíráním nebo přidáváním dluží v požeráku. Převod
povodňových průtoků není s ohledem na boční nádrž a téměř nejhornější část povodí
řešen. Dílo bylo vybudováno v roce 1973. Majitelem je obec Charváty.
V roce 2016 byla zpracována dokumentace k odbahnění rybníka v Charvátech
a kompletní obnova funkčních objektů. Množství splavenin, které se dostávají do
zdrže, způsobilo její značné zanesení a omezilo tak akumulační prostor a možnost
zadržet vodu v krajině. Původní objekty vodní nádrže byly poškozené, v dezolátním
stavu a neodpovídaly současným technickým normám. Bylo odtěženo 675 m3
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sedimentu, což značně napomohlo akumulační a retenční schopnosti vodního díla. V
rámci rekonstrukce objektů byly obnoveny funkční objekty, jako je napouštěcí objekt
a spodní výpust, boční hráz a opevnění břehů nádrže.
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Obr. 29 Vodní nádrž Charváty

3.10 ZELEŇ V OBCI
Územní plán chrání stávající funkčně a kompozičně významné či plošně rozsáhlé
pozemky zeleně v sídlech a jiné pozemky s výskytem významných dřevin vymezením
ploch zeleně dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, a dále
stanovením požadavků na ochranu přírodních a krajinných hodnot.
Za stěžejní prostory z hlediska veřejné zeleně považuje veřejná prostranství –
prostory návsí všech tří místních částí. Z nich souvislou plochu v části návsi m.
č. Drahlov vymezuje jako plochu veřejného prostranství – veřejné zeleně, v dalších
prostorech návsí stanoví minimální podíl zeleně v ploše veřejného prostranství.
Stávající plochy ZV doplňuje návrh ploch v centru m. č. Charváty a v širším okolí
sochy Sv. Marka u příjezdu do m. č. Čertoryje.
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Ve studii územní zeleně v místní části Čertoryje je popsán potenciál lokalit pro novou
výsadbu zeleně a zároveň jsou zde návrhy a mapy, které vhodně prezentují budoucí
stav. Veřejné prostory v centru obce (zejména náves a hlavní ulice) mají velký
potenciál a po rekonstrukci vytvoří kvalitní zelené srdce obce, na které navazuje břeh
řeky Moravy na okraji obce. Okolí řeky je velmi atraktivní prostor, propojující obec
s krajinou. Systém zeleně pak dotváří ostatní ulice napojující se na hlavní silnici, která
tvoří osu obce. Mozaiku ploch dotváří plochy zahrad a sadů v soukromém vlastnictví,
které tvoří vysoké procento kvalitní zeleně v obci. Zásadní je na veřejné prostory
intravilánu napojit na extravilán a zajistit tak průchodnost do krajiny. Zásadní pro
navržené řešení je důraz na estetiku, funkčnost a provozní stránku řešených míst, ale
také na mikroklima obce, hospodaření s dešťovou vodou, omezení prašnosti
a hlučnosti.

Obr. 30 Návrh řešení systému zeleně sídla (převzato ze studie územní zeleně v
místní části Čertoryje)
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4 NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Na následujících stranách se nachází katalogové listy jednotlivých opatření, které řeší
problémy ve 4 kritických lokalitách v obci Charváty. Jedná se o lokality:
Charváty u hřbitova – POL 2 – suchá nádrž, PRI 1 - 2 – záchytný příkop, PRI 3 –
svodný příkop, RP 1 - retenční prostor, PRU 3 – záchytný průleh
Drahlov u Kříže – POL 1 – suchá nádrž, ZPA 1 - lesní zasakovací pás
Drahlov u silnice – PRU 1 – záchytný průleh
Čertoryje nad zahradou – PRU 2 – zasakovací průleh
Na pozemcích postižených erozí - PEOP – protierozní osevní postup popřípadě
obecná doporučení.

Součástí každého katalogového listu je přehledná mapa, popis stávající situace,
příklad navrhovaného opatření a další informace včetně dotčených parcel a finanční
náročnosti. Tyto návrhy jsou rovněž na mapách v přílohách Strategie boje proti suchu
– přívalové povodně v obci Charváty.

V rámci Návrhové a Implementační části se jedná o prvotní návrh
řešení. Pro samotnou realizaci opatření je třeba vytvořit projektovou
dokumentaci včetně všech náležitostí.
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POL 1 – suchá nádrž
Popis situace:
Suchá nádrž se nachází na východní hranici intravilánu
Drahlov v lokalitě, kde z důvodu přívalových dešťů,
opakovaně dochází k erozním událostem. Tento odtok
transportuje půdní částice a škody způsobuje i velký objem
vody přitékající z dotčených DPB. Poldr je již navržen dle
dokumentace „Návrh poldru v obci Majetín včetně řezů“.
Navrhovaná opatření:
Hlavním účelem suché nádrže je zadržení vody při
přívalových deštích, zmenšení průtočného množství, snížení
splavenin a zajištění protipovodňové ochrany intravilánu.
Plocha nádrže bude zatravněna. Plocha hladiny při
maximální hladině v nádrži je cca 3 450 m2. Na východní
hraně suché nádrže bude vybudována hráz o kótě koruny
hráze 238 m n. m. a z bezpečnostních důvodu bude
přesahovat na obě strany. Na ploše 4 977 m2 dojde
ke snížení terénu o 0,3 m, za účelem získání stavební hmoty
pro hráz, která bude se sklonem svahů 1:8 na západ a 1:6
na východ směrem do intravilánu. Řešení převádění vody
skrze hráz se předpokládá pomocí potrubí. Součástí hráze
bude bezpečnostní přeliv na kótě 237,7 m n. m.
Předpoklady funkčnosti:
Údržba a kontrola funkčních zařízení i hráze. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Údržba vegetace.
Finanční náročnost:
450 Kč/m2 plochy vodní nádrže a celková cena je 2 200 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudování suché nádrže výrazně ovlivní povrchový odtok, zachytí objem vody při erozních událostech a přívalových deštích.
Funguje jako protipovodňové opatření a ochrání intravilán.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely

Katastrální

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda

27 325

Valíčková Dobromila

Ostatní plocha

24 302

Obec Charváty

Orná půda

58 627

Vysloužil František

území
908/36
667

Charváty

921/8

Č. DPB

Kultura

Výměra [ha]

Režim

Uživatel

8103/2

Standardní orná
půda
Standardní orná
půda

35,17

Konvenční hospodaření

14,40

Konvenční hospodaření

Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou

8002
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PRU 1 – záchytný průleh
Popis situace:
Lokalita ohrožena erozí půdy a nátokem přívalových vod do
intravilánu. Záchytný průleh navrhujeme v lokalitě Nad
trním. Jeho nejvyšší bod se nachází na západní straně
komunikace II. třídy č. 435 a směřuje k západnímu okraji
intravilánu Drahov, kde se napojuje na nově navrženou
suchou nádrž (POL 1). Slouží ke snížení maximální
nepřerušené délky pozemku a zpomalení povrchového
odtoku.
Navrhovaná opatření:
Vybudování sběrného průlehu s lichoběžníkovým profilem se
skonem 1:5, hloubkou 0,5 m a šířkou dna 4 m. Pro snížení
smyvu půdních částic bude nad průlehem zhotoven travnatý
pás o šířce 5 m. Zpevnění bude provedeno jako vegetační.
Zaústění bude provedeno do suché nádrže (POL 1). Délka
opatření cca 394 m. Celková plocha opatření činí 5 516 m2.
Přebytečné vody budou bezpečně svedeny do suché nádrže.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu průlehu. Sečení vegetace.
Finanční náročnost:
1600 Kč/bm a celková cena je 630 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace sběrného průlehu sníží nepřerušenou délku svahu, to se pozitivně projeví na průměrné dlouhodobé ztrátě půdy
vodní erozí, zároveň dojde k zachycení povrchového odtoku, a tím zabrání zatopení intravilánu.
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Č. DPB

Původní ⌀ dlouhodobá ztráta půdy
vodní erozí [t/ha/rok]

⌀ dlouhodobá ztráta půdy
vodní erozí po návrhu opatření
[t/ha/rok]

Změna [%]

8007/1
8103/2

4,131
3,076

2,811
3,074

-31,9
-0,1

Dotčené parcely a uživatelé půdy:

Číslo parcely

Druh pozemku

Plocha parcely
[m2]

Vlastník parcely

Charváty

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda

9 777
6 741
307
6 036
6 808
12 464
13 387
9 475
694
27 325
41

Babiánková Anna
Uhlířová Ludmila
Obec Charváty
Obec Charváty
Obec Charváty
Kaláb Radek
Hanák Jiří
Valíčková Dobromila
Obec Charváty
Valíčková Dobromila
Hanák Jiří

Č. DPB

Kultura

Výměra [ha]

Režim

Uživatel

8007/1

Standardní orná
půda
Standardní orná
půda

11,26

Konvenční hospodaření

Country Farm s.r.o.

35,17

Konvenční hospodaření

Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou

908/30
908/29
908/33
908/35
908/34
908/42
908/41
908/40
911
908/36
908/2

8103/2

Katastrální
území
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PRU 2 – zasakovací průleh
Popis situace:
Zasakovací průleh je navrhován v lokalitě Nad zahradou.
Leží na severovýchodním a východním okraji půdního bloku
7103, kde slouží k zachycení povrchového odtoku a
umožnění jeho infiltrace do půdy. Vytváří efektivní ochranu
před povodňovou vlnou, která by putovala dále do
zastavěného území.
Navrhovaná opatření:
Vybudování
zasakovacího
průlehu
s lichoběžníkovým
profilem se skonem 1:4, hloubkou 0,75 m a šířkou dna 3 m.
Pro snížení smyvu půdních částic bude nad průlehem
zhotoven travnatý pás o šířce 5 m, pod průlehem směrem
k intravilánu a ke komunikaci budou vysazeny dřeviny.
Výsadba dřevin bude navržena dle zařazení do STG.
Zpevnění bude provedeno jako vegetační. Délka opatření
cca 463 m. Celková plocha opatření činí 7 408 m 2. Před
vypracováním technické dokumentace je nutné provést
geotechnický průzkum podloží podle TP 76.
Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu průlehu. Sečení vegetace a údržba výsadby dřevin.
Finanční náročnost:
1600 Kč/bm a celková cena je 740 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace zasakovacího průlehu zachytí povrchový odtok, a tím dojde k zastavení povrchového odtoku před vniknutím do
intravilánu.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
904/6
904/7
904/8
904/9
904/10
904/11
904/12
Č. DPB
7103

Katastrální
území

Charváty

Kultura
Standardní orná
půda

Druh pozemku
Orná
Orná
Orná
Orná
Orná
Orná
Orná

Plocha parcely [m2]

půda
půda
půda
půda
půda
půda
půda

13
22
25
21
14
29
10

Výměra [ha]
19,83

013
073
849
058
361
101
637

Režim
Konvenční hospodaření
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Vlastník parcely
Střelák Radek
Hájek Robert
Spurná Hana, Spurný Zdeněk
Navrátil František
Smolková Marie
Hájek Robert
David Ladislav
Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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POL 2 – suchá nádrž
Popis situace:
Suchá nádrž navazuje ze západu na zástavbu Charvát
v lokalitě, kde z důvodu přívalových dešťů, velice často
dochází k zaplavování intravilánu. Tento odtok transportuje
půdní částice a velký objem vody způsobuje značné škody
na majetku.
Navrhovaná opatření:
Hlavním účelem suché nádrže je zadržení vody při
přívalových deštích, zmenšení průtočného množství, snížení
splavenin a zajištění protipovodňové ochrany intravilánu.
Dno a svahy budu zatravněny. Plocha hladiny při maximální
hladině v nádrži je cca 2 123 m2. Na východní a jižní hraně
suché nádrže bude vybudována hráz o kótě koruny hráze
230,5 m n. m., z bezpečnostních důvodu bude přesahovat
na obě strany. Na ploše 2832 m2 dojde ke snížení terénu se
sklonem svahů 1:4 a sklonem u hráze 1:2, kóta dna je
228,5 m n. m. Řešení převádění vody skrze hráz bude
pomocí
potrubí
s předpokládaným
zaústěním
do
kanalizačního systému. Součástí hráze bude bezpečnostní
přeliv na kótě 229,8 m n. m. Před vypracováním technické
dokumentace je nutné provést geotechnický průzkum
podloží podle TP 76.
Předpoklady funkčnosti:
Rekonstrukce s navýšením kapacity povrchového odvodnění komunikace a kanalizace. Údržba a kontrola funkčních zařízení i
hráze. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Údržba vegetace.
Finanční náročnost:
450 Kč/m2 plochy vodní nádrže a celková cena je 1 400 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudování suché nádrže výrazně ovlivní povrchový odtok, zachytí objem vody při erozních událostech a přívalových deštích.
Funguje jako protipovodňové opatření a ochrání intravilán.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
785/12
785/11

Č. DPB
8903/3

Katastrální
území
Charváty

Kultura
Standardní orná
půda

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda
Orná půda

10 595
28 771

Římskokatolická farnost Charváty
Aclerová Zdenka

Výměra [ha]
10,20

Režim
Konvenční hospodaření

Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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PRI 1 - 2 – záchytný příkop
Popis situace:
Záchytné příkopy se nacházejí v lokalitě Oděnka. Leží na
východním okraji půdních bloků 8006/2 a 8904/1, kde slouží
k zachycení povrchového odtoku a jeho usměrnění přes
svodný příkop (PRI 3) do suché nádrže (POL 2).

Navrhovaná opatření:
Vybudování záchytných průlehů s lichoběžníkovým profilem
se skonem 1:2, hloubkou 0,5 m a šířkou dna 1 m. Pro snížení
smyvu půdních částic bude nad příkopem zhotoven travnatý
pás o šířce 5 m, pod příkopem směrem ke komunikaci bude
vybudována hrázka z vytěženého materiálu. Zpevnění bude
provedeno jako vegetační. Délka opatření PRI 1 je cca 184
m a PRI 2 je cca 195 m. Plocha opatření PRI 1 činí 1 656 m2
a u PRI 2 činí 1 755 m2. Pro oba příkopy bude nutné
vybudovat propustky z důvodu křižování komunikace za
účelem napojení na svodný příkop (PRI 3).
Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu příkopu. Sečení vegetace.
Finanční náročnost:
1500 Kč/bm, celková cena PRI 1 je 280 000 Kč a PRI 2 je 300 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace záchytného příkopu zajistí při přívalových deštích a erozních událostech svedení povrchového odtoku do suché
nádrže, a tím dojde k zachycení velkého objemu vody, který by způsobil škody v zastavěném území.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
754/17
750
18
785/12
784/45

Č. DPB
8903/3
8006/2
8904/1

Katastrální
území

Charváty

Kultura
Standardní orná
půda
Trvalý travní
porost
Standardní orná
půda

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda

10 677
4 446
3 014
10 595
30 232

Müllerová Miloslava
Obec Charváty
Obec Charváty
Římskokatolická farnost Charváty
SJM Kadlec Jan a Kadlecová
Martina

Výměra [ha]
10,20

Režim
Konvenční hospodaření

3,94

Konvenční hospodaření

32,97

Konvenční hospodaření

Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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PRI 3 – svodný příkop
Popis situace:
Svodný příkop se nachází v lokalitě Oděnka. Leží na jižním
okraji půdního bloku 8903/3, kde slouží k převedení
povrchového odtoku, v jeho nejvyšším bodě do něj budou
vyústěny dna záchytné příkopy (PRI 1 a PRI 2) a v nejnižším
bodě se bude napojovat na suchou nádrž (POL 2).

Navrhovaná opatření:
Vybudování svodného příkopu s lichoběžníkovým profilem se
skonem 1:2, hloubkou 0,5 m a šířkou dna 1,5 m.
Z bezpečnostních důvodů bude na jižní hraně příkopu
směrem ke komunikaci vybudována hrázka. Zpevnění bude
provedeno jako vegetační. Délka opatření cca 141 m.
Celková plocha opatření činí 917 m2.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu příkopu. Sečení vegetace.
Finanční náročnost:
1500 Kč/bm a celková cena je 210 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace svodného příkopu převedení povrchového odtoku do suché nádrže (POL 2), a tím plní důležitou funkci v komplexním
protipovodňovém opatření, které zabraňuje zatopení zástavby.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
785/12
Č. DPB
8903/3

Katastrální
území
Charváty

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda

10 595

Římskokatolická farnost Charváty

Kultura
Standardní orná
půda

Výměra [ha]
10,20

Režim
Konvenční hospodaření

Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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ZPA 1 - lesní zasakovací pás
Popis situace:
Lesní zasakovací pás se nachází v lakalitě U kříže na
jihozápad od Drahov. V případě ponechání orné půdy na
tomto
území
může
mít
přesun
půdních
částic
z dlouhodobého hlediska silné degradační účinky na půdu.
Samotné půdní částice mohou být při přívalových deštích
vplavovány do intravilánu Drahlov anebo způsobovat jejich
sedimentaci v nově navrhované suché nádrži (POL 1).
Lokalitou procházejí významné dráhy soustředěného
povrchového odtoku a tím vniká značná eroze.
Navrhovaná opatření:
Návrhem dojde ke snížení eroze půdy a převedení
povrchového toku vody na podpovrchový. Vhodné je
doplnění o nízkou zemní hrázku. Výsadba dřevin bude
navržena dle zařazení stanoviště do STG. Šířka pásu cca 40
m a délka činí cca 89 m. Celková plocha opatření cca 2 594
m2.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba výsadby dřevin a travního porostu.
Finanční náročnost:
1 800 000 Kč/ha a celková cena je 470 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Opatření sníží průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy vodní erozí v lokalitě. Příznivý vliv na zadržení vody v krajině.
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Č. DPB
8103/2

Původní ⌀ dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí
[t/ha/rok]
3,076

Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
Katastrální
území
908/37
Charváty
908/36
Č. DPB
8103/2

Kultura
Standardní orná
půda

⌀ dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí
po návrhu opatření [t/ha/rok]
2,854

Změna [%]
-7,2

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda
Orná půda

10 393
27 325

Hanák Jiří
Valíčková Dobromila

Výměra [ha]
35,17

Režim
Konvenční hospodaření

Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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RP 1 - retenční prostor
Popis situace:
Retenční prostor se nachází na západním okraji intravilánu
Charvát v lokalitě Oděnka. Slouží k retenci povrchového
odtoku a jeho částečné infiltraci. Při přívalových deštích a
erozních událostech v této lokalitě dochází k transportu
půdních částic a velkého objemu vody, který působí značné
škody na majetku.
Navrhovaná opatření:
Účelem retenčního prostoru je zachycení povodňových
průtoků a splavenin, které mohou za velkých vod vzniknout
ve sběrném území. Dno a svahy budu zatravněny. Plocha
hladiny při maximální hladině v nádrži je cca 1 474 m2. Na
východní, severní a jižní hraně retenčního prostoru bude
vybudována hráz o kótě koruny hráze 229,8 m n. m.,
z bezpečnostních důvodu bude přesahovat. Na celé ploše
dojde ke snížení terénu se sklonem svahů 1:3 a sklonem u
hráze 1:2, kóta dna je 228,5 m n. m. Řešení převádění vody
skrze hráz bude pomocí potrubí s předpokládaným
zaústěním do kanalizačního systému. Součástí hráze bude
bezpečnostní přeliv na kótě 229,6 m n. m. Před
vypracováním technické dokumentace je nutné provést
geotechnický průzkum podloží podle TP 76.
Předpoklady funkčnosti:
Rekonstrukce s navýšením kapacity kanalizace. Údržba a kontrola hráze. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Sečení vegetace.
Finanční náročnost:
450 Kč/m2 plochy vodní nádrže a celková cena je 670 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Retenční prostor slouží při erozních událostech a přívalových deštích k zachycení povodňové vlny a půdních částic. Příznivý
vliv na zadržení vody v krajině.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
943/2
943/1
745/3
Č. DPB
8909

Katastrální
území
Charváty

Kultura
Standardní orná
půda

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda
Orná půda
Orná půda

1 478
2 049
3 261

Hájek Robert
Peřina Martin
Peřina Martin

Výměra [ha]
0,7

Režim
Konvenční hospodaření

Uživatel
Přemysl Hájek

68

Strategie boje se suchem – přívalové srážky

PRU 3 – záchytný průleh
Popis situace:
Záchytný průleh se nachází v lokalitě Oděnka. Jeho nejvyšší
bod se nachází na severním okraji půdního bloku 8901,
směřuje na východ přes komunikaci a na půdním bloku 8909
je vyústěn do nově navrženého retenčního prostoru (RP 1).
Slouží k zpomalení povrchového odtoku a částečné infiltraci
do půdy.
Navrhovaná opatření:
Vybudování záchytného průlehu s lichoběžníkovým profilem
se skonem 1:4, hloubkou 0,5 m a šířkou dna 4,5 m.
Pro snížení smyvu půdních částic bude nad průlehem
zhotoven travnatý pás o šířce 5 m. Zpevnění bude
provedeno jako vegetační. Zaústění bude provedeno
do retenčního prostoru (RP 1). Délka opatření cca 97 m.
Celková plocha opatření činí 1 310 m2.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu průlehu. Sečení vegetace.
Finanční náročnost:
1600 Kč/bm a celková cena je 150 000 Kč.
Možnosti financování: dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace záchytného průlehu napomůže k zachycení povodňového průtoku při přívalových deštích a erozních událostech.
Objem vody převede do retenční nádrže, kde dojde k infiltraci do půdy.
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Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
749
748
943/1
Č. DPB
8901
8909

Katastrální
území
Charváty

Kultura
Standardní orná
půda
Standardní orná
půda

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda

48 758
1 271
2 049

Janda Pavel
Obec Charváty
Peřina Martin

Výměra [ha]
4,91

Režim
Konvenční hospodaření

0,7

Konvenční hospodaření

Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
Přemysl Hájek
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PEOP – protierozní osevní postup
Popis situace:
Dotčených půdní blok se nachází v lokalitě Záhumenky na
jižním okraji Čertoryje. V případě pěstování širokořádkových
plodin, jako je kukuřice, která je při nevhodném osevním
postupu erozně nebezpečná. V kombinaci se svažitostí
pozemku směrem na východ a přívalovými dešti, může
docházet ke vzniku plošného povrchového odtoku, který se
stéká do drah soustředěného odtoku a zapříčiňuje smyv
půdních částic, který z dlouhodobého hlediska působí na
pudu degradačně. Tento odtok je směřován do vodního toku
Morava.
Navrhovaná opatření:
Pro ohrožený půdní blok, byl zvolen protierozní osevní
postup, který se pohybuje v hodnotě – C faktor = 0,12 a tím
se značně zvýšil kryt půdy před dopadajícími kapkami.
Konkrétní postup musí být konzultován a zvolen
v následujících fázích, aby se jednalo o POEP musí se
hodnoty C faktoru pohybovat v rozmezí 0,09 až 0,12.
Vzorový protierozní osevní postup dle VÚMOP je jetel plazivý
(podsev do předplodiny), pšenice ozimá (setí do zorané
půdy, sláma ponechána), kukuřice na siláž (radličky nad 10
cm, sláma sklizena), ječmen jarní (radličky nad 10 cm,
sláma sklizena) a průměrná roční hodnota C faktoru činní
0,095.
Předpoklady funkčnosti:
Dodržování doporučených osevních postupů a správná agrotechnika.
Možnosti financování: jednotlivé hospodařící subjekty

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Osevní postup snížil průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy vodní erozí do přípustných mezí.
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Č. DPB

Původní ⌀ dlouhodobá ztráta půdy
vodní erozí [t/ha/rok]

⌀ dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí
po návrhu opatření [t/ha/rok]

7105

4,482

3,599

Dotčené parcely a uživatelé půdy:
Číslo parcely
Katastrální
území
896/1
897/3
897/4
Charváty
897/5
895
896/1
Č. DPB
7105

Kultura
Standardní orná
půda

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Orná půda
Orná půda
Trvalý travní porost
Orná půda

1
2
2
2

Trvalý travní porost
Orná půda

2 200
1 833

Výměra [ha]
15,6

Režim
Konvenční hospodaření
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833
211
532
754

Změna [%]
-19,7

Vlastník parcely
Žáček Miroslav
Tomášek Stanislav
Hájek Robert
Albrecht Josef, Albrecht Stanislav,
Kovářová Drahomíra
Navrátil František
Žáček Miroslav
Uživatel
Zemědělské družstvo Dub nad
Moravou
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Další doporučení na hospodaření v katastru obce
K zadržení vody v krajině a adaptaci na projevy sucha a přívalových povodní je vhodné
využívat přírodě blízkých opatření.
Ke snížení vodní eroze je možné využívat organizační, agrotechnická a biotechnická
opatření či jejich kombinace. Cílem protierozních opatření je snížení hodnoty smyvu
půdy pod přípustnou hodnotu, ale také ochrana ohrožených objektů.
Organizační opatření spočívají v celkovém pojetí organizace krajiny při využívání
ochranného účinku vegetačního pokryvu. K organizačním protierozním opatřením se
řadí vhodný tvar a velikost pozemku, situování pozemku delší stranou ve směru
vrstevnic, protierozní osevní postupy a rozmisťování plodin, pásové střídání plodin
a další. Implementace organizačních opatření je jednoduchá a nejméně finančně
náročná. Zavedením organizačních opatření dochází ke snížení kinetické energie
dešťových kapek a vytvoření překážek v povrchovému odtoku. Dostatečný kořenový
systém zpevňuje půdu a zlepšuje její vlastnosti.
Agrotechnická opatření se zavádí především ke snížení času, kdy je půda bez
vegetačního krytu. Do kategorie agrotechnických opatření spadá setí po vrstevnici,
ochranné

obdělávání,

technologie

ochranného

zpracování

půdy

(ponechání

posklizňových zbytků, hrázkování, mulčování) či protierozní technologie pěstování
širokořádkových plodin a speciálních kultur.
Biotechnická opatření, ke kterým řadíme například protierozní průlehy, příkopy,
meze, hrázky, nádrže, zasakovací pásy, přehrážky, terasování a další. Tato skupina
opatření vyžaduje technické pozemkové zásahy a je nákladná. Biotechnická opatření
mimo protierozní účinky mají vliv na retenci vody v krajině, zvýšení ekologické
stability krajiny a další.
K protipovodňové i protierozní ochraně se využívá malých vodních nádrží. Tyto
konkávní tvary zachycují povodňové průtoky a transportované půdní částice, zadržují
vodu v krajině a plní mnoho dalších pozitivních funkcí. Malé vodní nádrže se člení na
vodárenské, usazovací, retenční, krajinotvorné a další.
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Opatření ke snížení eroze a dopadů sucha je třeba zavádět nejen na orné půdě, ale
také na vinicích, chmelnicích a v sadech. Opatření mohou být organizační
a agrotechnická. Mezi organizační opatření na speciálních kulturách patří výsadba ve
vrstevnicovém směru při jejím zakládání, vytváření hrázek k zadržení vody na
svazích. K agrotechnickým opatřením na zmíněných kulturách se řadí například
zatravnění meziřadí.
Lesní porosty plní produkční, klimatické, půdoochranné, zdravotní, hydrické a další
funkce. Tyto ekosystémy poskytují ochranu půdy, vytváří specifické mikroklima,
umožňují rovnoměrné rozdělení srážek díky jejich zachycení listy a snížení extrémních
odtoků díky vysoké schopnosti absorpce. Jedním z možných opatření k je vytvoření
polyfunkčního lesa, tedy porostu různých struktur, dřevin a věkových stupňů.
Polyfunkční les snižuje odnos sedimentů do vodních toků, zvyšuje biodiverzitu, plní
protierozní funkci a zadržuje vodu v krajině. Podobné pozitivní dopady má také
omezení smrkových monokultur ve 3. a 4. vegetačním stupni. Na lesních pozemcích
je třeba dbát na vhodné těžební postupy a důsledné sanace narušení půdy.
K modifikaci erozně-sedimentačních procesů v lesích je využíváno hrazení strží.
Přehrážky vyrovnávají odtoky z mikropovodí a snižují množství transportovaných
sedimentů. K záchytu splavenin, ustálení délky koryta, zajištění svahů a zabránění
erozní činnosti je využíváno hrazení bystřin přehrážkami.
V současné době je ve vodním hospodářství trend přiblížení se přírodě blízkým
podmínkám vodního toku. Vhodným způsobem jsou revitalizace vodních toků, díky
kterým dochází ke zvětšení běžné akumulace vody, zpomalení odtoku vody, obnovení
přirozené dynamické stability koryta, nastolení přirozeného splaveninového režimu
a další.

Opatření

v

údolních

nivách

vodních

toků

využívají

lužních

lesů,

transformačních a akumulačních vlastností rozlivů. K této skupině opatření patří
revitalizace koryt toků, snížení břehů, vytvoření tůní, mokřadních ploch a další.
Opatření v oblastech mokřadních biotopů využívají jejich přirozených podmínek.
Jejich cílem je akumulace vod v těchto plochách, umožnění pomalého vsakování vody
do půdy apod. Mokřadní biotopy v blízkosti vodních toků vytvářejí útočiště pro
živočichy v období sucha a na druhé straně transformují povodňové průtoky. Funkční
mokřady zlepšují podmínky infiltrace a zvyšují úroveň hladiny podzemní vody.
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Zavádění protierozních opatření, opatření ke snížení dopadů sucha a opatření proti
povodním by mělo být především v zájmu vlastníků pozemků, případně hospodařících
subjektů. Půdu je třeba chápat jako neobnovitelný přírodní zdroj, proto je třeba
předcházet její degradaci. Zvýšený odnos materiálu půdní erozí a přívalovými
srážkami má nejen ekologické, ale také ekonomické. Předpokladem pro úspěšnost
zmíněných opatření je zejména spolupráce zainteresovaných subjektů, jako jsou
orgány státní správy a samosprávy, vlastníci nemovitostí, hospodařící subjekty,
správci vodních toků a dalších.
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5 ZÁVĚR
V poslední době se účinky sucha ale i přívalových povodní v naší krajině bohužel
projevují. Strategie boje se suchem – přívalové srážky v obci Charváty sumarizuje
vývod krajiny a historické povodňové události, které se v obci vyskytly. Byly
vymezeny kritické lokality a ohrožené objekty v obci. Zároveň došlo ke zpracování
analýzy meteorologických prvků teploty a srážek v období 1961-2019 a propojení
tohoto strategického dokumentu s aktuálními informačními portály o suchu a vývoji
této problematiky do budoucna. Na základě terénního průzkumu v katastru obce
Charváty a následného zpracování digitálního modelu terénu bylo vytvořeno množství
derivovaných analýz. Jedná se především o analýzu odtokových poměrů, vymezení
kritických bodů (ohrožení přívalovými povodněmi) a následně analýzu ohrožení vodní
erozí. V návrhové a implementační části se nachází jednotlivé katalogové listy
opatření, které jsou navrhnuty v kritických lokalitách. Každý list opatření obsahuje
lokalizaci, popis stávající situace, popis návrhu a další informace. Zároveň jsou ke
každému návrhu vypsány dotčené parcely a uživatelé půdy. Dokument je zakončen
kapitolou s obecnými doporučeními hospodaření v katastru obce Charváty.
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CN

Číslo odtokové křivky CN

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

Číslo hydrologického pořadí

ČÚZK

Český ústav zeměměřičský a katastrální

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

HEIS

Hydroekologický informační systém

HOZ

Hlavní odvodňovací zařízení

KB

Kritický bod

KN

Katastr nemovitostí

KoPÚ

Komplexní pozemková úprava

KP

Kritický profil

PP

Povodňový plán

k. ú.

Katastrální území

MZCHÚ

Maloplošné zvláště chráněné území

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

LPIS

Land Parcel Identification System (veřejný registr půdy)

ř. km

Říční kilometr

TTP

Trvalý travní porost

USLE

Univerzální rovnice ztráty půdy

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
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