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ÚVOD

1.1 Identifikační údaje
Název akce:

Studie proveditelnosti revitalizace Nežárky ř.
km 11,5 – 19,2

Kraj:

Jihočeský

Vodní tok:

Nežárka

Investor:

Povodí Vltavy, státní podnik

Stupeň projektové dokumentace:

Studie proveditelnosti

Zpracovatel dokumentace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.,
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56

1.2 Základní údaje
Předložený materiál je zpracován na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem –
Povodí Vltavy, státní podnik a zhotovitelem – společností Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s. Předmětem smlouvy je zpracování studie „Podkladová analýza vybraných
přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Nežárky.“

1.3 Seznam zkratek
AOPK ČR
ČHMÚ
ČÚZK
ČHP
ČOV
OPŽP
PPO
PB PPO
PRVKUK
PVl
VRV
ZVHS
KN
PK
Mze
MŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Český hydrometeorologický ústav
Český úřad zeměměřický a katastrální
Číslo hydrologického pořadí
Čistírna odpadních vod
Operační program Životní prostředí
Protipovodňová opatření
Přírodě blízká protipovodňová opatření
Plán rozvoje vodovodů a kanalizace kraje
Povodí Vltavy, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zemědělská vodohospodářská správa
Katastr nemovitostí
Pozemkový katastr
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

1.4 Cíle předkládané dokumentace
Cílem je vypracování studie proveditelnosti revitalizačních opatření v daném území, která
podrobně zmapuje jednotlivé části toku Nežárka a nezastavěných částí nivy s ohledem na
hydrologické a geografické podmínky a na katastrální situaci navrhne místní revitalizaci toku,
podpoření rozlivů do nivy a řešení migrační prostupnosti. Součástí studie bude navržení
rozsahu pozemků, které je nutno získat pro provedení revitalizace a navržení rozdělení na
stavební objekty a ekonomické zhodnocení. Respektovány jsou požadavky na ochranu
území a chráněných druhů organismů a také na využitelnost území z hlediska jeho estetické
hodnoty.
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Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů:
–

Zajištění a vyhodnocení podkladů

–

Charakteristika současného stavu území

–

Provedení analýz

–

Hydromorfologické posouzení

–

Návrh technického řešení

–

Návrh variantních řešení

–

Ekonomické zhodnocení

–

Doporučení dalšího postupu

–

Shrnutí
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SEZNAM PODKLADŮ
1. Vodohospodářské revitalizace (Just a kol. 2005)
2. Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí
Nežárky (EKOTOXA s.r.o., 2007)
3. Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení
protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, Věstník
Ministerstva životního prostředí 11/2008
4. Zahrazovací úpravy pro třetí tisíciletí (Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.), časopis
Lesnická práce (2/2001)
5. Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.
6. Portál veřejné správy ČR, mapové služby
7. Zákres systematické drenáže, ZVHS, Pracoviště Jindřichův Hradec
8. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje
9. Plány oblasti povodí Horní Vltavy
10. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.
11. Český rybářský svaz
12. Územní plány obcí
13. ČHMÚ – standardní hydrologická data
14. Atlas podnebí Česka
15. ČGS-Geofond
16. Data AOPK
17. Podklady od správců sítí
18. Ortofotomapa
19. ZABAGED
20. Mapy serveru www.mapy.cz
21. Geologická mapa 1: 50 000 (www.geology.cz)
22. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000
23. Nahlížení do katastru nemovitostí, ČÚZK
24. ČÚZK – katastrální a archivní mapy (Císařské povinné otisky stabilního katastru)
25. Terénní průzkum
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3

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ

3.1 Popis území
Řešená oblast se nachází v severovýchodní části Jihočeského kraje, přibližně 8 km
jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí. Jedná se o část toku Nežárky o délce přibližně 8 km,
vedoucí mezi oblastmi Zadní Dvůr a Metel. Tento úsek toku zasahuje do 5 katastrálních
území (Tabulka 1). Oblast je tvořena rovinatou, převážně zalesněnou krajinou, s průměrnou
nadmořskou výškou pohybující se kolem 420 m n.m. Lokalita je dostupná po silnici I. třídy
číslo 24, po silnicích II. třídy číslo 147 a 148 a sítí místních komunikací.

Obrázek 1: Přehledná situace

Obrázek 2: Situace s vyznačením
řešeného úseku toku (modře) a
katastrů obcí (černě)

Tabulka 1: Katastrální území (k.ú.) v řešené oblasti

Název k.ú.
Nítovice
Kardašova Řečice
Hatín
Novosedly nad Nežárkou
Val u Veselí nad Lužnicí.

Kód k.ú.
663221
663204
637513
707007
776131

název ORP
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Třeboň
Soběslav

název kraje
Jihočeský
Jihočeský
Jihočeský
Jihočeský
Jihočeský

3.2 Hydrologie a klimatologie
Řešená lokalita spadá podle Köppenovy klasifikace podnebí do oblasti Cfb, která je
charakterizována mírně teplým klimatem s rovnoměrným rozložením srážek během roku a
s teplým létem. Podle Atlasu podnebí ČSR z roku 1958 lokalita patří do oblasti B3, tedy
mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový typ území.
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3.2.1
Nežárka
Nežárka vzniká soutokem Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou a je
pravostranným přítokem Lužnice, do které se vlévá ve Veselí nad Lužnicí. ID vodního toku je
117740000100 a celková délka 56,031 km.
Nežárka je uvedena jako významný vodní tok ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.
470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů.
Řešená oblast se nachází na listu číslo 23-33 Základní vodohospodářské mapy 1:50 000.
Tabulka 2 – Nežárka – významný tok

Poř.
č.

Název
vodního
toku

Identifikátor
vodního toku

Číslo
hydrologického
pořadí

185

Nežárka

10100050

1-07-03-025

Délka
vodního toku
v kategorii
významný
(km)
56,2

Správce
toku

Funkce
toku

PVl

neuvedena

Profil ČHMÚ

Obrázek 3: Základní vodohospodářská mapa

Zakázka č. 1644/002

2011

9

Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE NEŽÁRKY ř. km 11,5 – 19,2

3.2.2
Hydrologické údaje
Hydrologická data byla poskytnuta ČHMÚ pobočka České Budějovice.
Vodní tok:
Číslo hydrologického pořadí:
Profil:
Říční km:
Plocha povodí k profilu:
Průměrná roční výška srážek:
Průměrný roční průtok Qa:

Nežárka
1-07-03-075
Metel
11,5
963,37 km2
688 mm
12,2 m3/s

m-denní průtoky
3 -1

Tabulka 3 – m-denní průtoky (m s )

m
Qm

30
28,6

90
15,5

180
8,44

270
4,54

330
2,39

355
1,29

364
0,564

N-leté průtoky
3 -1

Tabulka 4 – N-leté průtoky (m s )

N
QN

1
55

2
72

5
99

10
123

20
151

50
192

100
228

3.3 Geologické poměry
3.3.1
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR patří řešená oblast do Hercynského systému, provincie
Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Jihočeská pánev a celku
Třeboňská pánev.
Podle Typologie české krajiny se jedná o krajinný typ 5M11, což ji řadí podle charakteru
osídlení krajiny do pozdně středověké krajiny Hercynia (typ 5), podle využití krajiny do
lesozemědělské krajiny (typ M) a podle reliéfu krajiny se jedná o krajinu širokých říčních niv
(typ 11).
3.3.2

Geologické poměry

Podle podrobné geologické mapy 1:50 000 spadá řešené území do oblasti moldanubika a je
tvořeno převážně granity, pararulami a migmatity. V blízkosti toku se nacházejí kvartérní
nezpevněné písky a štěrky a pískovce, slepence a jílovce oblasti křídy. Kvartérní sedimenty
jsou zastoupeny, vátými písky a severu území a pleistocenními terasovými uloženinami. Ve
svrchních partiích vertikálního profilu terasových uloženin převládají jemně až středně zrnité
písky, ve spodních partiích jsou štěrkopísky o mocnostech cca 4-5 m. Na rozhraní spodní a
svrchní partie profilu bývá vyvinuta vložka silně jemně písčitých jílů nebo silně jílovitých
písků. V holocenní nivě je hrubozrnnější spodní část kvartéru málo mocná a svrchní
jemnozrnná poloha písku je nahrazena povodňovými hlínami o mocnosti cca 2 m. Místy se
též objevují místa tvořená slatinou, hnilokalem, recentními rašelinovými a povodňovými
hlínami. V prostoru říční nivy, hlavně pod terasovou hranou, se vyskytují drobné deprese a
oddělené meandry toku vyplněné organickými kaly. Kvartérní sedimenty Nežárky tvoří výplň
koryta, jehož báze je pod úrovní recentního koryta Nežárky, cca 2 m. Přehloubené koryto
leží mimo současný tok Nežárky.
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Obrázek 4: Zjednodušené geologické poměry v oblasti

3.3.3

Hydrogeologické poměry

Na geologické stavbě zájmového území se podílejí horniny 3 základních jednotek.
1. Horniny centrálního moldanubického plutonu a jeho pláště s puklinovou
propustností patří k rajonu R 41. Zvětralinový pokryv skalního podloží
kvartérních sedimentů je převážně jílovitého charakteru s malou puklinovoprůlinovou propustností.
2. Horniny křídy s průlinovou propustností patří k rajonu R 15, který je překrytý
v širším zájmovém území kvartérními sedimenty Nežárky.
3. Kvartérní sedimenty Nežárky (rajon Q4), které jsou v zájmovém území
zastoupeny hlavně štěrkopísky různé zrnitosti. Štěrkopísky, které jsou
v zájmovém území nejpropustnějším horninovým prostředím, obsahují zvodeň
v prostoru hlavního terasového stupně, mimo dnešní koryto Nežárky.
V blízkosti koryta Nežárky dosahuje zvodeň mocnosti 1-3 m. Koeficienty
filtrace se v zájmovém území pohybují v řádu
10-4 m*s -1.
Na tvorbě zásob podzemní vody v kvartérních sedimentech se podílejí tyto
složky:
a) Voda infiltrovaná ze srážek v ploše kvartérních sedimentů.
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b) Voda přitékající z krystalinického území kvartérních sedimentů. Tato
složka je poměrně malá vzhledem k nízkým propustnostem podložních
hornin.
c) Voda infiltrována z malých potoků protékajících zájmovým územím.
Hladina v reservoáru podzemních vod kvartérního štěrkového lože je v úzké spojitosti
s hadinou povrchových vod koryta Nežárky a odpovídá s určitým zpožděním na výkyvy
průtočného množství v korytě současného toku. Sníženiny holocenních nivních areálů
v dosahu inundace representují objemný retenční prostor, schopný rozptýlit značná množství
povrchových vod. Po ústupu povodňové vlny bývá pokles hladiny povrchového toku
zmírňován pozvolným vyprazdňováním reservoáru pleistocenních terasových stupňů na
úroveň pokleslé hladiny v korytě. V nivě probíhá hladina podzemních vod vesměs v blízkosti
base povodňových hlín. Jako nepropustné podloží fungují ve značné části sledovaného
prostoru sedimenty třeboňské pánve s vlastním režimem průlinových podzemních vod.
Popis vybraných prozkoumaných vrtů poblíž Nežárky:
Vrt E-18
Hloubka hladiny naražená
Hloubka hladiny ustálená
Kóta hladiny P.V.
Mocnost zvodnění
Kóta podloží kvartéru

1,8 m
1,8 m
423,26 m n.m.
1,3 m
422 m n.m.

Vrt N-63
0,00 – 0,20 m
0,20 – 1,20 m
1,20 – 1,60 m
1,60 – 3,40 m
3,40 – 4,40 m
4,40 – 6,00 m
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Obrázek 5: Vrty poblíž Nežárky
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3.3.4
Chráněná ložisková území
Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s
dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.
V řešeném území se nacházejí 2 chráněná ložisková území – ložisko Kolence (ID
714090000), kde surovinou jsou jíly a kaolín a štěrkopískové ložisko Hatín (ID 701020000).

Obrázek 6: Chráněná ložisková území v řešené oblasti
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3.3.5
Půdní typy
Podél toku v řešeném úseku se nacházejí půdy hlavní půdní skupiny gleje a fluvizemě (v
jižní části úseku), typ půdy je označen jako glej modální (GLm) a fluvizem glejová (FLq).
V zátopových oblastech bývalých rybníků jsou vyvinuty bažinné a rašelinné půdy.
Na píscích a štěrkopíscích terasových akumulací vznikají podzoly. Jsou většinou velmi
mělké s redukovanými půdními horizonty.
Ve větší vzdálenosti od toku nivní půdy přecházejí v hnědé půdy (kambizemě) a regozemě.
Hnědé půdy zde tvoří kambizem modální (KAm) a regozemě regozem arenická (RGr).

Obrázek 7: Půdní typy podle TKSP
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3.4 Využití území dle území CORINE Land Cover 2006
V okolí řešeného úseku Nežárky převládají jehličnaté a smíšené lesy, louky a zemědělské
oblasti s přirozenou vegetací.

souvislá městská
zástavba
nezavlažovaná
orná půda
zemědělské oblasti
s přirozenou
vegetací
sady, chmelnice a
zahradní plantáže

Řešené území

louky, pastviny
listnaté lesy
smíšené lesy
jehličnaté lesy
průmyslové areály

Obrázek 8: Využití území v oblasti (Corine Land Cover 2006)

3.5 Limity využití území druhy
3.5.1

Chráněná území

Řešená oblast se nachází v II. zóně CHKO Třeboňsko. CHKO Třeboňsko byla vyhlášena
v roce 1979 a má rozlohu 70 000 ha. CHKO je tvořena v rovinatou krajinou, ve které se i
přes kultivaci člověkem podařilo zachovat mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na utváření
krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů
původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok a rybníků.
Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly
evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva. Většina předmětů
ochrany v tomto CHKO má vztah k vodnímu prostředí a především k vodním a mokřadním
biotopům. Revitalizací řešeného úseku Nežárky je možné dosáhnout vytvoření rozsáhlého
lužního území s pestrou nabídkou vodních a na vodu vázaných biotopů a tak rozšířit prostor
pro většinu chráněných organismů v rámci CHKO.
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Obrázek 9: Mapa CHKO Třeboňsko

3.5.2

Mezinárodně uznávané rezervace a chráněná území

CHKO Třeboňsko je zároveň jednou z šesti českých biosférických rezervací vyhlášených v
rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO, a to již od roku 1977. Třeboňsko je i
mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického Important Bird Area podle
klasifikace ICBP, nyní Birdlife International), neboť představuje důležitou tahovou zastávku
při migracích ptáků mezi severem a jihem Evropy. V poslední době bylo Třeboňsko zařazeno
do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).
V souvislosti s přistoupením Československa k Ramsarské konvenci na ochranu mokřadů v
roce 1990 byla reprezentativní část rybníků a na ně navazujících mokřadních biotopů uvnitř
CHKO zapsána jako mokřad mezinárodního významu podle Ramsarské konvence pod
názvem "Třeboňské rybníky". Druhým cenným mokřadním územím Třeboňska spadajícím
pod Ramsarskou konvenci jsou "Třeboňská rašeliniště". Tato území ale do řešené lokality
nezasahují.
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3.5.3
NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu
přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a
směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají,
pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura
2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou
vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice
o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.
Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je
vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde
se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný
rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem
ochrany. V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které
mají negativní vliv na výskyt předmětů ochrany. Proto také veškeré plány a projekty, které
nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany.
Soustavu Natura 2000 tvoří síť chráněných území dvou kategorií, Ptačí oblasti a Evropsky
významné lokality (EVL), v nichž jsou předmětem ochrany druhy a stanoviště.
Řešené území se nachází v rámci evropsky významné lokality „Lužnice a Nežárka“ a ptačí
oblasti „Třeboňsko“.
EVL Lužnice a Nežárka s kódem oblasti 2662 a kódem NATURA CZ0313106, byla
vyhlášena v roce 2004. Předmětem ochrany v EVL Lužnice a Nežárka jsou lokality těchto
druhů: páchník hnědý, vydra říční, piskoř pruhovaný a velevrub tupý.
Ptačí oblast Třeboňsko s kódem oblasti 2297 a kódem NATURA CZ0311033, byla vyhlášena
v roce 2004. Předmětem ochrany v ptačí oblasti Třeboňsko jsou populace těchto druhů
ptáků - volavka bílá (Egretta alba), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), čáp černý (Ciconia
nigra), orel mořský (Haliaetus albicilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop
(Circus aeruginosus), rybák obecný (Sterna hirundo), kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), ledňáček
říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud
prostřední (Dendrocopos medius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia
svecica), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas
clypeata) a jejich biotop.Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů
významných pro druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu
rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z
hlediska ochrany.
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Obrázek 10: Mapa evropsky významných lokalit

Řešené území

Obrázek 11: Mapa ptačích oblastí
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3.5.4
Územní systémy ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem
ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je
zejména:
–

vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní,
ekologicky méně stabilní krajinu,

–

zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,

–

zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich
společenstev (biodiverzity).

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992
Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Rozlišujeme následující úrovně ÚSES:
–

–

–

–

Provinciální a biosférický ÚSES - jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné oblasti,
které reprezentují bohatství naší bioty v rámci biogeografických provincií a celé
planety. Jádrová území s přírodním vývojem by u těchto segmentů měla mít plochu
větší než 10000 ha.
Nadregionální ÚSES - jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s
min. plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence
charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci
určitého biogeografického regionu.
Regionální ÚSES - jsou plošně rozlehlejší územní celky s minimální plochou podle
typů společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů
biochor v rámci určitého biogeografického regionu.
Místní (lokální) ÚSES - jsou plošně méně rozlehlé celky (obvykle do 5-10ha). Jejich
síť reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité biochory.

Do řešeného území zasahují 2 regionální biokoridory a 1 regionální biocentrum. Protože
cílem navrhované revitalizace je zlepšení morfologických a biologických parametrů koryta a
nivy, lze po realizaci navržených opatření očekávat zlepšenou funkci všech prvků ÚSES.
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Obrázek 12: Mapa ÚSES v řešeném území
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3.5.5
CHOPAV
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) definuje zákon 254/2001 Sb. (Vodní
zákon) § 28 jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod. Jejich rozsah a konkrétní limity ve využívání území vyhlašuje vláda
nařízením.
V řešeném území se žádná oblast zařazená mezi CHOPAV nevyskytuje.
3.5.6
Staré ekologické zátěže
Pod pojmem staré ekologické zátěže (SEZ) jsou zahrnuta kontaminovaná místa (podzemní
vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce), kde byl závadný stav způsoben státními
podniky v období před privatizací. Tyto podniky používaly technologie a chemické látky, které
byly ve většině případů povoleny, ale které byly nešetrné k životnímu prostředí.
U obce Val se v blízkosti toku nachází SEZ s ID 17613001 a názvem „Skládka Val
Kopaniny“. Rizika u této SEZ jsou klasifikována jako vysoké a bodové.

Obrázek 13: Staré ekologické zátěže

3.5.7
Poddolovaná území
V řešené lokalitě se nenacházejí žádná poddolovaná území.
3.5.8
Ochranná pásma vodních zdrojů
Poblíž řešeného území, v oblasti Zadní Dvůr, se nachází ochranné pásmo stupně PHO2a,
které ale nezasahuje přímo do koryta toku.
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Obrázek 14: Ochranná pásma vodních zdrojů

3.6 Vodohospodářská infrastruktura v lokalitě
Přímo v řešeném území se nenachází žádná vodohospodářská infrastruktura. V této kapitole
je popsána vodohospodářská infrastruktura obcí, do jejichž katastrálních území řešený úsek
toku zasahuje. Údaje byly převzaty z PRVKÚC Jihočeského kraje.
3.6.1
Vodovod
Obec Hatín má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. V obci je zásobeno z vodovodu
100% trvale bydlících a 95% přechodně bydlících obyvatel. Zdrojem je skupinový vodovod
Polště – Hatín – Stajka zásobovaný z vrtů. Celkový počet přípojek je 27. Obyvatelé
nepřipojení na vodovod jsou zásobováni z domovních studní. Množství vody ve studních je
nedostatečné a její kvalita není dobrá. Navrhuje se napojení obce Hatín na skupinový
vodovod Pleše - J. Hradec propojením s vodovodem Roseč.
Místní část Nítovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou
zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita nejsou
známy. Navrhuje se vybudování vodovodu, zdrojem má být SKV Pleše – Jindřichův Hradec.
Kardašova Řečice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod jsou napojeni
téměř všichni obyvatelé a podniky. Zdrojem vody je skupinový vodovod Pleše – Hamr.
V budoucnosti se navrhuje se prodloužení vodovodu do území nové zástavby dle ÚP.
V obci Novosedly nad Nežárkou je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je
napojeno cca 95 % trvalých obyvatel a 90 % rekreantů. Od roku 2003 je lokalita napojena na
SKV Hamr-Třeboň-Mláka. Obyvatelé nenapojení na vodovod jsou zásobováni vodou
z domovních studní, v nichž množství vody je dostatečné a voda je dobré kvality.
Obec Val je připojena na Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Zdrojem vodovodu je skupinový
vodovod Dolní Bukovsko. Vodovod zásobuje cca 95% obyvatel, zbývající část obyvatel je
zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je nedostatečné a kvalita
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vody nevyhovuje Vyhlášce č.376/2000Sb. Zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu
měnit.
3.6.2
Kanalizace
V obci Hatín je vybudována jednotná kanalizační síť, kterou obec i provozuje. Na kanalizaci
je přes septiky připojeno cca 20% trvale bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé mají volné
výusti ze septiků do recipientu (cca 30%) nebo mají vyvážecí jímky. Obec nemá ČOV.
Recipientem je rybník Velký Hatín. Kanalizace má dvě výusti do tohoto recipientu.
Navrhuje se vybudovat ČOV s kapacitou 200 EO a kompletní splaškovou kanalizační, na
tuto kanalizaci a následně i na ČOV se napojí kanalizace z místní části Stajka. Stávající
kanalizace bude využita pouze pro odvod dešťových vod.
Obec Nítovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky
využívané pozemky a na ČOV. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh (místy
zatrubněno) a propustků do návesního rybníka. Navrhuje se vybudovat kompletní novou
splaškovou kanalizační síť a ČOV navrženou na kapacitu 100 EO.
Kardašova Řečice má vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV a jednotnou kanalizaci,
na kterou je napojeno cca 62% obyvatel. Recipient Řečický potok čhp. 1-07-03-074, ř.km
8,0. Odvodněný kal je odvážen ke kompostování. Navrhuje se dostavba kanalizační sítě,
jedná se o napojení některých kanalizačních úseků na ČOV (v současné době jsou zaústěny
do recipientu) a o rozšíření kanalizace do území nové výstavby. Navržena je též intenzifikace
ČOV.
Kanalizační síť v obci Novosedly nad Nežárkou je jednotná a je ukončena mechanickobiologickou ČOV. Odkanalizováno kanalizací pro veřejnou potřebu je cca 90 % obytných
budov. Recipientem je bezejmenná vodoteč – čhp - 1-07-02-058. Obyvatelé nepřipojení na
kanalizaci mají odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách. V rámci nové výstavby
dle ÚP se navrhuje vybudování nové kanalizace v oblasti této zástavby. Stávající ČOV
nebude pro připojení kanalizace z nové zástavby dostatečně kapacitní. Navrhuje se proto
kompletní rekonstrukce ČOV a její zkapacitnění.
Obec Val má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % trvale
bydlících obyvatel. Kanalizační stoky jsou zaústěny do Nežárky a do Vlkovského rybníka.
Splaškové vody jsou do kanalizace zaústěny buď nečištěné (80 %), nebo po předčištění
v biologických septicích (10 %). Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách,
odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Všechny splaškové vody
rekreantů jsou zaústěny do kanalizace. Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel bude
nutné do budoucna vybudování oddílné splaškové kanalizace a vhodného typu ČOV pro
cca 200 EO.

3.7 Ostatní sítě technické infrastruktury
V řešeném území se nacházejí následující sítě technické infrastruktury:
- telekomunikační kabely ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- nadzemní vedení VN a NN a podzemní vedení NN ve správě E.ON Česká republika, s.r.o.
Telekomunikační kabel prochází podél levého břehu Nežárky ve vzdálenosti cca 50 m, u
Zadního Dvora.
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Nadzemní vedení VN a NN a podzemní vedení NN tok křižuje nebo se nachází v jeho
blízkosti v oblasti Zadní Dvůr a Pávek na konci řešeného úseku. Nadzemní vedení VN
prochází v blízkosti toku také na začátku řešeného úseku, u jezu Metel.
Plynovody se v řešeném území nenacházejí.
Všechny sítě technické infrastruktury jsou zakresleny do přiložené situace.

3.8 Vazba na územně plánovací dokumentaci
Pro katastrální území obce Hatín byl vydán územní plán (ÚP) v dubnu 2009. Novosedly nad
Nežárkou mají zpracovaný Územní plán sídelního útvaru z roku 2000. Pro Val u Veselí nad
Lužnicí, Kardašovu Řečici a Nítovice jsou zpracovány Územní plány pouze v rámci
územního celku Jindřichohradecko.
Val u Veselí nad Lužnicí - Třeboňsko - Novohradsko vymezeno jako specifická oblast
krajského významu, uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a
Novohradských hor - zajistit komplexní a předvídatelný přístup orgánů státní správy a
samosprávy postihující nejen přírodní, ale i kulturně historický fenomén území; a to
především uchování charakteristického obrazu sídel v kulturní krajině.
Do zájmového území části revitalizovaného toku Nežárky nezasahuje dle územních plánu
žádná nová výstavba budov ani dopravní a technické infrastruktury.

Obrázek 15: Územní plán k.ú. Hatín, část 1
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Obrázek 16: Územní plán k.ú. Hatín, část 2

3.9 Historické mapy
Na základě historické mapy z vojenského mapování, které proběhlo v letech 1836-1852 a
mapy Císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska z let
1824-1843 v měřítku 1:2880 vyplývá, že trasa původního koryta toku byla více zvlněná. Je
patrné, že místy došlo k úpravě toku s výraznou změnou trasy a zánikem původních velkých
meandrů. Proto návrhová trasa revitalizace bude z části vycházet z historických map.
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Obrázek 17: Řešená oblast podle historické mapy

Obrázek 18: otisk císařského katastru
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3.10 Meliorační zásahy
Podklady se zákresem systematické drenáže v řešeném území poskytla ZVHS, oblast
povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec. Přehledná situace zaústění odvodňovacích
příkopů a drenáží je na obrázku 19. Obecně lze říci, že v případě revitalizace je vhodné
funkci odvodnění zemědělských pozemků nepodporovat pro žádoucí zvýšení hladiny
podzemní vody. Pokud ale vlastníci pozemků nedají souhlas ke zrušení drenáže v řešeném
území, což by bylo v rámci revitalizace žádoucí, musí být drenážní potrubí přepojeno do
nově vzniklého koryta toku.
Řešené území je velice málo zemědělsky využívané a plošná drenáž se nachází pouze
v lokalitě Zadní Dvůr. V tomto úseku nebude navržena změna trasy koryta, takže není nutné
navrhovat speciální opatření k zachování funkce drenáže.

Obrázek 19: Vyústění melioračních řadů v dané oblasti
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3.11 Záplavová území
Záplavová území jsou podle §66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce
vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost
zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí
povodí.
V současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně
plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad
na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti
povodňových průtoků.
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanovuje
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 236/2002 Sb.).
Do situace jsou zakresleny povodňové čáry při průtoku Q5 , Q20 a Q100 v v řešeném úseku
Nežárky. Data byla převzata z webového portálu Hydrogeologický informační systém VÚV
T.G.M.

Obrázek 20: Mapa záplavových území při Q5
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Obrázek 21: Mapa záplavových území při Q20
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Obrázek 22: Mapa záplavových území při Q100
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3.12 Vazba na proces plánování v oblasti vod, údaje o vodních útvarech
Celé řešené území spadá do vodního útvaru číslo 11822010, s názvem Nežárka po ústí do
toku Lužnice. Vodní útvar leží v oblasti povodí Horní Vltava.
Chemický stav byl určen jako potenciálně nevyhovující, ekologický stav jako nevyhovující.
Překročeny byly složky fosfor celkový, BSK-5, pH, bentos a fytoplankton. Jako potenciálně
nevyhovující byla vyhodnocena složka ryby, indeno(1,2,3-cd)pyren, Benzo(g,h,i)perylen, rtuť
a olovo.

Obrázek 23: Vodní útvary v řešené oblasti
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Tabulka 5: Seznam revitalizačních opatření navržených v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro vodní
útvar 11822010. Pokud je opatření zařazeno do „1.POP“, znamená to, že jeho realizace musí být
provedena do r. 2015.
ID opatření

Název

HV110063

Revitalizace
povodí
Bukovského
potoka

Popis
Popis současného stavu:
Technická úprava toku - tok napřímen, opevněn, zrychlen odtok z
povodí.

Popis navrhovaného stavu:

1.POP

ANO

Liniová revitalizace toku ve volné krajině a blízkosti intravilánu rozvolnění trasy, obnova původního biotopu, revitalizace nivy.

Popis současného stavu:
HV110064

Revitalizace VT
a HOZ Hatín

Technická úprava toku - tok napřímen, opevněn, zrychlený odtok z
povodí.

Popis navrhovaného stavu:

ANO

Liniová revitalizace toku ve volné krajině a blízkosti intravilánu rozvolnění trasy, obnova původního biotopu, revitalizace nivy.

Obrázek 24: Mapa revitalizačních opatření v povodí Nežárky navržených v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy

Plánovaná revitalizace není zařazena do Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, protože návrhy
revitalizačních opatření v Plánu se vztahují především ke špatné kvalitě vody a morfologii
koryta. Ta v případě řešeného úseku Nežárky nebyla vyhodnocena jako nevyhovující.
Revitalizace řešeného úseku je proto navržena zejména s ohledem na protipovodňovou
ochranu Veselí nad Lužnicí. Tím se také částečně naplňuje opatření protipovodňové ochrany
VH200004 - Protipovodňová ochrana Veselí nad Lužnicí.

3.13 Ichtyofauna v řešené oblasti
Řešený úsek se nachází v mimopstruhovém revíru 421 050 Nežárka 2. Rybářský revír tvoří
úsek Nežárky od jezu Metel až k jezu mlýna Šimanov v k. ú. Stráž nad Nežárkou, mimo
Nové řeky a spojky rybníků. V revíru platí zákaz poškozování leknínových polí na Vodičkově
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tůni. Uživatelem revíru je Jihočeský územní výbor České Budějovice a organizace pověřená
hospodařením je MO Kardašova Řečice.
Řešený úsek toku přímo navazuje na další mimopstruhový revír – 421 049 Nežárka 1, který
vede od vtoku do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí až k jezu Metel u obce Hamr.
V dalším stupni projektu je nutné provést podrobný ichtyologický průzkum.
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4

PROVEDENÉ ANALÝZY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

4.1 Popis stávajícího stavu
Řešený úsek Nežárky začíná betonovým jezem Metel (ř.km 11,5) a končí v blízkosti farmy
Zadní Dvůr (ř.km 19,2). Řeka Nežárka je typická nížinná řeka s pomalým proudem
protékající v tomto úseku lučním a částečně lesním porostem CHKO Třeboňsko. V minulosti
byla řeka částečně upravena. Tímto zásahem vzniklo množství odstavených a slepých
ramen. Původní trasu toku lze dohledat v historických mapách. Při vyšších průtocích dochází
k vybřežování a občasnému zavodňování těchto ramen. V ř. km 14,6 se nachází ocelový
silniční most místní komunikace spojující obce Val a Karadašova Řečice).
V období let 2003-2008 byla na ř.km 17,1 – 27,7 provedena oprava koryta. Opravou došlo
k výraznému zásahu do morfologie toku. V některých úsecích zde byly břehy potaženy fólií,
nebo bylo koryto v patě opevněno lomovým kamenem. V současnosti je opevnění koryta
poničeno. Na březích toku se často nachází vzrostlá, nebo padlá vegetace. V místech, kde
v důsledku povodní vznikly strže, se uhnízdil zvláště chráněný druh ledňáček říční (Alcedo
atthis). Při revitalizaci je nutné přistupovat citlivě i k obnovování slepých a odstavených
ramen, protože se jedná o zásah do biotopu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) a
sekavce (Cobitis).
Fotodokumentace řešeného úseku je v kapitolách 4.3 a 4.4.

4.2 Rozdělení řešeného území
Řešené území bylo pro přehlednost rozděleno na dva přibližně stejně dlouhé úseky. První
úsek začíná u betonového jezu Metel (ř.km 11,5) a končí u silničního mostu (ř.km 14,6).
V této části většina trasy vede loukami a nachází se zde množství odstavených ramen.
Druhý úsek začíná silničním mostem (ř.km 14,6) a končí v blízkosti farmy Zadní Dvůr (ř.km
19,2). Tato část řešeného úseku vede z větší části v blízkosti lesního porostu. Místy se
v blízkosti toku nachází luční porost a orná půda.
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Obrázek 25: Rozdělení řešeného území na úseky

4.3 Popis stavu úseku č. 1
V tomto úseku od betonového jezu Metel až k silničnímu mostu vede trasa převážně lučním
porostem. Délka řešeného úseku je 3,1 km. V okolí toku se nachází řada odstavených a
slepých ramen. Dále se v okolí nachází pár mokřadních ploch. Koryto zde má nízké břehy
umožňující při vyšším průtoku vybřežení do okolních luk. Na březích bývají často vzrostlé
stromy.

Obrázek 26: Úsek č. 1 – nízké břehy umožňující rozliv při vyšším stavu hladiny
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Obrázek 27: Úsek č. 1 – letecký pohled na typickou část toku v tomto úseku. Jsou zde dobře patrné
dvě původní ramena toku.

Obrázek 28: Úsek č. 1 – břehový porost zasahující do koryta toku
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Obrázek 29: stávající a původní trasa toku v úseku č. 1
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4.4 Popis stavu úseku č. 2
Délka řešeného úseku je 4,6 km. V tomto úseku od silničního mostu až k Zadnímu Dvoru
vede trasa převážně v blízkosti lesního porostu, nebo prochází lučním porostem s řadou
vzrostlých stromů lemující koryto toku. V lesních úsecích je koryto více zahloubeno, než je
tomu v úsecích lučních. V říčním toku se objevuje eroze boční (břehová). Břehové strže
s travními převisy využívá k hnízdění ledňáček říční (Alcedo atthis). Na horní části toku u
farmy Zadní Dvůr se v blízkosti toku nachází zemědělsky obhospodařovaná půda. V úseku
ř.km 17,1-19,2 jsou na březích místy patrné zbytky folie a kamenného opevnění
provedeného v letech 2003-2008. Jediná dvě odstavená ramena v tomto úseku nalezneme u
pravého břehu naproti letnímu táboru (ř.km cca 15,8). V polovině úseku dochází k propojení
meandru pomocí odlehčovacího objektu s betonovou přílivovou hranou. Odlehčovací objekt
napomáhá převedení větších průtoků a snižuje tak riziko zatopení blízké chatové osady.
Často se v úseku objevuje vzrostlá vegetace zasahující do břehů, nebo až přímo do toku.

Obrázek 30: Úsek č. 2 – zahloubené koryto v lesním porostu

Obrázek 31: Úsek č. 2 – letecký pohled na typickou trasu v lesním porotu s dobře patrnými rameny
původní trasy toku
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Obrázek 32: Úsek č. 2 – vlevo zbytky kamenného opevnění a vpravo zbytky opevnění folií

Obrázek 33: stávající a původní trasa toku v úseku č. 2

4.5 Migrační překážky
Problematika migračních prostupnosti od soutoku je detailně řešena v „Části 2 –
zprůchodnění migračních překážek“ této studie. V řešeném úseku Nežárky se nenacházejí
žádné příčné překážky.
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5

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Jak už bylo uvedeno v předchozích kapitolách, byla řeka Nežárka v řešeném území v
minulosti částečně upravena. V bezprostředním okolí tak vzniklo množství slepých a
odstavených ramen. Délka řešeného koryta je přibližně 7,7 km při sklonu dna ≈ 0,6 ‰.
Kapacita koryta je max Q5 ≈ 99 m3/s (v místě pod silničním mostem místní komunikace ř.km
14,7). Většinou se však kapacita pohybuje mezi Q30d až Q2.

5.1 Přirozený geomorfologický typ toku
Při vývoji toků bez zásahu člověka se toky přirozeně formují podle charakteristik lokality, ve
které se nacházejí. Tvary koryta i trasy toku jsou ovlivněny především sklonitostními poměry,
srážkoodtokovými poměry a typem hornin a půd. Základní klasifikace geomorfologických
typů přírodních koryt rozlišuje 4 kategorie toků – toky přímé, divočící, meandrující a stabilně
větvené. Cílem revitalizace je navrácení upraveného toku do co možná nejpřirozenějšího
stavu. Základem pro návrh nové trasy a tvaru koryta je tedy vyhodnocení geomorfologické
kategorie toku na základě dat popisujících dané území.
Pro úsek Nežárky byla provedena geomorfologická analýza podle Metodiky odboru ochrany
vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany
pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník Ministerstva životního prostředí 11/2008). Na
základě dlouhodobého průměrného průtoku (12,2 m3/s) a sklonu údolnice (0,61‰) byl tok
vyhodnocen jako přirozeně meandrující.

Obrázek 34: Výsledek geomorfologické analýzy (dle metodiky zpracované Šindlar s.r.o.)

Meandrující koryta jsou charakteristická pro úseky s mírným sklonem, širším údolím a
s jemnozrnným složením materiálu dna a břehů. Je pro ně charakteristická výrazně
zakřivená trasa, s parametrem vinutí (poměr délky osy koryta a délky údolnice) 1,5 – 3,5.
Bezprostředně s tím souvisí charakter proudění, které je výrazně prostorové a proudnice v
meandrech mají tvar šroubovice. U konkávního břehu se tak setkáváme se svislými složkami
rychlostí se směrem od hladiny ke dnu. Vlivem toho zde dochází k erozi jemnozrnného
materiálu, který je prouděním u dna transportován ke konvexnímu břehu, kde se ukládá.
V obloucích má proto meandrující koryto asymetrický tvar příčného průřezu. Vývoj koryta
závisí na rychlosti eroze konkávních břehů oblouků, změny se proto týkají zejména posunu
břehových linií u konkávních břehů a postupným zanášením břehů konvexních. Zamezení
výrazné břehové eroze lze docílit výsadbou vhodné doprovodné vegetace.

5.2 Revitalizace
Cílem revitalizace je uvést tok do přirozeného stavu, tedy do stavu v jakém by se nacházel,
pokud by člověkem nebyl proveden žádný zásah. V ideálním případě se revitalizace provádí
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podle historických záznamů, které popisují tok před úpravou. Pro návrh nové trasy toku je
vhodné vycházet například z historických nebo katastrálních map, ve kterých je někdy
původní koryto zaneseno, nebo je patrné z tvaru hranic současných pozemků.
V případě řešeného úseku Nežárky je původní trasa dobře patrna, jak na historických
mapách císařského katastru, tak i na katastrálních mapách. Tyto mapy (zejména mapa
pozemkového katastru zjednodušené evidence) poskytují dostatečně podrobný podklad pro
konkrétní návrh trasy.
Mezi další kladené cíle revitalizace patří obnovení nebo zlepšení ekologické funkce vodních
toků v krajině, zvýšení retence okolní krajiny, vytvoření zásob vody v období sucha a
ochrana zastavěného území před povodněmi.
Podkladem pro návrhy revitalizace byla také studie „Projekt Nežárka – vazba přírodě
blízkých protipovodňových opatření a hydromorfologického stavu vod“ (Šindlar s.r.o., 2007),
kde se pro řešený úsek toku uvádí přirozený geomorfologický typ toku tok meandrující,
návrhový průtok odpovídá průtoku korytotvornému (cca 27 m3/s) a optimální parametr vinutí
je roven 2.

5.2.1
Varianta 1
Varianta 1 vychází z původní trasy a jedná se především o napojení slepých a odstavených
ramen zpět do toku. Nově navržená trasa koryta propojuje tyto ramena se současnou trasou.
Při návrhu je nutné přistupovat citlivě k obnovování těchto ramen, protože se jedná o zásah
do biotopu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) a sekavce (Cobitis). Se starým korytem,
které zůstane po změně trasy toku, je možné naložit několika způsoby. Jedna z možností je
zčásti koryto zasypat a z části v něm vytvořit biotopní tůně. Při vytváření těchto tůní je
nezbytné zásypy kolem nově vytvořených tůní provést tak, aby v místě křížení s novým
korytem, kde se dostáváme mimo rostlou zeminu nedošlo k protržení. Proto je tu třeba zesílit
v těchto místech odolnost dna i břehů. Další možností je úplné zasypání koryta zeminou,
povrch ztužit drnem a opět v místě křížení s novým korytem zesílit odolnost dna i břehů.
V nově navržené trase bude profil koryta stejné kapacity, jako má stávající koryto (viz
Obrázek 38). Dle vytipovaného řezu z technicko provozní evidence (dále TPE) byla
odhadnuta přibližná kapacita koryta na Q30d – Q1. (viz Obrázek 37).
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Obrázek 35: Úsek 1 (ř.km 11,5 – 14,6) – Navržená trasa včetně tůní (červeně) a stávající koryto
(modře)
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Obrázek 36: Úsek 2 (ř.km 14,6 – 19,2)– Navržená trasa včetně tůní (zeleně) a stávající koryto
(červeně)

Profil stávajícího koryta ze zaměření TPE

Obrázek 37: Řez korytem ř.km 14,24 (TPE ze dne 12.01.2005)
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Obrázek 38: Navržený příčný profil koryta

Obrázek 39: Vzorový příčný profil tůně

5.2.2
Varianta 2
V této variantě řešení se jedná o úpravu břehových hran koryta pro umožnění častějších
rozlivů do okolních pozemků. V místech původní trasy toku (odstavených ramen) se
nacházejí terénní deprese, jejichž dno je níže než výška břehové hrany koryta. Snížením
břehové hrany dojde k vytvoření odtokového průlehu, který umožní převedení části většího
průtoku mimo koryto. Průlehy jsou navrženy jako mělké široké příkopy s mírným sklonem
zatravněných svahů a dna, založené s nulovým nebo malým podélným sklonem, v nichž se
povrchově stékající voda zachycuje a vsakuje do půdy, nebo se sklonem umožňujícím
neškodný odtok přebytečné vody mimo koryto. Dle příčných řezů korytem a jeho blízkého
okolí byla vytipována vhodná místa k vytvoření průlehů. Jedná se především o břehy s
lučními porosty v blízkosti toku a dále o odstavená ramena vhodná k napojení. Průlehy by
měly být vytvářeny tak, aby nesloužily pouze jednomu účelu, tedy odvádění vody za velkých
průtoků. Zejména v obdobích mimo povodně povedou ke zvýšení biodiverzity řešeného
území a budou plnit řadu přirozených vodohospodářských funkcí území, včetně zadržování
vody pro období jejího nedostatku.
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Obrázek 40: Navržený průleh na zaměření TPE ř.km 13,5

Obrázek 41: Vzorový příčný profil průlehu
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6

MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT

6.1 Vyhodnocení vlastnických vztahů a katastrální situace
Vyhodnocení majetkoprávních vztahů je jedno z nejdůležitějších hledisek, které je potřeba
brát v potaz při návrhu revitalizačních opatření. Při rozvlnění trasy toku mimo stávající koryto
dochází k dotčení okolních pozemků, které jsou mnohdy ve vlastnictví fyzických či
právnických osob. Tyto subjekty mohou svým negativním postojem k revitalizačním
opatřením značně zkomplikovat realizaci stavby.
Vyhodnocení vlastnických vztahů a katastrální situace bylo provedeno pro obě navržené
varianty a to jak z hlediska vlastníků, tak z hlediska druhů dotčených pozemků.
Vlastníci byli rozděleni do následujících skupin:
Povodí Vltavy, státní podnik
Pozemkový fond ČR
Obce
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Lesy ČR
Soukromí vlastníci
Pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví
Druhy pozemků:
vodní plocha
zahrada
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
Pro každou navrženou variantu byla analyzována katastrální mapa ve vztahu k ploše určené
pro revitalizaci (zahrnuje koryto a plochu určenou k rozlivu, osázenou stromy). Dotčené
pozemky byly barevně rozlišeny podle vlastníků a druhu pozemku, viz příloha č. 3.A a 3.D –
Majetkoprávní situace. Ze vzniklé databáze pozemků byly dále vygenerovány přehledné
grafy, které vyjadřují procentuelní zastoupení vlastníků a druhů pozemků dotčených
pozemků. Výpis všech dotčených pozemků pro obě varianty je uveden v samostatném
dokumentu „Příloha – Výpis dotčených pozemků“.

6.2 Varianta 1
Percentuální zastoupení jednotlivých pozemků bylo řešeno dvěma přístupy. Prvním byla
analýza zastoupení určitých pozemků na základě jejich počtu – hodnota 100% tedy vyjadřuje
celkový počet dotčených pozemků (137 dotčených pozemků ve variantě 1). Druhým
přístupem byla analýza na základě plochy v m2 dotčené revitalizací. Hodnota 100% v tomto
případě vyjadřuje celkovou plochu dotčenou revitalizací (217 292 m2).
Asi čtvrtinu pozemků zaujímají pozemky bez listu vlastnictví. V dalších úrovních projektové
dokumentace je třeba provést detailní rozklad vlastnických vztahů pozemkového katastru.
Přibližně stejným dílem jsou zastoupeny i pozemky v soukromém vlastnictví.
Z hlediska druhu pozemků je většina zařazena do kategorie „vodní plocha.“
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6.2.1

Vlastnické vztahy

Obrázek 42: Grafické znázornění vlastnických vztahů – procenta z celkového počtu dotčených
pozemků a z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci
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6.2.2

Druhy pozemků

Obrázek 43: Grafické znázornění druhů pozemků – procenta z celkového počtu dotčených pozemků a
z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci

6.3 Varianta 2
Percentuální zastoupení jednotlivých pozemků bylo řešeno stejně jako u varianty 1. Celkový
počet dotčených pozemků je 27, a plocha dotčená revitalizací je 14 894 m2.
Většina dotčených pozemků je v soukromém vlastnictví a jsou zařazeny do kategorie „trvalý
travní porost.“

Zakázka č. 1644/002

2011

49

Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE NEŽÁRKY ř. km 11,5 – 19,2

6.3.1

Vlastnické vztahy

Obrázek 44: Grafické znázornění vlastnických vztahů – procenta z celkového počtu dotčených
pozemků a z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci
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6.3.2

Druhy pozemků

Obrázek 45: Grafické znázornění druhů pozemků – procenta z celkového počtu dotčených pozemků a
z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci

6.4 Vyhodnocení možnosti řešení pomocí komplexních pozemkových
úprav
Dle vyjádření Ministerstva zemědělství - Územního odboru Ústředního pozemkového úřadu
Jihočeského kraje v dotčených katastrálních územích KPÚ neproběhly a ani se nepřipravují,
ale je možné jejich zahájení iniciovat. Podnět k zahájení KPÚ mohou kromě vlastníků
pozemků v dotčených katastrálních území podat i jiné subjekty, například ty které připravují
stavby ve veřejném zájmu (jako jsou dálnice, protipovodňová opatření a podobně). Mezi tyto
subjekty spadá i Povodí Vltavy, státní podnik. Na základě iniciativy právního subjektu, např.
Povodí Vltavy, lze ve veřejném zájmu vyhlásit i jednoduchou pozemkovou úpravu, která
bezprostředně souvisí s řešeným územím. Toto zpracování je rychlejší a projektově
jednodušší, přináší však menší možnost manipulovatelnosti při směnách pozemků.
Komplexní pozemkové úpravy se provádí v rozsahu celého katastrálního území a jejich cena
se pohybuje cca 8 mil Kč/ha a doba jejich zpracování trvá přibližně 3 roky. Za účelem
revitalizací pravděpodobně nelze čerpat prostředky, které má pozemkový úřad určeny na
řešení protipovodňové ochrany. Proto by byla vhodná spoluúčast navrhovatele, což je
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běžnou praxí například při stavbě komunikací. V tomto případě je finanční spoluúčast
úměrná percentuelnímu podílu plochy říční nivy určené k revitalizaci vzhledem k ploše
katastrálního území. Je nutné prověřit, zda by Povodí Vltavy, Krajský úřad nebo například
Operační program životní prostředí mohl takovouto spoluúčast zajistit.
Protože běžná doba trvání KPÚ je 2-3 roky, je vhodné návrh na zahájení KPÚ zaslat na
Pozemkový úřad v dostatečném předstihu. Plán rozsahu zahajovaných KPÚ pro určitý rok se
uzavírá do konce roku předchozího. KPÚ pak zadávají pozemkové úřady v bývalých
okresech, pod které jednotlivá katastrální území spadají.
Pozemkový úřad zahájí řízení dle §6 odst.3 zákona č. 139/2002 Sb.,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, vždy pokud se pro to vysloví vlastnící pozemků
nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.

Obrázek 46: Mapa KÚ se zanesením již proběhnutých, probíhajících nebo plánovaných KPÚ

6.5 Realizovatelnost navržených variant
Všichni vlastníci dotčených pozemků byli obesláni s žádostí o stanovisko k navrženým
opatřením. Na odpovědním formuláři měli možnost zaškrtnout jednu ze tří možností –
předběžný souhlas, nesouhlas, předběžný souhlas za určitých podmínek (které vlastník
připojil). Pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, byly zařazeny do kategorie
„vlastník nezaslal stanovisko,“ protože je nutné je podrobně řešit v dalších stupních
projektové dokumentace (stejně jako je třeba získat stanoviska vlastníků, kteří se k této studii
nevyjádřili). Vyhodnocení stanovisek vlastníků pro obě varianty je na obrázku Obrázek 47
(procenta jsou vztažena k celkovému počtu dotčených pozemků). Všechna stanoviska a
připomínky jsou v samostatné zprávě – „Revitalizace Nežárka – Stanoviska vlastníků a
připomínky“ a ve výkresové části jsou znázorněna v mapě – „Stanoviska vlastníků.“ Do grafů
a map byla zapracována pouze stanoviska, která byla zpracovateli doručena do 15.3.2011.
Ostatní stanoviska jsou přiložena jako scany ve zprávě Stanoviska vlastníků a připomínky,
ale nejsou zahrnuta do analýz.
Jako stanoviska indikující dobrou realizovatelnost jsou „souhlas“ a „souhlas s podmínkami“,
dále pak pozemky ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik. Ve variantě 1 je dobrá
realizovatelnost u 33 % z celkového počtu pozemků (49 % podle výměry), ve variantě 2 u 67
% (47 % podle výměry). Obě varianty jsou tedy poměrně dobře realizovatelné, varianta 2
dosahuje poněkud lepších výsledků.
Při realizaci navržených opatření lze směnu pozemků provádět v rámci komplexních
pozemkových úprav. Stejně tak pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, je možné
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pro revitalizaci získat pomocí komplexních pozemkových úprav. Komplexní pozemkové
úpravy zatím nebyly zahájeny v žádném dotčeném katastrálním území.

Obrázek 47: Grafické znázornění stanovisek vlastníků – procenta z celkového počtu dotčených
pozemků
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7

Odhad nákladů

Odhad nákladů se skládá ze dvou částí. První byl odhad nákladů na výkup pozemků
dotčených navrženým opatřením. Druhou částí byl odhad nákladů na provedení stavby.
Součet těchto dvou číselných položek vyjadřuje celkové náklady na realizaci navrženého
opatření.
Celkové náklady byly porovnány s náklady uvedenými v dokumentu „Náklady obvyklých
opatření pro hodnocení projektů v OPŽP“. Náklady obvyklých opatření představují obvyklou
finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost
jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Tyto náklady
jsou „limitními“ náklady, které by neměly být při návrhu opatření překročeny. Nelze ale říct,
že všechny projekty, které „Náklady obvyklých opatření“ překročí, jsou špatně navržené,
spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné. Tento typ
projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody.

7.1 Odhad nákladů na výkup pozemků
Pozemky jsou oceňovány jako nezastavěné pozemky určené k zastavění. Ocenění pozemků
nutných pro zábor půdy se provádí podle předpisu č 3/2008 Sb. oceňovací vyhláška § 28,
odstavec 3 a 7 (pro pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku „ostatní
plocha“). Základní cena pozemku, která se určí podle odstavce 1, se upraví se zdůvodněním
přirážkami a srážkami podle příloh č. 21, 38 a 39 této vyhlášky.
Jako pozemky, které je potřeba pro realizaci projektu vykoupit, byly uvažovány pozemky ve
vlastnictví soukromých nebo právnických osob a ve vlastnictví církve.
Tabulka 6: Náklady na výkup pozemků

Varianta
varianta 1
varianta 2

Průměrná cena za m2 [Kč/m]
123,9
137,8

Cena za výkup pozemků [Kč]
2 157 279
725 296

7.2 Odhad nákladů na provedení stavby
Vzhledem k tomu, že projekt revitalizace je zatím ve fázi studie, nebylo zatím provedeno
podrobné zaměření a detailní průzkum lokality. Proto není rozpočet řešen položkově, ale
jako jednotná průměrná cena. U varianty 1 se při odhadu nákladů na provedení stavby
vycházelo ze studie „Projekt Nežárka – vazba přírodě blízkých protipovodňových opatření a
hydromorfologického stavu vod“ (Šindlar s.r.o, 2007), která udávaná náklady na běžný metr
navržené trasy. V této studii jsou průměrné náklady vztaženy k vodnosti toku a náročnosti
plánované revitalizace (katerogie A-D, viz Tabulka 7). Navrhovaný projekt spadá do
kategorie C (průměrný průtok Qa = 12,2 m3/s), takže pro odhad nákladů byly uvažovány
průměrné náklady 28 000 Kč/m.
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Tabulka 7: průměrné náklady na provedení stavby ze studie „Projekt Nežárka – vazba přírodě blízkých
protipovodňových opatření a hydromorfologického stavu vod“

U varianty 2, ve které je navrženo vybudování průlehů, se vycházelo z průměrných cen
stavebních prací udávaných Českým statistickým úřadem (150 Kč/m3 zemních prací).
Tabulka 8: Náklady na provedení stavby

Varianta
varianta 1
varianta 2

Délka navržené trasy [m]
/objem zeminy [m3]
9457
20 000

Cena za provedení stavby [Kč]
264 796 000
3 000 000

7.3 Celkové náklady na realizaci
Celkové náklady na realizaci navrženého opatření jsou součtem nákladů na výkup pozemků
a nákladů na provedení stavby.
Tabulka 9: Celkové náklady na realizaci stavby

Varianta

Cena za výkup pozemků Cena za provedení stavby Celková cena za realizaci
[Kč]
[Kč]
[Kč]

varianta 1
varianta 2

2 157 279
725 296

264 796 000
3 000 000

266 953 279
3 725 269

Celkové náklady na realizaci byly porovnány s „Náklady obvyklých opatření pro hodnocení
projektů v OPŽP“. Náklady uvedené v tomto dokumentu jsou „limitními“ náklady, které by
neměly být přesaženy. Výpočet nákladů se provádí na m2 koryta, přičemž jsou zahrnuty i
břehové porosty. Do výpočtu byl tedy zahrnut 3 m široký pás pro výsadbu stromové a keřové
vegetace.
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Tabulka 10: Výpočet nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP
2
Významné vodní toky*: revitalizace koryta vodního toku,
Kč/m
která spočívá v obnově nebo tvorbě přírodě blízkých koryt
revitalizovaného
T.j.
vodních toků, včetně výsadeb doprovodných břehových
koryta toku
porostů a včetně vyvolaných investic
Kč/m

2

1500

* seznam významných vodních toků stanovený vyhláškou Mze č. 470/2001
Tabulka 11: Porovnání celkových nákladů na realizaci opatření a „limitních“ OPŽP

Varianta

Celková cena za realizaci [Kč]

„Limitní“ náklady OPŽP [Kč]

varianta 1
varianta 2

266 953 279
3 725 269

368 823 000
neuvedeno

Varianta 1 vyhoví požadavkům OPŽP na náklady obvyklých opatření. Variantu 2 nelze
porovnat, protože průlehy nejsou zařazeny do ceníku obvyklých opatření. Náklady na jejich
realizaci jsou ale v porovnání s variantou 1 řádově nižší. Podle výsledků ekonomické analýzy
lze obě varianty doporučit k realizaci. Varianty se vzájemně doplňují a je možné je realizovat
společně, čímž dojde k nejvyšší efektivitě opatření.

8

Připomínky k navrženým opatřením

Lesy ČR nesouhlasí s navrženou variantou 1. S variantou 2 souhlasí za podmínky
vybudování přístupu na parcelu 1074 v k.ú. Val u Veselí n. Luž.. Ostatní vlastníci pozemků
nemají připomínky. AOPK požaduje v případě realizace varianty 1 vyřešit přístup ke
stávajícímu stabilizovanému korytu. Navrhuje ponechat prostor pro samovolnou renaturaci
stávajícího koryta, bez odklízení padlých stromů, oprav opevnění atd.
V kapitole 9.5 je tabulka se seznamem připomínek (zaevidovány jsou ty, které byly
zpracovateli doručeny do 15.3.2011) a scany doručených stanovisek vlastníků pozemků a
vyjádření subjektů.
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9.1 Příloha 1: List hodnocení útvaru povrchových vod 11822010 Nežárka po ústí do toku Lužnice
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9.2 Příloha 2: Vyjádření subjektů
9.2.1

Telefónica O2
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9.2.2

NET4GAS
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9.2.3

E.ON – plyn

Zakázka č. 1644/002

2011

68

Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE NEŽÁRKY ř. km 11,5 – 19,2

Zakázka č. 1644/002

2011

69

Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE NEŽÁRKY ř. km 11,5 – 19,2

Zakázka č. 1644/002

2011

70

Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE NEŽÁRKY ř. km 11,5 – 19,2

9.2.4

E.ON – elektřina
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9.3 Příloha 3: Pozemkový úřad Jihočeského kraje
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9.4 Výkresová část
9.4.1

Výkres 1 Přehledná situace řešeného území

9.4.2

Výkres 2.A Podrobná situace – varianta 1, část 1

9.4.3

Výkres 2.B Podrobná situace – varianta 1, část 2

9.4.4

Výkres 2.C Podrobná situace – varianta 1, část 3

9.4.5

Výkres 2.D Podrobná situace – varianta 2, část 1

9.4.6

Výkres 3.A Majetkoprávní situace – varianta 1, část 1

9.4.7

Výkres 3.B Majetkoprávní situace – varianta 1, část 2

9.4.8

Výkres 3.C Majetkoprávní situace – varianta 1, část 3

9.4.9

Výkres 3.D Majetkoprávní situace – varianta 2, část 1

9.4.10

Výkres 4 Vzorové příčné řezy – varianta 1 a 2

9.4.11

Výkres 5.A Stanoviska vlastníků – varianta 1, část 2

9.4.12

Výkres 5.B Stanoviska vlastníků – varianta 1, část 1

9.4.13

Výkres 5.B Stanoviska vlastníků – varianta 2

9.5 Stanoviska vlastníků a připomínky
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