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ÚVOD

1.1 Identifikační
ní údaje
Název akce:

Studie proveditelnosti revitalizace toku
Brodek

Kraj:

Vysočina

Vodní tok:

Brodek

Investor:

Povodí Vltavy, státní podnik

Stupeň projektové dokumentace:

Studie proveditelnosti

Zpracovatel dokumentace:

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

1.2 Základní údaje
Předložený
edložený materiál je zpracován na základě
základ uzavřené
ené smlouvy o dílo mezi objednatelem –
Povodí Vltavy, státní podnik a zhotovitelem – společností
ností Vodohospodá
Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s. Předmětem
tem smlouvy je zpracování studie „Podkladová
Podkladová analýza vybraných
přírodě blízkých protipovodňových
ňových opat
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
p
a krajiny České republiky
Český
eský hydrometeorologický ústav
Český úřad
ad zeměměřický
země
a katastrální
Číslo
íslo hydrologického po
pořadí
Čistírna
istírna odpadních vod
Operační
ní program Životní prostředí
prost
Protipovodňová
ňová opat
opatření
Přírodě blízká protipovodňová
protipovod
opatření
Plán rozvoje vodovodů
vodovod a kanalizace kraje
Povodí Vltavy, státní podnik
Vodohospodářský
řský rozvoj a výstavba a.s.
Zemědělská
lská vodohospodá
vodohospodářská správa
Katastr nemovitostí
Pozemkový katastr
Ministerstvo zemědělství
zem
Ministerstvo životního prostředí
prost

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

Zajištění
ní a vyhodnocení podkladů
podklad

–

Charakteristika současného
časného stavu území

–

Provedení analýz

–

Hydromorfologické posouzení

–

Návrh technického řešení

–

Návrh variantních řešení

–

Ekonomické zhodnocení

–

Doporučení
ení dalšího postupu

–

Shrnutí
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2

SEZNAM PODKLADŮ
PODKLAD
1. Vodohospodářské
ské revitalizace (Just a kol. 2005)
2. Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových
ových opatř
opatření v povodí
Nežárky (EKOTOXA s.r.o., 2007)
3. Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení
protipovodňové
ové a protierozní ochrany pomocí p
přírodě blízkých opat
opatření, Věstník
Ministerstva
inisterstva životního prostředí
prost
11/2008
4. Zahrazovací úpravy pro třetí
t
tisíciletí (Doc.
Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.), časopis
Lesnická práce (2/2001)
5. Hydroekologický informační
informa
systém VÚV T.G.M.
6. Portál veřejné
ejné správy ČR,
Č mapové služby
7. Zákres systematické drenáže, ZVHS, Pracoviště
Prac
Jindřichův Hradecc
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
ů sítí
17. Podklady od správců
18. Ortofotomapa
19. ZABAGED
20. Mapy serveru www.mapy.cz
21. Geologická mapa 1: 50 000 (www.geology.cz)
22. Základní vodohospodář
odohospodářská mapa 1 : 50 000
23. Nahlížení do katastru nemovitostí, ČÚZK
24. ČÚZK – katastrální a archivní mapy (Císařské
(C
povinné otisky stabilního katastru)
25. Terénní průzkum
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3

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO
SOU ASNÉHO STAVU ÚZEMÍ

3.1 Popis území
Řešená oblast se nachází v západní části kraje Vysočina, přibližně 20 km severovýchodn
severovýchodně
od Jindřichova
ichova Hradce. Jedná se o úsek toku Brodek o délce necelé 3 km, začínající cca 100
m za křížení se silnicí II. třídy
řídy ččíslo 132 u obce Vlčetín a vedoucí k rybníku v obci Litkovice.
Tento úsek zasahuje do 3 katastrálních území (
Tabulka 1). Oblast je tvořena
řena zvln
zvlněnou, převážně zalesněnou
nou a zatravn
zatravněnou krajinou, s
průměrnou nadmořskou
skou výškou pohybující se kolem 550 m n.m. Lokalita je dostupná po
silnici II. třídy číslo 132 a po silnici III. třídy
t
číslo 1325.

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

Obrázek 1: Přehledná
řehledná situace

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

Název k.ú.
Litkovice
Vlčetín
Žirovnice

3.2

Kód k.ú.
645348
783625
797154

název ORP
Pelhřimov
Pelhřimov
Pelhřimov

název kraje
Vysočina
Vysočina
Vysočina

Hydrologie a klimatologie

Tok Brodek pramení na úpatí kopce Perky (652 m n.m.), mezi obcemi Metánov a Stranná u
Žirovnice, asi 10
0 km severně
severn od obce Litkovice. Je páteřním tokem základního
hydrologického povodí a pravostranným přítokem
p
Žirovnice,, do které se vlévá za obcí
Vlčetín. ID vodního toku je 117720000100 a celková délka 8 km.
Řešená
ešená lokalita spadá podle Köppenovy
K
klasifikace podnebí na rozhraní oblastí Cfb a Dfb, to
znamená, že klima je charakteri
harakteristické mírně studeným až mírně
ě teplým klimatem
s rovnoměrným
rným rozložením srážek během roku a s teplým létem.
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Podle Atlasu podnebí ČSR z roku 1958 lokalita patříí do oblasti B5, tedy mírně
mírn teplý, mírně
vlhký, vrchovinný typ území.
Řešená
ešená oblast se nachází na listu číslo 23-32 Základní vodohospodářské
ské mapy 1:50 000.

Profil ČHMÚ

Obrázek 3: Základní vodohospodářská mapa

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

Brodek
1-07-03-023
křížení toku se silnicí II. třídy číslo
íslo 132 u obce Vlčetín
1
13.49 km2
686 mm
0,099 m3/s

m-denní průtoky
Tab. 1 – m-denní průtoky (l/s)

m
Qm

30
233

90
116

180
62

270
34

330
19

355
12

364
6

N-leté průtoky
3 -1

Tab. 2 – N-leté průtoky (m s )

N
QN

Zakázka č. 1644/002
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2
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3.3 Geologické poměry
ěry
3.3.1 Geomorfologické poměry
pom
Podle geomorfologického členě
členění ČR patří řešená
ešená oblast do Hercynského systému, provincie
Česká vysočina,
ina, subprovincie Č
Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská
eskomoravská vrchovina
a celku Křemešnická
emešnická vrchovina. Tato plochá vrchovina je tvo
tvořená převážně
metamorfovanými horninami moldanubika,
moldanubika jako jsou ruly a žuly.
Podle Typologie české
eské krajiny se jedná o krajinný typ 5M2, což ji řadí pod
podle charakteru
osídlení krajiny do pozdně
ě stř
středověké krajiny Hercynia
rcynia (typ 5), podle využití krajiny do
lesozemědělské
lské krajiny (typ M) a podle reliéfu krajiny se jedná o krajinu vrchovin Hercynia
(typ 2).
3.3.2 Geologické poměry
Jindřichohradecká
ichohradecká pahorkatina je plochá s mělkými
lkými sníženinami. Pahorkatina je složena
z hlubinných vyvřelin
elin centrálního moldanubického plutonu (granit
(granitů)) a hornin plášt
pláště plutonu.
(metamorfitů).
). Žirovnická pahorkatina tvo
tvoří východní část Jindřichohradecké
ichohradecké pa
pahorkatiny a je
významná plochými údolími přítoků
př
Nežárky.
Podle podrobné geologické mapy 1:50 000 spadá řešené území do oblasti moldanubika a je
tvořeno převážně pararulami a migmatity.
migmatity V blízkosti pravého břehu toku se nacházejí
nezpevněné svahové sedimenty
nty, především hlína a kameny. V bezprostřední blízkosti toku,
v oblasti která je inundovaná za vyšších vodních stavů,
stav , se nachází nivní sediment tvo
tvořený
směsí hlíny, písku a štěrku.
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Obrázek 4: Zjednodušené geologické poměry v oblasti

3.3.3

Hydrogeologické
ydrogeologické poměry
pom

V oblasti nebyl předpokládán
edpokládán ani ov
ověřen předkvartérní
edkvartérní platformní pokryv, rovněž
rovn
se
nevyskytuje zlomová tektonika regionálního významu. Kvartérní pokryvné útvary na
krystaliniku nedosahují zpravidla velkých mocností.
Na žulách a migmatitizovaných horninách se většinou
v tšinou jedná o hlinitopís
hlinitopísčitou zeminu, na
rulách jsou zvětraliny většinou
tšinou jemnozrnn
jemnozrnnější a s větším
tším podílem jílovitých částic. Lokální
deprese bývají vyplněny
ny jílovitou hlínou deluviofluviálního p
původu. Fluviální uloženiny jsou
reprezentovány štěrkovitými
rkovitými a pís
písčitými sedimenty s různým
zným podílem jílu a polohami jílu.
V oblasti krystalinika lze vymezit svrchní zvodeň,
zvode vázanou především
edevším na kvartérní pokryv,
zónu zvětrávání
trávání a podpovrchového rozpojení hornin a spodní zvodeň,, vázanou na propustné
tektonické zóny v hlubších částech krystalinika.
Hladina podzemní vody je převážně
př
volná a sleduje konformně terén. K infiltraci dochází
prakticky v celé ploše rozšíření
rozšíř
hornin krystalinika, v závislosti na míře
mí
propustnosti
kvartérního pokryvu a zvětralinového
ětralinového plášt
pláště. Nejčastějším způsobem
sobem odvodnění
odvodn
mělkého
oběhu
hu podzemních vod je skrytý p
příron do uloženin údolních niv, případn
řípadně do vodotečí,
méně časté jsou suťové
ové event. puklinové výv
vývěry v úrovni a nad úrovní místních erozních
bází. Průlinovo-puklinový oběh
ěh podzemních vod je siln
silně rozkolísaný a nepravidelný s lokální
závislostí na petrografickém složení, tektonické predisponovanosti a charakteru čtvrtohorních
pokryvných útvarů.
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Poblíž toku byl proveden vrt HV-5
HV do hloubky 1,7 m a byla zjištěna
na hydraulická vodivost p
půdy
menší než 3*10-8 m/s.

Obrázek 5: Vrty poblíž toku Brodek

3.3.4 Chráněná
ná ložisková území
V dotčeném
eném území se nenacházejí žádná chrán
chráněná ložisková území.
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3.3.5 Půdní typy
ešeném úseku se nacházejí půdy
p
hlavní půdní
dní skupiny gleje, typ p
půdy je
Podél toku v řešeném
označen jako glej fluvický (GLf). Ve větší
v
vzdálenosti od toku nivní půdy
ůdy př
přecházejí v hnědé
půdy (kambizemě). Hnědé půdy
ůdy zde tvo
tvoří kambizem dystrická (KAd).

Řešené území

Obrázek 6: Půdní typy podle TKSP
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3.4 Využití území dle území CORINE Land Cover 2006
200
V horní části řešeného
ešeného úseku toku p
převládají jehličnaté
naté lesy a louky a pastviny. V dolní části
řešeného území převládá
evládá orná p
půda.
souvislá městská
m
zástavba
nezavlažovaná
orná půda
zeměd
ědělské oblasti
s přirozenou
vegetací
sady, chmelnice a
zahradní plantáže

Řešené území

louky, pastviny
listnaté lesy
smíšené lesy
jehlič
jehličnaté
lesy
průmyslové
ůmyslové areály

Obrázek 7: Využití území v oblasti (Corine Land Cover 2006))

3.5 Limity využití území druhy
V řešené
ené oblasti se nenacházejí žádná zvláště
zvlášt chráněná území, oblasti vyhlášené jako
Ramsarské mokřady
ady IUCN, Biosferické rezervace neb
nebo
o Geoparky UNESCO, lokality
soustavy Natura 2000, nadregionální nebo regionální územní
územní systémy ekologické stability
(ÚSES), chráněné oblasti přirozené
řirozené akumulace vod
vod,, staré ekologické zátěže,
zátě
poddolovaná
území ani ochranná pásma vodních zdrojů.
zdroj

3.6 Vodohospodářská
ská infrastruktura v lokalitě
Údaje byly převzaty z PRVKÚC kraje Vysočina.
Vyso
V obci Litkovice je navrženo zaústění
zaúst
kanalizace do řešeného
ešeného úseku toku, ke křížení vodovodu a řešeného
ešeného úseku toku nedochází.
V ostatních obcích, jejichž katastry řešený
ešený úsek toku prochází, byl stávající a návrhový stav
vodohospodářské
ské infrastruktury popsán, ale ke křížení nedochází.
3.6.1 Vodovod
Zdroj vody obce Žirovnice je povrchová voda z rybníků
rybník Ježkovský a Hájkovský, z nichž je
voda přivedena
ivedena do úpravny vody a následn
následně do vodojemu, který se nachází severovýchodn
severovýchodně
od města. Obce Litkovice
tkovice a Vlčetín
Vlč
jsou zásobeny pitnou
tnou vodou z domovních studní. Kvalita
a množství vody není známa.
V Žirovnici se předpokládá
edpokládá výstavba nových rozvodných řadů v délce cca 500 m. V obci
Litkovice se předpokládá
edpokládá výstavba veřejného
ve ejného vodovodu, který bude tvo
tvořen zdrojem,
rozvodnými řady a ATS (automatická tlaková stanice).
stanice) Předpokládaná
edpokládaná délka rozvodných
řadů je 880 m. Nepředpokládá
edpokládá se výstavba vodovodu do roku 2015. V obci Vlčetín se
předpokládá
edpokládá výstavba vodovodu z vodovodního systému města
m sta Žirovnice p
přes jeho
vodovodní síť.
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Obrázek 8: Vodovodní řad
ad poblíž řešeného území – navrhované zásobní řady
ady a ATS a zdroj v obci
Litkovice

3.6.2 Kanalizace
V obci Žirovnice žije v současnosti
časnosti
asnosti 2566 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na kanalizaci
napojeno 2300 obyvatel. Ostatní jsou napojeny na bezodtoké jímky s vyvážením na ČOV.
Současná
asná jednotná kanalizace, která je z velké části zastaralá a nevyhovuje kapacitně,
kapacitn
přivádí
ivádí odpadní vody do mechanicko-biologické
mechanicko
ČOV.
OV. Obce Litkovice a Vl
Vlčetín nemají v
současnosti
asnosti vybudovanou veř
veřejnou kanalizační síť,, odpadní vody jsou zachycovány do
bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV
OV Žirovnice nebo jsou zaúst
zaústěny přes
domovní septiky přímo
ímo do toku Žirovnice.
V obcích Litkovice a Vlčetín
etín se p
předpokládá výstavba splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod, ve Vlčetíně
ě i dvou čerpacích stanic. Nepředpokládá
edpokládá se realizace do roku
2015.
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Obrázek 9: Navrhovaná kanalizace v obci Litkovice a Vlčetín – návrh (červeně).
(č

3.7 Ostatní sítě technické infrastruktury
V řešeném
ešeném území se nacházejí následující sítě
sít technické infrastruktury:
- telekomunikační
ní kabely ve správ
správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- nadzemní vedení VN a podzemní vedení NN ve správě
správ E.ON Česká
eská republika, s.r.o.
Telekomunikační kabel kříží tok Brodek na začátku
za
řešeného úseku, v místě
míst křížení s cestou
vedoucí mezi obcemi Vlčetín
etín a Šejb a na konci řešeného
ešeného úseku (v obci Litkovice).
Nadzemní vedení VN se nachází na začátku
za
řešeného
ešeného úseku, u obce Vlč
Vlčetín. Jedná se o
vedení mezi obcemi Žirovnice
ce – Počátky. Podzemní vedení NN kříží
říží tok podobně
podobn jako
telekomunikační kabel - u křížení s cestou vedoucí mezi obcemi Vlčetín
etín a Šejb a na konci
řešeného úseku.
ešeném území nenacházejí.
Plynovody se v řešeném
Všechny sítě technické infrastruktury jsou zakresle
zakresleny do přiložené
iložené situace.

3.8 Vazba na územně
ě plánovací dokumentaci
Obec Žirovnice má schválený územní plán, pro obce Litkovice a Vlčetín existují pouze
územně analytické podklady. Všechny dokumenty jsou dostupné na webových stránkách
ORP Pelhřimov. Podle územně
mně plánovací dokumentace nejsou v řešeném
ešeném území navrženy
žádné významné změny
ny nebo stavby,
stavby které by se mohly dostat do kolize s uvažovanou
revitalizací.
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Obrázek 10 - Územně analytické podklady v zájmovém území revitalizace toku Brodek
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3.9 Historické mapy
Na základě historických map z vojenského mapování které proběhlo v letech 1836-1852
1836
a
podrobnějších map Císařských
řských povinných otisk
otisků map stabilního katastru Čech, Moravy a
Slezska z let 1824-1843 (v měřítku
měř
1:2880) vyplývá, že trasa původního
ho koryta toku v horní
části řešeného
ešeného úseku (pod obcí Litkovice) byla oproti sou
současnému
asnému stavu více zvlněná.
zvln
Také
zde existovaly rybníky, které jsou již v dnešní době zrušeny. Trasa v dolní části byla
upravena už v době tvorby těchto
t
map. Nejlépe je původní
vodní trasa patrná v mapách
pozemkového katastru. Návrhová
ávrhová trasa revitalizace bude z části
ásti vycházet z historických
map.

Obrázek 11: Řešená oblast podle historické mapy
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Obrázek 12: Výřez
ez z historické mapy z Císařských
Císa
povinných otisků map stabilního katastru – řešený
úsek toku u obce Litkovice
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Obrázek 13: Výřezy
ezy z historické mapy z Císařských
Císa
povinných otisků map stabilního katastru – řešený
úsek toku jižně od obce Litkovice
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Obrázek: Výřez z Pozemkového katastru – řešený
ešený úsek toku u obce Litkovice
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3.10 Meliorační zásahy
Podklady se zákresem systematické drenáže v řešeném
ešeném území poskytla ZVHS, oblast
povodí Vltavy, pracoviště
ě Jind
Jindřichův Hradec. Přehledná
ehledná situace zaústění
zaústě odvodňovacích
příkopů a drenáží je na obrázku 14. Obecně lze říci, že v případě revitalizace je vhodné
funkci odvodnění zemědělských
ělských pozemků
pozemk nepodporovat pro žádoucí zvýšení hladiny
podzemní vody. Pokud ale vlastníci pozemků
pozemk nedají souhlas ke zrušení drenáže v řešeném
území, což by bylo v rámci revitalizace žádoucí, musí být drenážní potrubí přepojeno
p
do
nově vzniklého koryta toku.

Obrázek 14:
14 Vyústění melioračních řadů v dané oblasti

V rámci revitalizace lze drenážní potrubí napojit na novou trasu toku ččtyřmi
řmi způsoby. Prvním
způsobem je zaústění
ní potrubí do pr
průtočných tůní, které jsou vytvořeny
eny ve stávajícím korytě
koryt
toku, a jejich hloubka odpovídá úrovni potrubí pod povrchem. Druhou možností je na místo
tůní vytvoření
ení slepých ramen napojených do nové trasy toku (Obrázek
Obrázek 15). Slepá ramena
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jsou stejně jako tůně umístě
umístěna v původním korytě a také mají dostate
dostatečnou hloubku
v závislosti na drenážním potrubí. Nevýhodou těchto
t
dvou možností
žností je ale zamokření
zamok
okolních zemědělských
lských pozemk
pozemků, a to do výše úrovně hladiny v tůních
ůních nebo slepých
ramenech (Obrázek 16).
). Toto je sice žádoucí z hlediska revitalizace,
izace, ale může
m
vést
k nespokojenosti majitelů pozemk
pozemků.

Obrázek 15: Možnosti napojení drenážního potrubí do tůně
t
a slepého ramena

Obrázek 16: Příčný řez
ez napojení drenážního potrubí do tůně
t
nebo slepého ramena
Třetím způsobem
sobem je instalace nového drenážního potrubí rovnob
rovnoběžně s trasou stávajícího
koryta toku. Toto potrubí bude sloužit jako svodné a všechny stávající drény do něj
n budou
zaústěny (Obrázek 17, Obrázek 18). Tím pádem bude funkce drenáže nezměněna.
nezm
Nevýhodou je náročnější
jší realizace.
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Obrázek 17: Možnosti napojení drenážního potrubí do nového svodného potrubí

Obrázek 18: Příčný řez
ez napojení drenážního potrubí do nového svodného potrubí
Čtvrtou možností je vykoupení širšího pásu pozemků
pozemk a vybudování mělkého
ělkého průlehu,
pr
jehož
dno bude sloužit jako oblast pro rozvolnění
rozvoln
revitalizačního (tzn. mělkého
lkého a málo kapacitního)
koryta toku (Obrázek 19).
). Drenáže budou zaústěny
zaúst
do krajů tohoto průlehu
prů
a voda bude
volně odtékat do koryta, takže nedojde k zamokření pozemků (Obrázek
Obrázek 20). Nevýhodou
tohoto řešení je jeho finanční
ční náro
náročnost, vzhledem k velkému množství zeminy, kterou je
nutné vytěžit a odvézt.
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Obrázek 19: Možnost napojení drenážního potrubí v rámci průlehu
prů

Obrázek 20: Příčný
íčný řez napojení drenážního potrubí v rámci průlehu
pr

3.11 Záplavová území
Pro tok Brodek nejsou záplavová území stanovena.

3.12 Vazba na proces plánování v oblasti vod, údaje o vodních útvarech
Celé řešené
ešené území spadá do vodního útvaru číslo 11780000, s názvem Nežárka po soutok s
tokem Hamerský potok.. Vodní útvar leží v oblasti povodí Horní Vltava.
Chemický stav vodního útvary byl vyhodnocen jako vyhovující,, ekologický stav jako
nevyhovující. Překročeny
eny byly složky BSK
BSK-5, fosfor celkový a bentos. Jako potenciálně
nevyhovující byla vyhodnocena složka ryby.
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Obrázek 21: Vodní útvary v řešené oblasti

Tabulka 2: Seznam revitalizačních
ních opatření
opat
navržených v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro vodní
útvar 11780000.. Pokud je opatření
opatř
zařazeno
azeno do „1.POP“, znamená to, že jeho realizace musí být
provedena do r. 2015.
ID opatření Název
Popis
1.POP
Popis současného stavu:
HV110060

Revitalizace VT
Brodek

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

Popis navrhovaného stavu:

ANO

Liniová revitalizace toku ve volné krajině a blízkosti intravilánu rozvolnění trasy, obnova původního
vodního biotopu, revitalizace nivy.
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Obrázek 22: Mapa revitalizačních
ních opat
opatření v povodí Nežárky navržených v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy

Plánovaná revitalizace je v souladu s Plánem oblasti povodí Horní Vltavy, naplňuje
napl
obsah
navrženého opatření
ení HV110060. Toto opat
opatření je zařazeno
azeno do prvního plánovac
plánovacího období,
takže navržená revitalizace potoka Brodek by měla
m la být realizována do r. 2015. M
Měla by mít
významný pozitivní vliv na všechny nevyhovující složky.

3.13 Ichtyofauna v řešené
ešené oblasti
Řešený
ešený úsek nespadá do žádného rybářského
rybá
revíru. V dalším stupni projektu je nutné
provést ichtyologický průzkum.
zkum.
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4

PROVEDENÉ ANALÝZY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

4.1 Popis stávajícího stavu
Řešený úsek toku vede od místa cca 100 m za křížením se silnicí II. třídy
řídy číslo 132 u obce
Vlčetín k hrázi rybníka v obci Litkovice. Okolí toku je tvořeno
tvo eno loukami a lesy v horní části
úseku, poli, loukami a pastvinami v dolní části řešeného úseku. Celý řešený úsek toku má
stejný charakter. Tok byl v minulosti narovnán a opevněn
opevn kamenným opevněním,
opevn
které je ale
v dnešní době zarostlé, poškozené a místy už zcela chybí, takže dochází k vymílání a erozi
břehů, zanášení toku bahnem a tvorbě malých meandrů. Koryto mělo původně
lichoběžníkový tvar s šířkou
kou ve dně
dn cca 50 cm, v současnosti má díky zanesení sedimentem
ve většině řešeného
ešeného úseku tvar přirozený. Koryto je poměrně mělké,
lké, takže k vybřežení
pravděpodobně dochází i při
ři menších povodních. Přesto
esto kolem toku není patrná pravidelně
pravideln
zaplavovaná niva. Stěny
ny koryta jsou především v dolním úseku zarostlé
stlé vegetací, převážně
p
travami a kopřivami. Přestože
estože jsou st
stěny
ny koryta zarostlé, ke zpomalení rychlosti proudící
vody v něm
m nedochází, protože spodní část je dobře průtočná bez větších
tších překážek.
p
Přestože se tok začíná
íná místy samovoln
samovolně vracet k přirozenému
irozenému stavu, je stále z ekologického
hlediska v nevyhovujícím stavu vzhledem k velkému zastínění,
ní, velké rychlosti vody,
morfologii trasy i koryta.
Revitalizace tohoto toku by byla vhodná vzhledem k jeho umístění v mě
ělkém zatravněném
údolí mimo intravilán.
Fotodokumentace řešeného
ného úseku je v kapitolách 4.3 – 4.5.

4.2 Rozdělení řešeného
ešeného území
Řešený úsek toku byl rozdělen
ělen na 3 menší pracovní úseky v místech křížení
řížení toku se silnicí II.
třídy číslo 132 a s polní cestou. V těchto místech je tok přemostěn
emostěn a voda vedena
propustkem, takže
e návrhová trasa revitalizace bude umístění
umíst
těchto
chto propustk
propustků respektovat,
aby nemusely být znovu budovány.
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Obr. 1: Rozdělení řešeného území na úseky

Zakázka č. 1644/002

2011

29

Podkladová analýza vybraných přírodě
řírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE TOKU BRODEK

4.3 Popis stavu úseku č. 1
Dolní část řešeného
ešeného úseku toku tvo
tvoří úsek č. 1, o délce přibližně 120 m, který vede od
dolního konce řešeného
ešeného úseku toku Brodek k propustku pod silnicí číslo 132
132. Koryto je
v tomto úseku zarostlé travami a keři.
ke

Obr. 2: Úsek č. 1 – zarostlé koryto toku
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4.4 Popis stavu úseku č.
č 2
Úsek č.. 2 je dlouhý 643 m a vede mezi propustky pod polní cestou a silnicí.
silnicí Koryto je
zarostlé travou a kopřivami,
ivami, v dolní části úseku je na levém břehu
ehu pastvina. Kolem propustk
propustků
je dobře viditelné
é kamenné opevnění.
opevn

Obr. 3: Úsek č. 2 – horní část úseku a dolní část
ást se sousedící pastvinou

Obr. 4:
4 Úsek č. 2 – detaily kamenného opevnění

4.5 Popis stavu úseku č.
č 3
Úsek č.. 3 je dlouhý 2175 m a vede od propustku pod polní cestou k rybníku v obci Litkovice.
V horní části
ásti úseku je opevně
opevnění místy zničeno a tok se v těchto
chto místech rozšiřuje.
rozši
Kolem
toku se nacházejí drenážní šachty. V dolní část
ást tohoto úseku je opevn
opevnění asi nejvíce
zničené,
ené, tok je zde zanesený bahnem, dochází k výrazné erozi břehů a trasa toku se začíná
rozvlňovat.
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Obr. 5: Úsek č. 3 – rybník v obci Litkovice a začátek
átek úseku pod ním

Obr. 6: Úsek č. 3 – tok vede na hranici lesa, louka je vhodná k rozvlnění
ní trasy. Rozšiřování
Rozši
toku
v místech porušeného opevnění.

Obr. 7: Úsek č. 3 – část
ást toku s dobře viditelným opevněním,
ním, drenážní šachty poblíž toku
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Obr. 8: Úsek č. 3 – výrazná eroze břehů
b
a počátek meandrování v dolní části
č
úseku

4.6 Migrační překážky
Rámcová směrnice
rnice o vodách zavazuje členské
lenské státy EU k dosažení dobrého ekologického
stavu vod do roku 2015. Prostředkem,
Prostř
jak toho dosáhnout,
out, jsou plány oblastí povodí, které
státní podniky Povodí připravují
ipravují ve spolupráci s krajskými ú
úřady,
ady, Ministerstvem zem
zemědělství
a Ministerstvem životního prostředí.
prost
Na základě předběžného
žného hodnocení byly, jako jeden z
nejvýznamnějších vlivů negativn
negativně ovlivňující
ující stav vod, shledány morfologické úpravy tok
toků,
zejména úpravy koryt a přítomnost
řítomnost p
příčných překážek. Ty jednak mění
ní prů
průtokové poměry v
tocích a dále tvoří migrační
ční bariéry pro volný pohyb vodních živo
živočichů.
ů. Jen na tocích ve
správě Povodí Vltavy, státníí podnik, se jedná o stovky příčných
p
překážek.
ekážek.
V přirozených
irozených vodních tocích má většina
v
druhů živočichů během
hem svého života podobný
cyklus, kdy vajíčka
ka kladou v horních částech toků,, mladí jedinci postupn
postupně aktivně nebo
vlivem vyplavování přii vyšších pr
průtocích
ch migrují nebo driftují po proudu a dospělci
dosp
musí
zajistit, aby se jejich vajíčka
čka op
opět dostala do vyšších partií toků.. Vyšší partie tok
toků jsou
vhodnější pro vývoj vajíček
ek a raných stádií vodních živo
živočichů například
íklad díky vyššímu obsahu
kyslíku ve vodě a přítomnosti
tomnosti vhodných habitatů,
habitat , dolní partie mají zase více živin a tím
poskytují i více potravy pro starší stádia. Některé
N které druhy migrují na dlouhé vzdálenosti,
některé
které na krátké, ale vždy proti proudu. V
Většina druhů vodního hmyzu to zajiš
zajišťuje
jednoduše tak, že dospělci
lci po vylíhnutí letí proti proudu toku a po spáření
spáření kladou vají
vajíčka ve
výše položených partiích. Některé
ěkteré druhy bezobratlých, jako ttřeba
eba blešivci nebo raci, migrují
po dně.. Mlži využívají k transportu svých larev ryby, vztah perlorodky a pstruh
pstruhů je obecně
znám, ale podobně jsou na tom i další chrán
chráněné druhy mlžů žijící ve středních
stř
a dolních
částech toků,, které k transportu glochidií využívají širší spektrum vvětšinou
tšinou kaprovitých druh
druhů
ryb. Ryby před třením
ením vytahují do výše položených partií tok
toků, na dlouhé
louhé (pstruh obecný)
nebo kratší vzdálenosti. Vytvořením
Vytvo
migračních
ních bariér v tocích dojde k tomu, že
specializované druhy ryb vázané například
nap íklad na specifický substrát pro rozmnožování, který se
v daném odděleném
leném úseku toku nevyskytuje, z daného úseku vymiz
vymizí.
í. Pak například
nap
místo
deseti až patnácti druhů ryb rů
různých
zných ekologických skupin se zde vyskytuje pouze 2
2-5 druhů.
Revitalizace obecně zlepší migra
migrační prostupnost v celém řešeném
ešeném úseku toku, a to zejména
snížením rychlosti vody, soustředěním
soust
i malých průtoků do málo kapacitního koryta a
morfologickým rozčleněním
ním toku s vytvořením úkrytů a tišin sloužících pro odpo
odpočinek ryb.
V řešeném úseku toku
u Brodek se nenacházejí žádné větší příčné překážky,
ekážky, jako jsou stupně
stupn
nebo jezy. Nicméně migrační
ční prostupnost mohou výrazně omezit i mostky a propustky pod
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polními cestami a silnicemi. Jejich průtočné profily jsou obvykle uzpůsobeny
ůsobeny tak, že při
p
normálních průtocích
tocích je hloubka vody na rozší
rozšířeném dně nedostatečná
čná a za vysokých
průtoků je vlivem vzdutí vody nad objektem rrychlost proudění
ní vody extrémní. Potla
Potlačit tento
bariérový efekt lze především
edevším zvýšením drsnosti dna mostního profilu nebo mírným vzdutím
vody pod objektem tak, aby za normálních průtoků
pr
byl profil pro biotu pr
průchodný. Po
zpracování podrobného ichtyologického
ichtyologickéh průzkumu
zkumu lze tedy navrhnout přestavbu
př
propustků
tak, aby vyhovovaly nárokům
ům konkrétních druh
druhů ryb.
Migrační prostupnost toku Brodek je ale nutné řešit
ešit po celé jeho délce, od ústí do toku
Žirovnice.. Realizací navržené revitalizace bude zvýšena migrační
migra
prostupnost
ostupnost pouze v tomto
řešeném úseku. Problematika migračních
migra ních prostupnosti toku Žirovnice je detailně
detailn řešena v
části 2 této studie.
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5

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Jak už bylo uvedeno v předchozích
edchozích kapitolách, Brodek je tok s převážně
ě narovnanou trasou
a nepřirozeným
irozeným tvarem koryta, které je navíc v některých úsecích opevněno.
ěno. Délka řešeného
úseku toku je 2940 m.

5.1 Přirozený
irozený geomorfologický typ toku
Při vývoji toků bez zásahu člov
člověka se toky přirozeně formují podle charakteristik lokality, ve
které se nacházejí. Tvary koryta i trasy toku jsou ovlivněny
ovlivn
především
edevším sklonitostními pom
poměry,
srážkoodtokovými poměry
ry a typem hornin a p
půd.
d. Základní klasifikace geomorfologických
typů přírodních
írodních koryt rozlišuje 4 kategorie tok
toků – toky přímé, divočící,
ící, meandrující a stabiln
stabilně
větvené.
tvené. Cílem revitalizace je navrácení upraveného toku do co možná nejp
nejpřirozenějšího
stavu. Základem pro návrh nové trasy a tvaru koryta je tedy vyhodnocení geomorfologické
kategorie toku na základě dat popisujících dané území.
Pro Brodek byla provedena geomorfologická analýza podle Metodiky odboru ochrany vod,
která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové
ové a protierozní ochrany pomocí
přírodě blízkých opatření (Věstník
ěstník Ministerstva
M
životního prostředí
edí 11/2008
11/2008).
Na základě dlouhodobého
dobého průměrného
prů
průtoku (0,233 m3/s) a sklonu údolnice ( 0,68 %) byl
tok vyhodnocen jako přirozeně
irozeně meandrující.

Obrázek 23: 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.
b
Je pro ně charakteristická výrazně
zakřivená trasa, s parametrem vinutí (poměr
(pom r délky osy koryta a délky údolnice) 1,5 – 3,5.
Bezprostředně s tím souvisí charakter proudění,
proud
které je výrazně prostorové a proudnice v
meandrech mají tvar šroubovice. U konkávního břehu
b ehu se tak setkáváme se svislými složkami
rychlostí se směrem
rem od hladiny ke dnu. Vlivem toho zde dochází k erozi jemnozrnného
jem
materiálu, který je prouděním
ěním u dna transportován ke konvexnímu b
břehu,
řehu, kde se ukládá.
V obloucích má proto meandrující koryto asymetrický tvar příčného
p ného průř
průřezu. Vývoj koryta
závisí na rychlosti eroze konkávních břehů
b
oblouků, změny
ny se proto týkaj
týkají zejména posunu
břehových
ehových linií u konkávních břehů
b
a postupným zanášením břehů konvexních. Zamezení
výrazné břehové
ehové eroze lze docílit výsadbou vhodné doprovodné vegetace.
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5.2 Revitalizace
Cílem revitalizace je uvést tok do přirozeného
p
stavu, tedy do stavu v jakém by se nacházel,
pokud by člověkem
kem nebyl proveden žádný zásah. V ideálním případě se revitalizace provádí
podle historických záznamů,
ů, které popisují tok p
před
ed úpravou. Pro návrh nové trasy toku je
vhodné vycházet například
íklad z historických nebo katastrálních map, ve kterých je někdy
n
původní
vodní koryto zaneseno, nebo je patrné z tvaru hranic současných
asných pozemků.
pozemk
V případě toku Brodek je z Pozemkového katastru zřejmá původní
vodní trasa toku
toku. Z toho bylo
vycházeno při návrhu revitalizované trasy,
trasy kromě horního úseku, kdy byl tok původně veden
náhonem podél rybníka, který již dnes neexistuje.
neexistuje V této části byla trasa odkloněna
odklon
od
původního
vodního koryta a byla navržena skrz rybník, i díky spádovým pom
poměrům.
Doporučené
ené zásady pro návrh p
přírodě blízkého koryta toku (dle publikace „Vodohospodářské
„Vodohospodá
revitalizace“, Tomáš Just a kol., 2005):
•

•
•

•
•
•
•

Miskovitý tvar příčného
příč
profilu, široký a mělký,
lký, se sklonem svahů
svah cca 1:3.
V místech oblouků může být profil nesymetrický, svah u konkávního břehu
b
je
poté prudší než u konvexního břehu.
b
Nízká průtočná
ná kapacita, návrh na pr
průtok Q30d až Q1, která podporuje rozlivy do
nivy přii vyšších vodních stavech.
Větší poměrr hloubky a ší
šířky koryta – podle typu toku od 1:4 (malé potoky,
stružky) až k 1:20 (velké řeky). Pro toky střední
ední velikosti je ideální poměr
pom 1:8 –
1:10.
Absence těžkého
žkého nepoddajného opevnění,
opevn
koryto je v případě
řípadě nutnosti možné
stabilizovat pouze pohozy z místního kamene.
Trasa odpovídající geomorfologickému typu toku.
Nejednotný
notný podélný sklon.
Přítomnost tůní,
ní, vě
větších balvanů v toku a příp.
íp. dalších rozčleňujících
rozč
objektů
podporující oživení toku popř.
pop i samočistící schopnosti.

Obrázek 24: Porovnání různých příčných profilů

Pro meandrující typy koryt je dále vhodné řídit se při návrhu těmito
mito parametry:
•
•

Šířka meandračního
ního pásu bývá 10 až 14 násobkem šířky
ší
koryta.
Poloměr oblouků bývá 2 až 3 násobkem šířky
ší
koryta.
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•

Vzdálenost mezi obloukem a následujícím brodem bývá 5 až 7 násobkem šířky
ší
koryta.

Obrázek 25:: Parametry meandrujících toků;
tok b – šířka koryta, R – poloměrr oblouku, F – vzdálenost
mezi obloukem a brodem, B - šířka meandračního pásu

Pro revitalizaci Brodek byly navrženy 2 varianty revitalizace. Řešený
ešený úsek se nachází
v území tvořeném
eném loukami a lesem, mimo intravilán nebo jinou oblast, kterou by bylo nutné
chránit před zaplavením. Z tohoto důvodu
d vodu je ve všech variantách maximálně
maximáln podporován
rozliv do nivy. Obě varianty jsou detailně popsány v následujících kapitolách.
Ve variantě 1 je navrženo zasypání stávajícího p
příliš
íliš kapacitního a opevn
opevněného koryta, je
navržena nová trasa a tvar koryta podle výše uvedených zásad. První varianta předpokládá,
p
že nebude nutné zachovat funkčnost
funk nost stávajícího drenážního systému, což je z pohledu
revitalizace vhodné, protože dojde k většímu zamokření pozemků,, ale pravd
pravděpodobně to
nebude akceptováno vlastníky
ky dotčených
dot
pozemků. Zamokření
ení pozemků je z ekologického
hlediska žádoucí, protože dojde ke
k zvýšení vlhkosti půdy a vytvoření anoxického prostředí
prost
v půdě (což je podmínkou denitrifikace) a následně
následn ke zvýšení kvality vody v toku. Přímé
P
měření
ení denitrifikace nebylo prozatím uskutečněno,
uskute
no, ale výsledky Kvítka (1994) s regulací
hladiny podzemní vody prokazují možnost snížení koncentrace dusičnanů
dusi
dusič
při regulaci
hladiny podzemní vody a vytvoření
vytvo
anoxického prostředí
edí a snížení koncentrací dusi
dusičnanů v
drenážních vodách. Dále bude podpořena
podpo
retence vody v krajině a bude snížen rychlé odtok
preferenčními cestami (v drenážním potrubí).
Variantu 1 lze uvažovat i se zachováním drenáže, pokud drenáž bude zaústěna
zaúst
do tůní a
slepých ramen nebo pokud budou instalovány svodné drény. Pak ale bude snížen nebo
zcela odstraněn denitrifikační
ční efekt revitalizace.
Ve variantě 2 je stávající koryto ponecháno, je pouze rozšířeno
rozší
a rozvlněná
rozvln
meandrující
kyneta je navržena v místech stávajícího koryta na průtok Q30d o stejné šíři
šíř a hloubce jako ve
variantě 1. Varianta 2 řeší
eší situaci, pokud nedojde k souhlasu vlastníků
ů se zruš
zrušením plošné
drenáže a bude nutné zachovat možnost vyústění
vyúst
jednotlivých drénů do toku Brodek.
Brodek V této
variantě bude docházet k určitému
čitému denitrifika
denitrifikačnímu efektu revitalizace.
V obou variantách je navrženo vytvoření
vytvo
tůní, jak zcela nových v prostoru současné louky,
tak s využitím již vyhloubeného prostoru stávajícího
st
koryta toku. Dle zástupce AOPK může
m
být u tůní vytvořených v prostoru stávajícího koryta zachována současná
sou asná hloubka koryta, ale
u nově vytvořených tůní
ní by jejich hloubka nem
neměla přesáhnout 1 – 1,2 m. Půdorys
Pů
tůní by měl
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být nepravidelný, sklony břehů
řehů proměnlivé (1:3 – 1:10) a kolem tůní
ní by nem
neměla být vysazena
stromová vegetace, aby nedošlo k nadměrnému zastínění hladiny.
Výsadba doprovodné keřové
ové a stromové vegetace je podrobn
podrobně popsána ve zprávě „Břehové
a doprovodné porosty“, která je uložena v adresářii 1_PRUVODNI_ZPRAVA.
1_PRUVODNI_ZPRAVA
5.2.1 Varianta 1
Varianta 1 vychází z doporučených
doporučených zásad pro návrh revitalizací. Podle geomorfologického
(GMF) typu toku a návrhového průtoku
pr
byla přibližně vypočtena
tena hloubk
hloubka a šířka koryta a
podle nich dopočteny
teny doporu
doporučené
ené parametry pro návrh nové trasy. Na základ
základě těchto
parametrů byla navržena nová trasa koryta, vedoucí v původním
vodním historickém koryt
korytě.
Rozměry koryta byly ověřeny
ěřeny a upraveny p
přepočtem
tem pro reálný navržený skl
sklon trasy.
Výsledný příčný
ný profil byl navržen v mělkém
lkém miskovitém tvaru se stejným pr
průřezem po celé
délce toku. Asymetrie v místech oblouků
oblouk nebyla vzhledem k velmi malým rozměrům
rozm
koryta
navržena. Pro výpočty
ty byla použita Chézyho rovnice, která platí pro ust
ustálené rovnoměrné
proudění v korytech, což se nevztahuje na přirozená
p irozená nepravidelná a zvlněná
zvln
koryta.
Nicméně na základě toho, že výpo
výpočty slouží pouze k přibližnému
ibližnému odhadu a i sama
hydrologická data jsou zatížena velkou nepřesností,
nep esností, bylo usouzeno, že je její použití
adekvátní.
Na dno koryta by měly
ly být nepravideln
nepravidelně rozmístěny
ny kameny, aby bylo zabrán
zabráněno hloubkové
erozi. Vzhledem k velikosti koryta může
m že být jeho vyhloubení provedeno manuáln
manuálně pomocí
rýče. Z původního
vodního koryta bude odstran
odstraněno opevnění a koryto bude následně
následn zasypáno
směsí
sí místní zeminy a kamen
kamenů, zhutněno a osazeno stromovou a keřovou
řovou vegetací, aby
došlo k jeho zpevnění kořenovým
řenovým systémem. Stromy a ke
keře by měly
ly být osazeny v celém
prostoru nivy, s důrazem
razem na bř
břehy nového koryta, jejich druhové složeníí je uvedeno výše.
Kromě nového koryta je navrženo i vyhloubení ttůní. Tůně slouží jednak jako prvky pro
retenci vody v krajině,, jednak jako biotopy pro vodní a na vodu vázané organismy. Na dně by
měly být rozmístěny větší
tší kameny, které budou sloužit jako ú
úkryty
kryty pro vodní živočichy.
živo
Část
tůní je navržena v místě stávajícího koryta toku, což ušet
ušetříí náklady za hloubení tůní
t
a
zasypávání původního
vodního koryta.
Parametry navrhovaného koryta:
•
•
•
•
•
•
•

Šířka koryta:
Hloubka:
Sklony svahů:
Kapacita:
Sklon dna:
Rychlost:
Délka toku:

1,3 m
0,1 m
0,16
1:3
cca 0,3
0 m3/s
0,4 %
cca 0,6 m/s
4688 m

Podrobný postup návrhu:
1. Výpočet
et délky nové trasy podle parametru vinutí (pom
(poměrr délky osy koryta a délky
údolnice).
• Parametr vinutí (dle GMF)
1,6
• Délka údolnice
2938 m
• Vypočtená
tená délka nové trasy
4700 m
2. Určení
ení sklonu nové trasy podle vrstevnic z mapy ZABAGED.
• Převýšení
20 m
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•

Vypočtený
tený podélný sklon

0,4 %

3. Určení
ení návrhových parametrů.
parametr
• Poměrr hloubky a šířky
ší
koryta – jedná se o malý potok, takže byl zvolen malý
poměr 1:4.
0,04
• Drsnost koryta
• Návrhový průtok
tok = Q30d
0,233 m3/s
4. Výpočet
et hloubky a šířky koryta pomocí Chézyho rovnice.

QN - návrhový průtok
ůtok (Q30d), C – Chézyho rychlostní koeficient (viz níže), S průtočná
ná plocha (stanovena na základ
základě poměru
ru hloubky ku šířce koryta 1:4), R omočený obvod (opět
ět vychází z poměru hloubky a šířky koryta), i - podélný sklon.
Chézyho rychlostní koeficient byl spočten
spo
dvěma způsoby, podle Manninga a podle
Pavlovského. Vzorec podle Manninga se používá pro menší drsnosti koryta, ale větší
v
omočené
ené obvody (n > 0,011; 0,3 m < R < 5 m). Vzorec podle Pavlovského se používá
pro větší
tší drsnosti koryta, ale menší omo
omočené
ené obvody (0,04 < n < 0,11
0,11; 0,1 m < R < 1
m). Navrhované koryto má vzhledem k těmto vztahům relativně
ě malou drsnost a malý
omočený
ený obvod, takže pro návrh byla použita hodnota z rozmezí obou vypočtených
vypo
výsledků.
•
•

Navržená hloubka koryta
Navržená šířka
ka koryta

0,4 m
1,3 m

V této fázi návrhu se uvažuje obdélníkový tvar koryta.
et návrhových parametr
parametrů trasy podle šířky koryta.
5. Výpočet
•
•
•

Poloměr oblouků
Vzdálenost oblouk – brod
Šířka
ka meandrovacího pásu

2,6 – 3,9 m
6,5 – 9,1 m
13 – 18,2 m

6. Návrh trasy koryta (viz Obrázek 26, Obrázek 27 a Obrázek 28).
28 Návrh vycházel
z vypočtených
tených parametrů,
parametr které ale sloužily pouze jako orientační
ční hodnoty a nebyly
dodržovány striktně,
ě, což není vzhledem k rozmanitosti a nepravidelnosti přirozených
p
toků žádoucí.
et a kontrola parametrů
parametr po navržení nové trasy.
7. Přepočet
•
•
•
•
•

Délka navržené trasy
Parametr vinutí
Podélný sklon
Průtok
Rychlost

4688 m
1,6 – odpovídá GMF typu
0,4 %
cca 0,3 m3/s ~ Q30d
cca 0,6 m/s

8. Návrh miskovitého tvaru koryta (viz Obrázek 29). Průtočná
ná plocha by m
měla odpovídat
průtočné
né ploše obdélníkového profilu. Sklon svah
svahů byl navržen přibližn
ižně 1:3. Návrh byl
ověřen výpočtem průtoku
toku v miskovitém profilu. Pro usnadnění
ní výpoč
výpočtu byl uvažován
lichoběžníkový průřez,
ez, velmi blízce odpovídající navrženému miskovitému tvaru.
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Vypočtený průtok v miskovitém
misko
profilu je roven cca 0,3 m3/s, což přibližně
p
odpovídá
návrhovému průtoku Q30d (0,233 m3/s).

Obrázek 26:: Úsek 1 - Navržená trasa včetně tůní (červeně),
), meandrovací pás
(žlutě)) a stávající koryto podle
podl katastru nemovitostí (modře)
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ÚSEK 2

Obrázek 27: Úsek 2 - Navržená
avržená trasa včetně
v
tůní (červeně),
), meandrovací pás (žlutě)
(žlut a stávající
koryto podle
podl katastru nemovitostí (modře)
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Obrázek 28:
28 Úsek 3 - Navržená trasa včetně tůní (červeně),
),
meandrovací pás (žlutě)
(žlut a stávající koryto podle
e katastru nemovitostí
(modře)
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Obrázek 29: Navržený miskovitý příčný profil

Obrázek 30: Navržený příčný profil tůně

5.2.2 Varianta 2
Varianta 2 předpokládá,
edpokládá, že vlastníci nebo subjekty hospodařící
hospoda ící na dotč
dotčených pozemcích
nebudou souhlasit se zrušením plošné drenáže, takže kvůli
kv zaústění
ní svodných drén
drénů do toku
Brodek bude muset koryto toku zůstat
z
ve své původní trase. Na pozemcích podle databáze
LPIS hospodaří soukromé osoby a firma ZEOS s.r.o. Většina
V
pozemků
ů zejména v horní části
řešeného úseku je tvořena
ena podmáčenými
podmá
loukami, pozemky v dolní části úseku jsou více
zemědělsky
lsky využívány, jako pole a pastviny. U pozemk
pozemků v horní části
ásti úseku je tedy možné,
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že bude dosaženo souhlasu se zrušením drenážního systému. U intenzivně
intenzivn zemědělsky
využívaných pozemků není získání souhlasu pravd
pravděpodobné.

Obrázek 31: Vyústění melioračních řadů v
dané oblasti

Varianta 2 proto řeší
eší nové koryto jako široký pr
průleh,, ve stejné trase jako je stávající koryto,
s meandrujícím tokem na jeho dně.
dn Průleh připomíná složený profil tvořený
řený lichob
lichoběžníkem se
dnem o šířce 15 m (tento rozměr
rozmě odpovídá vypočtené šířce
ce meandrovacího pásu), ve kterém
je meandrující kyneta o stejném miskovitém
m
průřezu a stejných rozměrech
rech jako ve variant
variantě 1
(viz Obrázek 29, Obrázek 35).
35 Úroveň dna kynety odpovídá úrovni dna stávajícího koryta.
Lichoběžník, který tvoříí levou a pravou bermu, je zatravn
zatravněn
n a osázen vegetací, vytváří
vytvá tak
ekologicky hodnotnou zamokřenou
zamokř
nivu kolem toku a kořenový
enový systém strom
stromů a keřů
stabilizuje materiál v zahrnutém
ahrnutém stávajícím korytě.
koryt . Drenáže ústí do jeho stran a voda
z drenážního potrubí je vypouštěna
vypoušt
volně do vegetace, čímž přispívá k mokřadnímu
mok
efektu.
Stěny lichoběžníku
žníku jsou ve sklonu 1:3, dno lichob
lichoběžníku
žníku je vyspárované sm
směrem ke kynetě
ve sklonu 1:20 a hloubka lichoběžníku
lichob žníku závisí na poloze okolního terénu. V rámci
lichoběžníkového
žníkového profilu mohou být vytvo
vytvořeny i tůně.
Tato varianta je výhodná také pro majitele pozemků,
pozemk , protože oblast toku a nivy je jasn
jasně
definována a pozemek nutný k realizaci této variantyy revitalizace je téměř
tém shodný s již
stávajícím korytem toku.
Nevýhodou této varianty je omezení možnosti větších
v
rozlivů do okolních luk, které nastane
až při překroční
ní kapacity lichob
lichoběžníkového
žníkového profilu. Tím pádem je snížena protipovodňová
protipovod
funkce revitalizace.
Drenáže lze zaústit také do tůní
tů a slepých ramen nebo do svodných drénů
drén (viz kapitola
3.10). Při tomto řešení
ešení by se návrh revitalizace shodoval s variantou 1.

Zakázka č. 1644/002

2011

44

Podkladová analýza vybraných přírodě
řírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE TOKU BRODEK

ÚSEK 1

Obrázek 32: Úsek 1 - Navržená
avržená rozvlněná
rozvln
kyneta (červeně) na dně lichoběžníkového
ěžníkového profilu
(žlutě),
), který svým umístěním
umíst
odpovídá stávajícímu korytu
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Obrázek 33: Úsek 2 - Navržená
Navrž
rozvlněná kyneta (červeně) na dně lichoběžníkového
lichobě
profilu (žlutě),
), který svým umíst
umístěním odpovídá
ídá stávajícímu korytu
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ÚSEK 3

Obrázek 34:: Úsek 3 - Navržená rozvlněná kyneta (červeně)) na dně
dn
lichoběžníkového
žníkového profilu (žlutě),
(žlut který svým umístěním
ním odpovídá
stávajícímu korytu
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Obrázek 35: Navržený složený příčný profil
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6

MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT

6.1 Vyhodnocení vlastnických vztahů
vztah a katastrální situace
Vyhodnocení majetkoprávních vztahů
vztah je jedno z nejdůležitějších
jších hledisek, které je pot
potřeba
brát v potaz přii návrhu revitalizačních
revitaliza
opatření. Při rozvlnění
ní trasy toku mimo stávající koryto
dochází k dotčení
ení okolních pozemků,
pozemk , 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
vztah a katastrální situace bylo provedeno pro ob
obě navržené
varianty a to jak z hlediska vlastníků,
vlastník tak z hlediska druhů dotčených
ených pozemk
pozemků.
Vlastníci byli rozděleni
leni do následujících skupin:
Obce
Fyzické osoby
ZVHS
Kraj
Pozemky, které
teré nejsou zapsány na listu vlastnictví
Druhy pozemků:
vodní plocha
zahrada
trvalý travní porost
lesní pozemek
ostatní plocha
Pro každou navrženou variantu byla analyzována katastrální mapa ve vztahu k ploše určené
pro revitalizaci (zahrnuje koryto a plochu určenou
ur
k rozlivu, osázenou stromy). Dotčené
Dot
pozemky byly barevně rozlišeny podle vlastník
vlastníků a druhu pozemku, viz. příloha č. 3.A - 3.D –
Majetkoprávní situace. Ze vzniklé databáze pozemků
pozemk byly dále vygenerovány p
přehledné
grafy, které vyjadřují
ují procentuelní zastoupení vlastník
vlastníků a druhů pozemk
pozemků dotčených
pozemků. Výpis všech dotčených pozemků
pozemk pro obě varianty je uveden v samostatném
dokumentu „Příloha – Výpis dotčených
dot
pozemků“.

6.2 Varianta 1
Percentuální zastoupení jednotlivých pozemků
pozemk bylo řešeno dvěma přístupy.
řístupy. Prvním byla
analýza zastoupení určitých
itých pozemk
pozemků na základě jejich počtu – hodnota 100% tedy vyjadřuje
vyjad
celkový počet dotčených
ených pozemků
pozemk (61 dotčených pozemků ve variantě
variant 1). Druhým
přístupem
ístupem byla analýza na základě
základ plochy v m2 dotčené
ené revitalizací. Hodnota 100% v tomto
případě vyjadřuje
uje celkovou plochu dot
dotčenou revitalizací (77 961 m2).
Velkou část pozemků zaujímají pozemky bez listu vlastnictví. Analýza map PK byla
prováděna
na pouze na základě dostupných mapových podkladů a v této úrovni projektové
dokumentace není možné provádět
provád t detailní rozklad vlastnických vztah
vztahů pozemkového
katastru.
Z hlediska druhu pozemků
ů je vě
většina zařazena
azena do kategorie „trvalý travní porost.“
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6.2.1

Vlastnické vztahy

revitalizace toku Brodek, varianta 1
Vlastnické vztahy - dle počtu pozemků
Kraj
4
7%

ZVHS
1
2%

Fyzická osoba
18
29%

Obec
25
41%
Není list vlastnictví
13
21%

revitalizace toku Brodek, varianta 1
Vlastnické vztahy - dle výměry [m2]
ZVHS
2
0%

Kraj
434
1%

Obec
19383
25%

Fyzická osoba
3154
4%

Není list vlastnictví
54988
70%
Obrázek 36:: Grafické znázornění
znázorn
vlastnických vztahů – procenta z celkového počtu
po
dotčených
pozemků a z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci
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6.2.2

Druhy pozemků

Obrázek 37: Grafické znázornění
ění druhů
druh pozemků – procenta z celkového počtu
tu dotčených
dot
pozemků a
z celkové výměry
vým
plochy určené pro revitalizaci

6.3 Varianta 2
Percentuální zastoupení jednotlivých pozemků
pozemk bylo řešeno stejně jako u varianty 1. Celkový
počet dotčených pozemků je 50, a plocha dot
dotčená revitalizací je 61 281 m2.
Percentuální zastoupení jednotlivých pozemků
pozemk je podobné jako ve variantě 1.
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6.3.1

Vlastnické vztahy

revitalizace toku Brodek, varianta 2
Vlastnické vztahy - dle počtu pozemků
Kraj
3
6%

ZVHS
1
2%

Fyzická osoba
11
22%

Není list vlastnictví
12
24%

Obec
23
46%

revitalizace toku Brodek, varianta 2
Vlastnické vztahy - dle výměry [m2]

Obec
13735
22%

ZVHS
4
0%

Kraj
336
1%

Fyzická osoba
806
1%

Není list vlastnictví
46400
76%
Obrázek 38:: Grafické znázornění
znázorn
vlastnických vztahů – procenta z celkového počtu
po
dotčených
pozemků a z celkové výměry plochy určené pro revitalizaci
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6.3.2

Druhy pozemků

Obrázek 39: Grafické znázornění
ění druh
druhů pozemků – procenta z celkového počtu
tu dotčených
dot
pozemků a
z celkové výměry
vým
plochy určené pro revitalizaci
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6.4 Vyhodnocení možnosti řešení
ešení pomocí komplexních pozemkových
úprav
V katastru obce Vlčetín proběhly
ěhly jednoduché pozemkové úpravy:
Název PÚ: JPÚ Vlčetín
čená
Stav pozem. úpravy: Ukončená
Počet žádostí vlastníků: 4
% výměry zem. půdy
dy žádostí o pú z celkové vým
výměry zem. půdy
dy v hlavním k.ú: 14,11
Datum zahájení (i předpokládaný):
edpokládaný): 14.03.1996
Datum ukončení
ení (vydání druhého rozhodnutí): 02.11.1996
Komplexní pozemkové úpravy dle vyjádření
vyjád
Pozemkového úřadu
adu Pelhřimov
Pelh
nejsou v
žádném dotčeném
eném katastrálním území do roku 2015 plánovány.
Úst
pozemkového úřadu
adu Jihočeského
Jiho
kraje
Obecně je ale dle Územního odboru Ústředního
jejich zahájení možné iniciovat.
niciovat. Podnět
Podn k zahájení KPÚ mohou kromě
ě vlastník
vlastníků pozemků
v dotčených
ených katastrálních území podat i jiné subjekty, nap
například
íklad ty které připravují
př
stavby ve
veřejném
ejném zájmu (jako jsou dálnice, protipovodňová
protipovod
opatření a podobně).
ě). Mezi tyto subjekty
spadá i Povodí
ovodí Vltavy, státní podnik. Na základě iniciativy právního subjektu, nap
např. Povodí
Vltavy, lze ve veřejném
ejném zájmu vyhlásit i jednoduchou pozemkovou úpravu, která
bezprostředně souvisí s řešeným
ešeným územím. Toto zpracování je rychlejší a projektov
projektově
jednodušší, přináší
ináší však menší možnost manipulovatelnosti při
p směnách
nách pozemk
pozemků.
Komplexní pozemkové úpravy se provádí v rozsahu celého katastrálního území a jejich cena
se pohybuje cca 8 mil Kč/ha
č/ha a doba jejich zpracování trvá p
přibližně
ě 3 roky. Za účelem
revitalizací pravděpodobně
ě nelze čerpat prostředky,
edky, které má pozemkový ú
úřad určeny na
řešení protipovodňové
ové ochrany. Proto by byla vhodná spoluú
spoluúčast
ast navrhovatele, což je
běžnou praxí například při
ři stavb
stavbě komunikací. V tomto případě je finanční
finan
spoluúčast
úměrná percentuelnímu
elnímu podílu plochy říční nivy určené k revitalizaci vzhledem k ploše
katastrálního území. Je nutné prověřit,
prov it, zda by Povodí Vltavy, Krajský úř
úřad nebo například
Operační
ní program životní prostř
prostředí mohl takovouto spoluúčast zajistit.
Protože běžná doba trvání
ní KPÚ je 2-3
2 3 roky, je vhodné návrh na zahájení KPÚ zaslat na
Pozemkový úřad v dostatečném
čném předstihu.
p edstihu. Plán rozsahu zahajovaných KPÚ pro ur
určitý rok se
uzavírá do konce roku předchozího.
ředchozího.
edchozího. KPÚ pak zadávají pozemkové ú
úřady v bývalých
okresech, pod které jednotlivá
ivá katastrální území spadají.
Pozemkový úřad zahájí řízení dle §6 odst.3 zákona č.. 139/2002 Sb.,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech,
úřadech, vždy pokud se pro to vysloví vlastnící pozemk
pozemků
nadpoloviční většiny výměry
ěry zem
zemědělské půdy v dotčeném katastrálním
m území.
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Obrázek 40: Mapa KPÚ pro dotčené katastry

6.5 Realizovatelnost navržených variant
Všichni vlastníci dotčených
ených pozemk
pozemků byli obesláni s žádostí o stanovisko k navrženým
opatřením. Na odpovědním
dním formulá
formuláři mělili možnost zaškrtnout jednu ze ttří možností –
předběžný
žný souhlas, nesouhlas, p
předběžný souhlas za určitých
itých podmínek (které vlastník
připojil).
pojil). Pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, byly zařazeny
zařazeny do kategorie
„vlastník nezaslal stanovisko,“ protože je nutné je podrobně
podrobn řešit
ešit v dalších stupních
projektové dokumentace (stejně jako je třeba získat stanoviska vlastníků,
ů, kte
kteří se k této studii
nevyjádřili).
ili). Vyhodnocení stanovisek vlastník
vlastníků pro obě varianty je na obrázku Obrázek 41
(procenta jsou vztažena k celkovému počtu
po
dotčených pozemků). Všechna
šechna stanoviska a
připomínky jsou v samostatné zprávě
zpráv – „Revitalizace potoka Brodek – Stanoviska vlastníků
vlastník a
připomínky“
ipomínky“ a ve výkresové části jsou znázorněna
znázorn
v mapě – „Stanoviska vlastníků.“
vlastník Do grafů
a map byla zapracována pouze stanoviska, která byla zpracovateli
zpracovateli doručena
doruč
do 15.3.2011.
Ostatní stanoviska jsou přiložena
řiložena jako scany ve zpráv
zprávě Stanoviska vlastník
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
variant 1 je dobrá
realizovatelnost u 62 % z celkového počtu
po
pozemků (37 % podle výměry),, ve variantě
variant 2 u 64
% (39 % podle výměry). Obě
ě varianty jsou tedy pom
poměrně dobře
e realizovatelné.
Při realizaci
ci navržených opatření
opat
lze směnu pozemků provádět v rámci komplexních
pozemkových úprav. Stejně
ě tak pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, je možné
pro revitalizaci získat pomocí komplexních pozemkových úprav.. Komplexní pozemkové
úpravy zatím nebyly zahájeny v žádném dotčeném katastrálním území.
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Stanoviska vlastníků - varianta 1
část vlastníků
nesouhlasí, část
není právně
způsobilá k
vyjádření
1
2%
vlastníkem je
Povodí Vltavy,
státní podnik
1
2%

část vlastníků
část vlastníků
souhlasí s
souhlasí s
podmínkami,
část
podmínkami, část
souhlasí
pouze
s
nesouhlasí a část
variantou 2 a část
nezaslala
nezaslala
stanovisko
stanovisko
1
1
2%
2%

vlastník souhlasí s
podmínkami
7
11%
vlastník nesouhlasí
4
6%

část vlastníků
souhlasí, část
nesouhlasí
1
2%
adresát neznámý
2
3%

vlastník souhlasí
30
49%
vlastník nezaslal
stanovisko
13
21%

Stanoviska vlastníků - varianta 2
vlastníkem je
Povodí Vltavy,
státní podnik
1
0
0% 2%
vlastník souhlasí s
podmínkami
4
8%

část vlastníků
souhlasí s
podmínkami, část
souhlasí pouze s
variantou 2 a část
nezaslala
stanovisko
0
1
0%
2%

vlastník nesouhlasí
2
4%

část vlastníků
souhlasí, část
nesouhlasí
2
4%
adresát neznámý
2
4%

vlastník souhlasí
27
54%

vlastník nezaslal
stanovisko
11
22%

Obrázek 41: Grafické znázornění
znázorn
stanovisek vlastníků – procenta z celkového počtu
po
dotčených
pozemků

7

Odhad nákladů

Odhad nákladů se skládá ze dvou částí. První byl odhad nákladů
ů na výkup pozemk
pozemků
dotčených
ených revitalizací. Druhou částí byl odhad nákladů na provedení stavby. Sou
Součet těchto
dvou číselných
íselných položek vyjadřuje
uje celkové náklady na realizaci navrženého opat
opatření.
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elkové náklady byly porovnány s náklady uvedenými v dokumentu „Náklady
Náklady obvyklých
Celkové
opatření pro hodnocení projektů
projekt v OPŽP“. Náklady obvyklých opatření
ení představují
př
obvyklou
finanční částku,
ástku, za kterou je možno realizovat ur
určitý typ opatření. Neřeší
eší finan
finanční efektivnost
jednotlivých položek v rozpočtu
rozpoč projektu, ale efektivnost opatření
ení jako celku. Tyto náklady
jsou „limitními“ náklady, které by neměly
nem
být při návrhu opatření překročeny.
čeny. Nelze ale říct,
že všechny projekty, které „Náklady obvyklých opatření“
opat
překročí,
í, jsou špatn
špatně navržené,
spíše obsahují další realizační
ční prvky, které nejsou pro daný typ opat
opatření
ření b
běžné. Tento typ
projektu je přesto
esto možné realizovat, pokud p
představuje
edstavuje zvýšený zájem ochrany p
přírody.

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

Varianta
varianta 1
varianta 2

Průměrná
ěrná cena
c
za m2 [Kč/m]
50
50

Cena za výkup pozemků
pozemk [Kč]
48 618
12 424

7.2 Odhad nákladů na provedení stavby
Vzhledem k tomu, že projekt revitalizace je zatím ve fázi studie, nebylo zatím provedeno
podrobné zaměření
ení a detailní pr
průzkum lokality. Proto není rozpočet řešen položkově,
položkov ale
jako jednotná průměrná
rná cena udávaná na b
běžný
žný metr navržené trasy. Pro odhad nák
nákladů na
provedení stavby se vycházelo ze studie „Projekt Nežárka – vazba přírodě
p
blízkých
protipovodňových opatření
ení a hydromorfologického stavu vod“ (Šindlar s.r.o, 2007). V této
studii jsou průměrné
rné náklady vztaženy k vodnosti toku a náročnosti
nosti plánované revitalizace
(katerogie A-D, viz Tabulka 4).
).
Tabulka 4: průměrné
rné náklady na provedení stavby ze studie „Projekt Nežárka – vazba přírodě
p
blízkých
protipovodňových
ňových opatření
opat ení a hydromorfologického stavu vod“
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Přestože
estože navrhovaný projekt spadá do kategorie D, byly pro odhad nákladů
náklad uvažovány
průměrné náklady (5 000 Kč/m),
č/m), vzhledem k velmi malé vodnosti toku (Qa = 0,099 m3/s). U
varianty s rozvlněnou
nou kynetou byly kv
kvůli vyšší náročnosti
nosti náklady uvažovány vyšší (6 000
Kč/m).
Tabulka 5: Náklady na provedení stavby

Varianta
varianta 1
varianta 2

Délka navržené trasy [m]
[
4 688
3 000

Cena za provedení stavby [Kč]
23 440 000
18 000 000

7.3 Celkové náklady na realizaci
Celkové náklady na realizaci navrženého opatření
opat
jsou součtem nákladů
ů na výkup pozemk
pozemků
a nákladů na provedení stavby.
Tabulka 6: Celkové náklady na realizaci stavby

Varianta

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

varianta 1
varianta 2

48 618
12 424

23 488 618
18 012 424

23 440 000
18 000 000

Celkové náklady na realizaci byly porovnány s „Náklady
„Náklady obvyklých opatření
opatř
pro hodnocení
projektů v OPŽP“.
“. Náklady uvedené v tomto dokumentu jsou „limitními“ náklady, které by
neměly být přesaženy.
esaženy. Výpoč
Výpočet nákladů se provádí na m2 koryta, přičemž
ř čemž jsou zahrnuty i
břehové porosty. Do výpočtu
čtu
tu byl tedy zahrnut 3 m široký pás pro výsadbu stromové a ke
keřové
vegetace.

Tabulka 7: Výpočet
et n
nákladů obvyklých opatření
ení pro hodnocení projektů v OPŽP
2
Ostatní - drobné vodní toky:: revitalizace koryta vodního
Kč/m
toku, která spočívá v obnově
ě nebo tvorbě
tvorb přírodě blízkých
revitalizovaného
koryt vodních toků, včetně
etně výsadeb doprovodných
T.j.
koryta
toku,
břehových porostů a včetně vyvolaných investic
revitalizovaných
říčních ramen
Kč/m

2

1000

Tabulka 8: Porovnání celkových nákladů
náklad na realizaci opatření
ení a „limitních“ OPŽP

Varianta

Celková cena za realizaci [Kč]

„Limitní“ náklady OPŽP [Kč]

varianta 1
varianta 2

23 488 618
18 012 424

34 222 400
75 000 000

Obě varianty vyhoví požadavků
požadavkům OPŽP na náklady obvyklých opatření,, ale náklady u
varianty 2 jsou cca o 5 milionů nižší. Podle výsledků ekonomické analýzy lze tedy variantu 2
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doporučit, ale konečný výběr
ěr nejvhodn
nejvhodnějšího řešení je nutné provést
st také na základě
základ jiných
hledisek (majetkoprávní situace, požadavky na odvodnění
odvodn
pozemků,, ekologické hledisko…).

8

Připomínky k navrženým opatřením
opat

Obecně dle zaslaných stanovisek nemají vlastníci pozemk
pozemků ani dotčené
čené subjekty k návrhu
zásadní připomínky. Vlastníci
lastníci požadují uvedení
u
pozemků do původního
vodního stavu,
stavu přesné
vyměření a výkup dotčených
ených částí pozemků, zajištění příjezdových
íjezdových cest na parcely,
v případě odtěžení dřevin
evin př
předání vytěženého dřeva vlastníkům
m a zajišt
zajištění přítoku do
rybníčků u Monarovy chaty. N
Někteří vlastnící souhlasí pouze s variantou 2, kvůli
kv obavám
z rozlivu vody při povodni v případě
př
varianty 1. Jiný vlastník naopak nabízí i další pozemky
ve svém vlastnictví k použití při
p návrhu
rhu revitalizace. Stavbou nesmí být dotčeny
dot
pozemní
komunikace. Přii realizaci je třeba
tř
zvýšené opatrnosti v úseku pod silnicí mezi Žirovnicí a J.
Hradcem, kde se nachází bývalá skládka pro obec Žirovnice. Musí být zabráněno
zabrán
poškození
těsnící
snící vrstvy a úniku nebezpečných
nebezpeč
látek a znečištění
ní do vodního toku. ZVHS upozor
upozorňuje,
že dotčené pozemky v jejím vlastnictví byly převedeny
p evedeny do vlastnictví Lesy ČR, státní podnik
a Povodí Vltavy, státní podnik. AOPK s návrhem souhlasí bez připomínek.
ipomínek.
p ipomínek (zaevidovány jsou ty, které byly
V kapitole 9.5 je tabulka se seznamem připomínek
zpracovateli doručeny
eny do 15.3.2011) a scany doru
doručených
ených stanovisek vlastníků
vlastník pozemků a
vyjádření subjektů.
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9.1 Příloha 1: List hodnocení útvaru povrchových vod 11780000 Nežárka po soutok s tokem Hamerský potok
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9.2 Příloha 2: Vyjádření
ření subjektů
subjekt
9.2.1

Telefónica O2
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9.2.2

RWE
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9.2.3

E.ON – plyn
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9.3 Příloha 3:: Pozemkový úřad
ú
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9.4 Výkresová část
9.4.1

Výkres 1 Přehledná
ehledná 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 1

9.4.5

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

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 2, část 1

9.4.9

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

9.4.10 Výkres 4 Vzorové příčné
příč řezy – varianta 1 a 2
9.4.11 Výkres 5.A Stanoviska vlastníků
vlastník – varianta 1
9.4.12 Výkres 5.B Stanoviska vlastníků
vlastník – varianta 2

9.5 Stanoviska vlastníků a připomínky
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