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Strategie boje se suchem – přívalové srážky

1 ÚVOD
1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena
prostřednictvím

programů

opatření

v

Plánech

oblastí

povodí,

v

rámci

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

SUCHO
Sucho představuje dočasný pokles průměrné dostupnosti vody a je považováno
za přirozený jev, pro který je charakteristický pozvolný začátek, značný plošný
rozsah a dlouhé trvání.
Dle meteorologického slovníku (http://slovnik.cmes.cz/) se jedná o obecné
označení

pro

nedostatek

vody

v

krajině.

Je

vyvoláno

nedostatkem

atmosférických srážek v důsledku výskytu suchých období a ovlivňováno mnoha
dalšími faktory, včetně antropogenních. Definice sucha proto není jednoznačná
a různí autoři k hodnocení jeho intenzity používají různé indexy sucha. Můžeme
přitom vycházet z několika hledisek, která na sebe navazují: meteorologické
1
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sucho

vyvolává

agronomické

sucho,

hydrologické

sucho

a socioekonomické sucho. C. W. Thornthwaite rozlišoval tři hlavní druhy
sucha:
a) stálé sucho, způsobující ariditu klimatu;
b) sezonní sucho, nastávající periodicky v období sucha;
c) nahodilé sucho, tvořící nepravidelně se vyskytující epizody sucha.
Problematika sucha a jeho dopadů zasahuje širokou škálu vlivů, od specifické
geografické polohy ovlivňující predispozice území ke vzniku sucha až po stále
četnější výskyt srážkových a teplotních extrémů, jejichž důsledky se vlivem
negativních změn v krajině a jejího využívání dále zvyšují.
Sucho meteorologické
Je sucho definované pomocí meteorologických prvků, především deficitu srážek.
Vzniká následkem dlouhých nebo často se opakujících suchých období, přičemž
důležitou roli hrají i další faktory, především výpar. Indexy sucha k hodnocení
meteorologického sucha proto berou často v úvahu kromě množství a intenzity
srážek buď přímo výpar, nebo meteorologické prvky, které ho ovlivňují: teplotu
vzduchu, rychlost větru, vlhkost vzduchu aj. V teplé části roku přitom bývá
srážkový deficit často provázen nadnormální teplotou vzduchu, nižší relativní
vlhkostí vzduchu, zmenšenou oblačností a delším trváním slunečního svitu. Tyto
faktory mají za následek větší evapotranspiraci a zmenšování vlhkosti půdy,
což vyvolává agronomické sucho. Viz též hydrologická bilance.
Sucho hydrologické
Sucho

definované

pomocí

hydrologických

ukazatelů,

především

průtoku

povrchových vodních toků. Uvažuje se přitom nejen jeho hodnota, ale i počet
dní s průtokem nižším než tzv. m–denní průtok, který je v dlouhodobém průměru
překročen po velkou většinu hydrologického roku (např. m = 355 dnů).
V případě kratšího hydrologického sucha se provádí porovnání s měsíčními
normály. Obdobně se hodnotí i stav hladiny podzemní vody, vydatnost pramenů
apod. Hydrologické sucho se vyskytuje zpravidla ke konci déle trvajícího
2
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meteorologického sucha a často pokračuje i po jeho odeznění. Jinou jeho
příčinou může být akumulace tuhých srážek ve sněhové pokrývce a promrzání
půdy. Pro povrchové toky je hydrologické sucho charakteristické určitým počtem
za sebou jdoucích dní, týdnů, měsíců i roků s výskytem nízkých průtoků
vzhledem k měsíčním či ročním normálovým hodnotám. Pokud je období poklesu
delší nebo pokud se vyskytne více takových krátce po sobě následujících období,
je odtok (v přirozeném prostředí) dotován výhradně ze zásob podzemní vody
(tj. většinu vody v toku tvoří tzv. základní odtok) a dochází také k významnému
poklesu zásob podzemní vody.
Sucho agronomické
Nedostatek půdní vody v zemědělství a lesnictví představuje zemědělské sucho,
jehož součástí je sucho agronomické, které se týká zejména pěstování plodin.
Definuje nedostatek vody v půdě projevující se nízkou půdní vlhkostí způsobený
meteorologickým suchem. Z dalších vlivů mají značný význam vlastnosti půdy,
způsob jejího obhospodařování a celá řada dalších faktorů. Posuzování
agronomického sucha je úkolem agrometeorologie, přičemž je třeba uvažovat
i poznatky hydropedologie, fyziologie rostlin a bilance půdní vody. Obdobou
je sucho fyziologické uvažované z hlediska fyziologických potřeb jednotlivých
druhů rostlin. Některé vlastnosti vody (pevné skupenství, vysoká koncentrace
rozpuštěných látek aj.) nebo půdy (malá velikost zrn) totiž rostlinám brání
přijímat půdní vodu, ačkoli jí může být dostatek.
Sucho socioekonomické
Sucho

charakterizované

pomocí

ekonomických

ukazatelů,

kdy

poptávka

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


V tocích a nádržích dochází k výraznému poklesu hladiny až úplnému

vyschnutí, dochází ke změně chemismu vody (ke snížení množství rozpuštěného
kyslíku, je zvýšená koncentrace škodlivých látek, zvýšená teplota vody, objevuje
se větší množství řas vodních rostlin), vyhynutí některých organizmů vázáných
na vlhčí lokality, úhyn ryb


Krajina je náchylnější ke vzniku požáru, snížení plochy lesa, úbytek

a špatná kvalita vegetace, regulace odběrů vody pro občany


Dochází k popraskání a zasolení půdy, ztrátě její kvality



Ztráty

v zemědělství,

nedostatek

potravin,

regulace

odběrů

vody

pro průmysl a energetiku
Nedostatek vody bude mít přímý dopad na obyvatelstvo především velkých měst
a hustě obydlených oblastí. Změny v dostupnosti a kvalitě vody ovlivní také
oblast zemědělství, průmyslu, dopravy a cestovního ruchu. Mezi očekávané
dopady na životní prostředí patří snížení biodiverzity, zhoršení kvality vody,
zvýšení rizika lesních požárů, degradace půd a desertifikace.
Historie sucha v ČR
Území ČR leží v mírném klimatickém pásu s relativně vyrovnaným srážkovým
režimem v průběhu roku, kde se sucho a nedostatek vody neprojevuje často.
Z historických pramenů a z novodobého pozorování je však známo, že události
sucha přicházely a způsobovaly značné škody. Hydrologická sucha z období před
zavedením pravidelných pozorování lze popsat pomocí nepřímých metod
založených na tzv. přírodních archívech, jako je např. dendrochronologie.
V dokumentárních zdrojích jsou zmínky o suchých obdobích obsaženy poměrně
často, bývá ale obtížné odlišit sucho agronomické a hydrologické. Zachycení
absolutních minim vodních stavů je možné přibližně v závislosti na dopadech
sucha na související lidské činnosti jako je např. provoz přívozů, lodní dopravy
a zejména vodních mlýnů. Obdobou povodňových značek jsou tzv. „hladové
kameny“. Do roku 1900 jsou například známa sucha z let 1417, 1616, 1707,
1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 a 1893.

4

Strategie boje se suchem – přívalové srážky
Sucha se ale v českých zemích vyskytovala průběžně. Od počátku dvacátého
století bylo sucho zaznamenáno v letech 1904, 1911, 1921, 1947, 1976,
na počátku 90. let 20. století, kdy se jednalo o víceletý problém, v roce 2003,
v roce 2015, které lokálně přetrvalo až do roku 2017 a naposledy v roce 2018.
Nahlédneme-li zpět do 19. století, sucho v roce 1874 vedlo k zahájení sledování
a hodnocení vodních zdrojů a bylo také impulsem pro projektování a výstavbu
prvních moderních nádrží na našem území. Události z let 2003 a 2015 iniciovaly
činnosti zaměřené na přípravu uceleného souboru opatření pro zvýšení
připravenosti a prevence následků sucha na společnost a životní prostředí.

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ
Přívalovými povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních
toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo
koryto vodního toku a může způsobit škody.
Přívalové

povodně

jsou

charakteristické

svým

velmi

rychlým

vývojem.

V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých
vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou
dochází k podobně rychlému poklesu. Škody tedy vznikají nejen zaplavením,
ale také dynamickými účinky proudící vody. Přívalové povodně se mohou
vyskytnout v ČR prakticky kdekoli, a to i mimo síť trvalých vodních toků.
Příčiny vzniku přívalových povodní
Nejčastější příčinou vzniku jsou intenzivní přívalové srážky, které jsou spojeny
s výskytem silných bouřek v letním období. Vznik bouřek a intenzivních srážek
je spjat s konvekcí, tedy s výstupem teplejšího vzduchu do vyšších vrstev
atmosféry. Při tom dochází k jeho ochlazování a tím i ke kondenzaci vodní páry,
kterou obsahuje. Tak vznikají vodní kapky či ledové krystalky, které my vidíme
jako oblaka. Extrémní srážky mohou na našem území vypadnout kdekoliv.
Na extrémnost těchto událostí však mají vliv i další faktory, kterými jsou
především charakter reliéfu a krajiny. Čím větší je sklonitost území, tím rychleji
voda stéká ze svahů do koryt malých vodních toků, v nichž rychle nestoupá
5
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a získává svou kinetickou energii. Dalším faktorem je retenční schopnost krajiny,
kdy v lese je velký objem vody zadržen v korunách stromů v hrabance i mezi
kořeny, na lukách a orné půdě, je objem zadržené vody menší. Nejkritičtější jsou
zpevněné povrchy, například asfaltové plochy v obcích a městech. Velmi
významným vlivem je také aktuální nasycenost krajiny z dříve spadlých srážek.
Možnosti predikce přívalových povodní
Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi omezené, a to vzhledem
k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové
srážky. I když meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek
můžeme poměrně úspěšně předpovídat, přesnou lokalizaci výskytu, trvání
a intenzitu přívalových srážek a tím i konkrétní ohroženou lokalitu predikovat
v podstatě nelze.
Historický výskyt přívalových povodní
V minulosti se vyskytly i přívalové povodně velkého plošného rozsahu zasahující
území o velikosti stovek až tisíců km2. Nejznámějším historickým případem
je povodeň z května 1872 na dolní Berounce. Jelikož se přívalové povodně
na našem území vyskytují prakticky každoročně ale velmi regionálně, jsou
zde uvedeny pouze příklady v posledních letech a vybraných oblastech ČR:
červenec 1998 – východní Čechy, červnu 2006 na horní Dyji, červen 2008
– Beskydy, červen 2009 – středí Morava, Novojičínsko, podhůří Rychlebských
hor a Jižní Čechy, srpen 2010 - přívalová povodeň na Lužické Nise, Frýdlantsko,
severní Čechy, červen 2012 – Rokycansko, červen 2013 západní Čechy, PrahaKarlín, Šluknovský výběžek, střední Morava, červenec 2016 – Zlínský kraj,
červenec 2017 – Jihomoravský kraj, Orlickoústecko, květen 2018 - střední
Čechy, červen 2018 – Ostravsko, Jihlavsko.
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Hodnocení přívalových povodní
Vlastní metodický postup rozdělen do čtyř ucelených metodických kroků:


hodnocení přispívajících ploch včetně identifikace kritických bodů



simulační modely



posouzení ohrožení řešené lokality,



návrh opatření dle katalogu opatření

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

odtoku

vody

v

důsledku

uspořádání

terénu.

Vytváří

se tak odtokové dráhy a hrozí rýhová eroze zejména v údolnici tedy v nejnižším
podélném průřezu údolím.
Kritický bod (KB): průsečík linie DSO a hranice zastavěného území obce, který
byl vyhodnocen jako kritický (identifikováno zvýšené nebezpečí povodní
z přívalových srážek).
Přispívající plocha: povodí, jehož koncový profil je tvořen příslušným KB.
V praxi to znamená, že povrchový odtok ze srážky, která dopadne na území
přispívající plochy, doteče do profilu KB a pokračuje dále do zastavěného území
obce.
Rizikovost: kombinace nebezpečí vzniklého na území přispívající plochy
a zranitelnosti území pod KB. Zranitelnost: náchylnost území pod KB ke vzniku
škod v důsledku malé odolnosti vůči přívalové povodni.
Povodňové prohlídky: povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda v dotčeném
území nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové
prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně. Na základě zjištění povodňové
prohlídky je nutné vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém
území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení
odtokových poměrů.
V daném území je vždy nutné posoudit rizikovost na základě znalosti historie
výskytu povodňových jevů, znalosti místních morfologických podmínek a studia
mapových podkladů a GIS analýz. Dle výstupů určit nebezpečná místa a poté
navrhnout možná řešení na ochranu obyvatelstva a intravilánu.
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2 CHARAKTERISTIKA
ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Čelčice leží v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Leží přibližně 9 km
jihovýchodně od města Prostějov, které je i nadřízeným orgánem ORP.
Dle informací ČSÚ z roku 2019 zde žije 512 obyvatel. První zmínka se datuje do
roku 1342. Katastrální území Čelčic má rozlohu 4,91 km2.

Obr. 1 Lokalizace zájmového území

9
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2.2
GEOMORFOLOGICKÉ
A
CHARAKTERISTIKY, HYDROGEOLOGIE

GEOLOGICKÉ

Obec Čelčice leží v nivě řeky Romže na rozhraní mezi Drahanskou vrchovinou
a Hornomoravským úvalem. Jedná se o velmi rovinaté území s nadmořskou
výškou kolísající od 200 do 240 m n. m. Nejvyšších nadmořských výšek
je dosaženo v oblasti Klíny u skal nad VN Čelčice, která se nachází v jižní části
katastru. Poměrně značný vliv má na morfologii území jen 9 km východně
od území tekoucí řeka Morava, jejíž niva sem zasahuje a dotváří charakter zdejší
krajiny, která je převážně bezlesá. Z hlediska geomorfologického členění České
republiky leží území v systému Alpsko-himalájském, v provincii Západní Karpaty
a

v geomorfologické

geomorfologickým

subprovincii

celkem

je

Vněkarpatské

Hornomoravský

sníženiny.

úval,

který

Dominantním
je

zastoupen

podcelkem Prostějovská pahorkatina. Nejmenší geomorfologickou jednotkou
je okrsek Kojetínská pahorkatina.

Obr. 2 Výškové poměry katastru obce Čelčice
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Obr. 3 Sklonitostní poměry území s vyznačením geomorfologických okrsků

Nejvyšší nadmořská výška dosahuje přes 230 m n. m. a to v západní a jižní části
katastru. Území je převážně rovinaté. Nejvyšší sklony území se nacházejí
v centrální části katastru s hodnotami do 30°. Většina katastru pak spadá
do kategorie mírných sklonů.
Geologicky je oblast významná dominantním pokryvem kvartérních, tedy
čtvrtohorních sedimentů. Dle geologické mapy 1:50 000 zde nalezneme
v severovýchodní části katastru nivní sedimenty, které jsou nezpevněné
a zrnitostně odpovídají písku, štěrku nebo hlíně. Tvoří nivu řeky Romže.
Ve střední části katastru jsou patrná místa s eolickými sedimenty, tedy
takovými, které byly přemístěny větrem a uloženy ve sníženinách.

11
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Jedná se o spraše a sprašové hlíny a na nich se vytváří ty nejúrodnější půdy.
Zajímavostí je přítomnost vápnitých jílů mořského původu v oblastech na jihu
katastru a také výskytu nivních půd kolem vodních toků Trávnička a Okenná.
Místy se zde se také nachází polohy antropogenního sedimentu ve formě
navážky a to v centru obce.

Obr. 4 Geologická mapa studovaného území

Právě zmiňovaná poloha je stěžejní i pro hydrogeologii. V katastru se nachází
2 hydrogeologické rajóny a to 2220 Hornomoravský úval – severní část
v třetihorních sedimentech křídové pánve povodí Moravy, který je v základní
vrstvě. V severní části katastru je pak rajón 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané.

12

Strategie boje se suchem – přívalové srážky

2.3 PEDOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Dle půdní mapy 1:50 000 je v katastru zastoupeno několik půdních jednotek.
V této oblasti je pedologie velice spjatá s geologickým vývojem a polohou
studovaného území. Z pedologického hlediska je katastr pomyslně rozdělen
na dvě části. Severovýchodní část reprezentuje černice glejová právě v nivě řeky
Romže, která je ovlivněna vodou. Tento půdní typ se vyskytuje i kolem toků
Trávnička a Okenná. Právě v centrální části katastru, kde je geologické podloží
tvořeno sprašemi se vyskytují černozemě – jedny z nejúrodnějších půd, které
v naší zemi můžeme najít. Je zde černozem černickou, modální a luvickou. Místy
se zde vyskytuje kambizem s příměsemi písku. V okolí toku Okenná a VN Čelčice
je také pararendzina na vápnitém podloží a v centrální části obce antropozem
ovlivněná lidskou činností.

Obr. 5 Pedologická mapa studovaného území
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2.4 VYUŽITÍ ÚZEMÍ (LAND USE)
Z celkové plochy řešeného katastru obce Čelčice, tedy 491,2 ha zaujímá
převážnou část zemědělská půda, přesněji se jedná o ornou půdu (více než 413
ha). Díky své příznivé poloze a dobrým pedologickým podmínkám je toto území
intenzivně zemědělsky využíváno. Zejména lesní plochy jsou zde zastoupeny
velice málo stejně tak jako trvalé travní porosty. Kolem intravilánu obce
se nachází zahrady (přes 11 ha) a ovocné sady, jež k venkovské zástavbě patří.

Obr. 6 Využití území dle CORINE Land Cover (změny krajinného pokryvu)
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Tab. 1 Druhy pozemků v katastru obce Čelčice
Druh pozemku

Plocha (ha)

413,8
11,6
0,5
5,3
1,8
10,9
9,1
38,2
491,2

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Celková výměra (ha)

Zastoupení (%)

84,2
2,4
0,1
1,1
0,4
2,2
1,9
7,8
100

2.5 KLIMATICKÉ POMĚRY
Pro celé území katastru obce Čelčice dominuje klimatická oblast T2 dle
klasifikace E. Quitta. Podnebí v oblasti T2 je charakterizováno dlouhým, teplým
a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Nejchladnějším měsícem je obvykle leden a nejteplejším červenec. V lednu
se průměrná teplota pohybuje kolem -2 až -3 °C a průměrný počet ledových dnů
je zde 30 až 40. V nejteplejším měsíci se průměrná teplota pohybuje
kolem 18 – 19 °C a průměrný počet letních dnů je 50 až 60. Letní období určuje
průměrná denní teplota 15 °C a více. Dlouhé vegetační období je pro tuto oblast
stěžejní. Je zde patrný mírný srážkový stín Drahanské vrchoviny. Meteorologické
prvky několika vybraných stanic v okolí jsou: Olomouc 8,4 °C, 612 mm;
Prostějov 8,5 °C, 577 mm; Vyškov 8,4 °C, 542 mm.

15
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Obr. 7 Klimatická mapa – porovnání studované oblasti a okolí

Tab. 2 Klimatické charakteristiky oblasti T2 dle Quitta
Charakteristika

T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 - (-3)

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8-9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet zamračených dnů

120 - 140

Počet jasných dnů

40 - 50
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2.6 HYDROLOGICKÉ POMĚRY
Katastrální území obce Čelčice náleží do povodí Moravy. Pro Hornomoravský úval
je Morava stěžejním tokem ovlivňujícím celé toto území. Na severovýchodě
katastru obce Čelčice teče řeka Romže (Valová). Tento tok s povodím 456,5 km2
odvodňuje

velkou

část

Prostějovska.

Romže

pramení u

vesnice

Dzbel

v nadmořské výšce 492 m, teče jihovýchodním směrem a u obce Uhřičice se
zprava vlévá do Moravy v nadmořské výšce 192 m. Dolní tok Romže (pod
Prostějovem) se někdy nazývá Valová. Romže tvoří hranici katastru obce
a zasahuje sem rozliv Q100 pouze na ornou půdu bez ohrožení intravilánu obce.
Stěžejním tokem je Okenná. Tento tok pramení asi 1,3 km jihozápadně od Pivína
v oblasti zvané Mokré padělky v nadmořské výšce 230 m n. m. Následně protéká
Pivínem, kde přibírá pravostranný přítok protékající kolem zemědělského areálu.
Od Pivína teče Okenná směrem na sever do oblasti zvané Blátko, kde přibírá
další levostranný přítok. Následně se stáčí na východ pod železniční trať, kde
se zanedlouho stéká s Klenovickým potokem. Dále teče kolem trati a polí
až k 1,4 vzdálenému soutoku s levostranným přítokem Trávnička v místě
současné VN Čelčice. Poté Okenná obtéká obec Čelčice z východu a po 2,5 km
se vlévá zprava do Romže.
Tab. 3 Hydrologické charakteristiky toku Okenná

Převzato z Dokumentace k akci „Realizace společných zařízení v k.ú. Čelčice – I.
Etapa“
Tok Trávnička pramení v nadmořské výšce 220 m n. m. a odvodňuje obec Skalka
a přilehlé zbytky lesů v oblasti zvané Pysky. Na vodních tocích Okenná
a Trávnička záplavové území stanoveno není. V jihozápadní části řešeného
17
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území je dle plánu společných zařízení (KOPÚ) je vymezena plocha pro umístění
hráze vodní nádrže včetně zátopy na vodním toku Okenná jako ochrana území.
Tab. 4 Vodní toky v katastru Čelčic
Název

Délka [km] IDVT

Romže (Valová)

17,58

10219482

Okenná

8,70

10202979

Trávnička

2,28

10185959

Bezejmenný tok

0,79

10204198

ČHP
4-12-01-071
4-12-01-070/1
4-12-01-071
4-12-01-070/2
4-12-01-070/3
4-12-01-070/2
4-12-01-070/3

Správce
Povodí Moravy, s. p.
Povodí Moravy, s. p.
Povodí Moravy, s. p.
Povodí Moravy, s. p.

Dle listu opatření MOV212503 „Revitalizace - Záměry navrhovatelů“ z Plánu
dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2015-2021 (PDP Moravy). Povodí Moravy
nemá na vodním toku Okenná žádný dlouhodobý záměr. Provoz Přerov průběžně
kontroluje vodní tok. V intravilánu obce Čelčice je pravidelně 1 - 2x za rok sečen.
Tok

Okenná

byl

převeden

do

správy

PMO

po zrušené

Zemědělské

vodohospodářské správě v roce 2012 a od té doby zde byla provedena probírka
břehového porostu a 1x těžení sedimentů. Příslušný úsekový technik provádí
kontrolní pochůzky v rámci časových možností, zpravidla je spojuje se zadáním
či kontrolou provedených prací nebo s jednáním v obci nebo v okolí (Ing. Foltýn,
PMO).

VODNÍ NÁDRŽ ČELČICE
Státní pozemkový úřad nechal vystavět biocentrum a víceúčelové nádrže na toku
Okenná v místě zvaném Rybník. V této lokalitě již v minulosti rybník byl, což
potvrdil i geologický průzkum. Stavba tak navrací zdejší krajině dávno zaniklý
historický vodní prvek. Samotná nádrž má plochu 4,6 hektaru a objem přes
60 000 m3 vody. Zadržením vody v krajině při povodňových stavech na tocích
Okenná a Trávnička bude nádrž plnit především funkci vodohospodářskou, zlepší
kvalitu vody na Okenné pod nádrží a přispěje ke zvýšení zásob podzemních vod.
Stavba tak naplňuje Strategii ochrany před dlouhodobým suchem. K rozvoji
vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev přispěje ostrůvek uvnitř
18
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zátopy. Nádrž bude sloužit jako zásobník požární vody a bude také mít
turistickou a rekreační funkci.

Obr. 8 Hydrologické poměry ve studovaném území

2.7 BIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A OCHRANA
PŘÍRODY
Katastr

obce

Čelčice

leží

v Prostějovském

bioregionu

(1.11).

Bioregion

se nachází ve střední části střední Moravy v Hornomoravském úvalu, je výrazně
protažen ve směru S - J a má plochu 686 km2. Typickou část bioregionu tvoří
sprašová pahorkatina na dně úvalu;

převažují dubohabrové háje s malými

ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2., bukovo-dubový
vegetační stupeň. Region je specifický přechodným charakterem vlivem polohy
na hranicích hercynské, panonské a karpatské podprovincie. Tento ráz je setřen
dlouhodobým prakticky úplným odlesněním (starosídelní oblast), dnešní biota
je silně ochuzená a chybí jí většina význačnějších diferenciálních prvků.
Netypickou část tvoří výchozy kulmu a krystalinika, kryté mozaikou dubohabřin,
19
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acidofilních a teplomilných doubrav. V současnosti zcela dominuje orná půda,
zachovány jsou fragmenty vlhkých luk a travnatých lad; lesy až na drobné
akátiny, jehličnaté a topolové lesíky chybějí.
Pro oblast jsou charakteristické rozsáhlé, často mírně ukloněné plošiny kryté
spraší. Bioregion
okresu 21.

leží v termofytiku a zabírá západní část fytogeografického

Haná, západní část fytogeografického podokresu 21a. Hanácká

pahorkatina (mimo nejzápadnější okraj) a vyšší terasy západně od nivy Moravy,
které náležejí fytogeografickému podokresu 21b. Hornomoravský úval.
Na území katastru Čelčic zasahuje Územní systém ekologické stability (ÚSES).
Ve studované oblasti nachází nadregionální biocentrum Skalka i nadregionální
biokoridor spojující tuto oblast s Drahanskou vrchovinou.

Obr. 9 Územní systém ekologické stability

Z hlediska členění krasu se na území obce Čelčice střetávají dvě oblasti.
Dominuje oblast Hornomoravského úvalu – Krasová a pseudokrasová území
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středního bloku. Jen na jihu území sem částečně zasahuje vliv Krasových
a pseudokrasových území střední části karpatské předhlubně.

Obr. 10 Členění krasu v katastru obce Čelčice

Na leteckém snímku (ortofotomapě) je vidět převaha polí a luk, která dominuje
v této zemědělské krajině. Lesů je zde minimum a vidíme zde pouze liniovou
vegetaci kolem vodních toků popřípadě stromy v zahradách a ovocných sadech.
V jižní

části

katastru

dominuje

vodní

se biocentrem okolo.
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Obr. 11 Letecký snímek studovaného katastru

Potenciální přirozenou vegetaci na katastru Čelčic dominantně představují
černýšové doubravy, která na severovýchodě přechází ve střemchovou jaseninu
a na jihozápadě nacházíme typ mochnové doubravy. Vzhledem k nynějšímu
intenzivnímu využívání této zemědělské krajiny jsou zde dominantní pozemky
orné půdy. V nivách kolem vodních toků lze předpokládat Pruno-Fraxinetum,
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ojediněle na místech s usazeninami humolitů pak bažinné olšiny. Primární bezlesí
zřejmě chybělo.
Zbytky přirozené náhradní vegetace představují jednotky svazů CirsioBrachypodion

pinnati, na kulmu

Koelerio-Phleion phleoidis, v lemech svazu

Geranion sanguinei a křovinách Prunion spinosae. V extrémnějších místech ještě
vyznívá Prunion fruticosae. Na vlhkých loukách (v minulosti) byly přítomny
asociace svazů Calthion, Molinion i Caricion davallianae. Flóra je spíše
jednotvárná, rozmanitější pouze na západním okraji ve zbytcích přirozené
vegetace. Projevují se v ní vlivy teplomilné panonské flóry. Mezi teplomilnými
druhy jsou len žlutý, divizna brunátná, smldník alsaský, lecha černá a kozinec
dánský. Na slatinách (dnes z větší části zničených) se izolovaně výskytovala
řada ekologicky specializovaných druhů, např. potočnice malolistá,
bahenní,

matizna

hlízovec Loeselův a pampeliška bahenní. Převažuje kulturní step

s běžnou faunou, s východními vlivy (ježek východní, myšice malooká,
strakapoud jižní). Na malých zbytcích xerotermních lokalit vyznívá pozoruhodná
fauna panonské podprovincie (ještěrka zelená, kudlanka nábožná, společenstva
sarančí, trojzubka stepní). Romže a Valová patřily původně lipanovému až
parmovému pásmu, jejich biota je však dnes decimována. Ostatní toky náležely
do pstruhového pásma, jsou však znečištěny a jejich biota je zásadně změněna.
Stojaté vody jsou ojedinělé a nevýznamné, s typickou faunou nížin.
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Obr. 12 Potenciální přirozená vegetace studovaného katastru

V katastru obce Čelčice se nenachází velkoplošně ani maloplošně chráněná
území. Rovněž se zde nenachází lokality NATURA 2000.

2.8 HISTORICKÉ ZMĚNY V KRAJINĚ
Z hlediska historických změn v krajině máme tu možnost porovnávat několik
období v naší minulosti. Mapové podklady, které vznikaly již po druhé polovině
18. století, ukazují zřetelně osídlené oblasti spojené komunikacemi. V této době
dbalo se především na znázornění sakrální architektury (kostelů, kaplí a křížků
mezi poli). Na mapě z 1. vojenského mapování je zřetelná dominance lesů
zejména kolem toků Romže a také potoka Okenná.
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Obr. 13 I. vojenské mapování – Josefské probíhalo v letech 1764-1768 a 17801783 (rektifikace) v měřítku 1: 28 800

Dále v období před polovinou 19. století se kartografické zobrazení naší krajiny
podstatně změnilo. Je zde vidět podstatná změna ve znázorňování ploch i linií
v krajině (silnice a rozčlenění polí). Je zde dominantně znázorněn intravilán obcí,
železniční spojení, dále pak více silnic a alejí, které je vzájemně propojovaly.
Rovněž zde vidíme větší zastoupení lesů, než je tomu v současnosti.
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Obr. 14 II. vojenské mapování – Františkovo probíhalo v letech 1836-1852
v měřítku 1: 28 800

V době III. vojenského mapování, které následovalo za 40 let, vidíme další
změny a zpřesnění. Oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění
výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Dominuje
zde znázornění železnice, která byla důležitou spojnicí a dopravní tepnou.
Z hlediska hydrologie se zde objevuje mnohem více vodních ploch a také lužních
lesů.
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Obr. 15 III. vojenské mapování - Františko-josefské probíhalo v letech 18761878 (Morava a Slezsko) v měřítku 1:25 000

Z historického hlediska se v dnešní krajině dochovalo několik pozůstatků
a úprav, které byly v minulosti provedeny. Jednalo se zejména o úpravy trasy
toků, rušení či znovuobnovování rybníků, úpravy okolí vodních mlýnů, které
představovaly pro krajinu a její obyvatele značný význam. Z velkého množství
dochovaných verzí map Stabilního katastru jsou pro účely sledování vývoje
krajiny nejvhodnější povinné císařské otisky v měřítku 1:2 880, které zachycují
stav v době mapování, tj. 1826-1843 (Čechy) a 1824-1836 (Morava a Slezsko).
Na mapě katastru Čelčic je patrné využití krajiny a podrobnější zakreslení
intravilánu. Je zde základní náčrt komunikací, lesních a polních pozemků
se zvýrazněním morfologie terénu. V katastru obce se oproti současnému stavu
poloha intravilánu neměnila. Značná změna je v zastoupení lesních a polních
pozemků.
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Obr. 16 Katastr obce Čelčice v době tvorby stabilního katastru

Na Ortofotomapě Československa a stavu v roce 2018, kdy proběhlo poslední
letecké snímkování krajiny v okolí Čelčic, jsou znatelné změny. Byla značně
proměněna velikost pozemků. Dnes nacházíme v krajině rozsáhlé lány, které
jsou sice lépe obhospodařovatelné, avšak znamenají i veliké problémy z hlediska
eroze a degradace půdy. V krajině bylo dříve více zeleně, remízků, alejí a sadů,
které byly bohužel rušeny.
28
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Obr. 17 Letecký snímek katastru obce Čelčice z roku 1953 – zejména je patrné
jiné rozčlenění pozemků

2.9 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY
Analýza ÚP Čelčice
Řešené území je součástí Olomouckého kraje, leží ve správním obvodu ORP
Prostějov. Obec Čelčice sousedí s obcemi Klenovice na Hané, Pivín, Skalka,
Výšovice, Čehovice, Hrubčice a Ivaň. Obcí prochází celostátní železniční trať
č. 301 Nezamyslice – Prostějov – Olomouc, silnice II. třídy II/367 Prostějov
– Kojetín – Kroměříž – Tlumačov a silnice III. třídy III/36717 Čelčice – Skalka
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– Výšovice.

Po

jihovýchodním

okraji

obce

protéká

říčka

Okenná,

severovýchodním okrajem správního území protéká řeka Valová.
V rámci zpracování územního plánu je zajištěna návaznost dopravní a technické
infrastruktury a prvků ÚSES, viz tabulka:
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 POVODŇOVÉ UDÁLOSTI V OBCI
V minulosti se povodňové události v obci občasně vyskytovaly. VN Čelčice má
za cíl vyřešit problémy s povodňovými událostmi na tocích Okenná i Trávnička
a zároveň plní funkci rezervoáru vody v obdobích sucha. Výstavba byla
ukončena v dubnu roku 2015. Jedná se o víceúčelovou nádrž s příjezdovou polní
cestou a lokálním biocentrem. VN stojí na základech skutečného rybníka, který
se zde v minulosti nacházel, a realizace stavby přehrady tak úplně nenarušila
původní krajinný ráz. Přívalové srážky se mohou vyskytnout prakticky kdekoli.

Obr. 18 Stavba VN Čelčice (archiv SPÚ)
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3.2 ANALÝZA VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ
Pro území obce Čelčice byla vybrána referenční stanice Přerov pro analýzy
meteorologických prvků, jako jsou teplota a srážky. Stanice Přerov leží přibližně
18 km východně od obce Čelčice.
Meteorologická stanice ČHMÚ – PŘEROV se nachází v nadmořské výšce 210
m n. m. v blízkosti Střední zemědělské školy v Přerově. Stanice je ve správě
ČHMÚ Ostrava. Je lokalizována GPS: 49.4645256° N, 17.4589131° E. Aktuální
informace jsou zde: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=1&seq=24928113&x=13.

Obr. 19 Základní charakteristika profesionální meteorologické stanice Přerov
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Podnebí je ve studované oblasti teplé, dostatečně bohaté na srážky: Olomouc
8,4 °C, 612 mm; Přerov 8,6 °C, 654 mm; Prostějov 8,5 °C, 577 mm; Vyškov
8,4 °C, 542 mm. Projevuje se tak mírný vzrůst srážek směrem k východu, kde je
větší vliv návětrné strany Karpat. Území je v noci a v zimě po celý den pod
vlivem teplotních inverzí.

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

sněhová

pokrývka,

která

je

významným

zdrojem

doplnění

podpovrchových vod.

Obr. 20 Průměrná měsíční teplota vzduchu v roce v období od 1961 – 2019
na stanici Přerov
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Obr. 21 Maximální měsíční teplota vzduchu v letech 1961, 1985 a 2018 na
stanici Přerov

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

Analýza průměrného měsíčního úhrnu srážek v roce pro období 1961
– 2019 (Zdroj dat: ČHMÚ)
Srážky jsou na území naší republiky poměrně variabilní. Existují oblasti
v tzv. srážkovém stínu hor, které jsou silně srážkově ochuzené. Rovněž pro
oblast Hané, Moravských úvalů a jižní Moravy je srážkový úhrn nedostatečný a
neustále se deficit zvyšuje. Srážky nepřichází kontinuálně, ale mnohdy
v ničivých přívalových deštích, které vyprahlá a znehodnocená půda není
schopna přijmout. Nejvýše deštivé roky jsou za dobu měření 1977 a 2010.
V roce 1997 napršelo 697 mm – z čehož 231,9 mm napršelo v červenci 1997,
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kdy se vyskytly nejničivější povodně v historii, které zasáhly především Moravu.
Extrémní měsíční úhrn 225,3 mm máme naměřen také v květnu roku 2010,
kdy se vyskytly další ničivé povodně nejen na Moravě.

Obr. 22 Roční úhrn srážek v období od roku 1961 – 2019 na stanici Přerov

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

ale

i

následným

viz Analýza zemědělského sucha.
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Obr. 23 Měsíční úhrny srážek v roce v letech 1961, 1985 a 2018 na stanici
Přerov

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

a

plusové

hodnoty

prezentují

větší

množství

vody

(vlhko),

než je v tuto dobu obvyklé.

INFORMAČNÍ PORTÁLY


Intersucho - Projekt se zabývá hodnocením aktuálního stavu sucha

a předpovědí sucha formou denně aktualizovaných online mapových výstupů.


Voda základ života - komunikační platforma pro publikaci informací o vodě

jako klíčové surovině pro život.


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

během suché epizody


Informační systém VODA - publikace informací o vodách v ČR (průtoky,

jakost vody apod.) prostřednictvím webových aplikací.


ČHMÚ - podzemní vody - Český hydrometeorologický ústav - aktuální

informace o podzemních vodách.


ČHMÚ - monitoring sucha - Český hydrometeorologický ústav - popis

a hodnocení aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR.
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Informační systém Arrow- systém pro ukládání a zpracování výsledků

programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického
stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES.


portál eAGRI Voda - centrální přístupový bod k informačním zdrojům

Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací s tématikou vody.


portál Monitoring sucha - publikace informací o aktuálním stavu výskytu

sucha a jeho dopadů.


Portál Naše Voda – informační portál o vodě

3.4 ODTOKOVÉ POMĚRY
Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkoodtokové
události na malých povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle
čísla CN křivky, které reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití
území a předchozí vláhové podmínky.
Katastrální území bylo rovněž analyzováno z pohledu srážko-odtokových
charakteristik za pomocí metody CN křivek. CN křivky byly v analytické části
počítány pro stav dle katastru nemovitostí (většina zemědělské půdy zorněna).
Nejvyšších

hodnot

(nejnižší

infiltrace

a

nejvyšší

odtok)

je

realizován

ze zpevněných ploch. Z hlediska zemědělských pozemků obhospodařovaných
jako orná půda, pokud je půda utužená, tak je její infiltrační schopnost poměrně
omezená. Orná půda vykazuje vyšší hodnoty, pokud je utužená.
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Obr. 24 CN křivky pro katastr obce Čelčice

V důsledku zvyšující se četnosti těchto hydrometeorologických extrémních
událostí

byla

provedena

analýza

drah

soustředěného

odtoku.

Jedná

se o hydrologickou analýzu, která má za cíl znázornit soustředěné dráhy
povrchového odtoku, tj. nejpravděpodobnější místa, kterými protéká voda při
povrchovém odtoku.

3.5 ANALÝZA AKUMULOVANÉHO ODTOKU
Pro kvantifikaci této analýzy byly zvýrazněny ty linie, které mají sběrné povodí
větší než 0,3 km2, ale menší než 10,0 km2, a byly označeny jako kritické (kritické
linie) v případě, kdy průměrný sklon v povodí kritické linie je ≥ 3,5 %.
Pro kritické linie byly nad intravilánem stanoveny uzávěrové profily, z kterých
bylo vymezeno jejich sběrné povodí. V rámci těchto kritických linií se dá
předpokládat vznik škodlivého povrchového toku v případě vysokého srážkového
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úhrnu v kombinaci s nepříznivým půdním stavem, vysokým sklonem, druhem
využití půdy, stavem vegetace aj.
Stanovení soustředěných drah povrchového odtoku bylo zpracováno dle
Metodického návodu pro identifikaci kritických bodů vydanou Výzkumným
ústavem vodohospodářským T. G. M., v. v. i. viz výše. V rámci provedené
analýzy došlo ke zpřesnění této metody na území města s použitím digitálního
modelu terénu o rozlišení buňky 1 x 1 m vytvořeného z vektorových bodových
dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace.
Hydrologická analýza byla provedena za použití algoritmu "Multi Flow Direction"
(MFD) a "Single Flow Direction" (SFD) přes příkaz r.terraflow v programu GRASS
GIS. Výše popsané algoritmy MFD a SFD hledají vždy místo nižší než stávající
a tím pádem simulující povrchový tok vody v terénu. Model nezohledňuje vsak
vod do podloží (infiltraci), zdi, zídky a případná podzemní odvodňovací zařízení
(kanalizace, meliorace, apod.), které nedokáže laserové skenování zachytit.

Obr. 25 Dráhy soustředěného odtoku v katastru obce Čelčice
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Z analýzy odtoku na katastru obce Čelčice vyplývá, že v západní části katastru
jsou linie odtoku povětšinou zaústěny do toku Trávnička, popřípadě z lokality u
kaple stékají k železničnímu náspu. Zároveň mnoho linií je zaústěno do přítoků
do VN Čelčice, kde je následně voda akumulována. Z východní části katastru
jsou linie směřovány do toku Okenná z lokality Boudnice a kolem zemědělského
areálu. Většina otoku, co je akumulována z polí v lokalitě Louky a Bezděkov je
svedena do recipientu (IDVT: 10192930) a následně do toku Okenná, která se
poté vlévá do Valové.

3.6 ANALÝZA OHROŽENÍ ÚZEMÍ VODNÍ EROZÍ
Problém eroze půdy se dostává v poslední době do podvědomí veřejnosti
především díky zvýšenému výskytu přívalových dešťů, které jsou jedním z hlavní
příčin erozních událostí. Účinkem vodní eroze dochází k odnosu svrchní části
půdy a následnému transportu materiálu a jeho uložení na místě jiném
(komunikace, zahrady rodinných domů či sklepy).
Vlivem nepříznivých dopadů eroze půdy dochází rovněž k zanášení vodních
nádrží a vodních toků, což spolu s transportovanými hnojivy a živinami může
způsobovat eutrofizaci vodních nádrží, případně zvyšovat trofii vodních toků.
Ohroženost půdy vodní erozí můžeme vidět na mapě průměrné dlouhodobé
ztráty půdy. Z ní vyplývá, že oblasti, které jsou zbarveny do oranžova až růžova,
podléhají zvýšené erozi. Jedná se zejména o zemědělsky využívané pozemky.
V kombinaci

s přívalovými

srážkami

je

zde

potenciál

k odnosu

ornice

do intravilánu a napáchání škod na majetku obyvatel i obecních komunikacích.

Metodika výpočtu vodní eroze
Pro stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí byla použita
rovnice USLE (Universal Soil Loss Equation), neboli tzv. „Univerzální rovnice
pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí,“ dle Wischmeir a Smith, 1978.
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Pro Českou republiku byla tato metoda upravena, verifikována a uvedena
v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček, 2012).
Rovnice vychází z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku,
jehož

parametry

jsou

definovány

a

odvozeny

z rozměrů

standardních

elementárních odtokových ploch o délce 22,13 m a sklonu 9 %, jejichž povrch
je po každém přívalovém dešti mechanicky kypřen ve směru sklonu svahu jako
úhor bez vegetace. Hodnota přípustné ztráty půdy 4 t/ha/rok slouží
ke stanovení míry erozního ohrožení pozemku.

Rovnice USLE je složena ze šesti parametrů (faktorů):
𝐺 = 𝑅 ×K ×L ×S ×C ×P
G = průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t/ha/rok]
R = faktor erozní účinnosti dešťů [40 MJ/ha x cm/h]
K = faktor erodovatelnosti půdy [-]
L = faktor délky svahu
S = faktor sklonu svahu [-]
C = faktor ochranného vlivu vegetace [-]
P = faktor účinnosti protierozních opatření [1]

Faktor R je vyjádřen v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně
nebezpečných dešťů. Pro území České republiky byl tento faktor určen
jako 40 MJ/ha x cm/h.
Faktor K je vyjádřen v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu
organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu. Faktor K byl určen
tabulkovým převodem dle Janečka 2012, z hlavní půdní jednotky z kódu BPEJ.
Faktor LS je složen z faktoru délky svahu a faktoru sklonu svahu. Faktor délky
svahu vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztrátu půdy erozí
a vyjadřuje vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí. LS faktor byl
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vypočítán v prostředí QGIS 3.10.1 a GRASS GIS 7.8.1, na podkladu digitálního
modelu terénu v rozlišení 5 x 5 m, za pomocí rovnice Desmet a Govers, 1996,
jenž byla zjednodušena Mitášovou a kol. 1998:
A(𝑟)

𝐿𝑆(𝑟) = (𝑚 + 1) × [(𝑟𝑒𝑠)/a ]𝑚 × [sin 𝑏(𝑟) /b0 ]𝑛
0

m = parametr, v původní rovnici uváděna hodnota 0,6 [-]
n = parametr, v původní rovnici uváděna hodnota 1,3 [-]
A(r) = rastrová mapa akumulace odtoku (multi flow direction) [m]
res = rozlišení rastrové reprezentace [m]
a0 =22,13, délka standardního pozemku dle USLE [m]
b(r) = rastrová mapa sklonu ve stupních [rad]
b0 = 0,09, sklon standardního pozemku dle USLE [-]

Faktor C vyjadřuje ochranný vliv vegetace. Ochranný vliv vegetace je vyjádřený
v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice. Faktor C byl stanoven
dle metodiky (Janeček, 2012).
Faktor P vyjadřuje účinnost protierozních opatření. Půda je obdělávána
bez využití jakýchkoliv

protierozních opatření,

proto

faktor

P vstupoval

do výpočtu v hodnotě 1.
Z analýzy ohrožení katastru obce Čelčice vyplývá, že nejvíce ohrožené půdní
bloky se nachází v jihozápadní části katastru obce. Jedná se o půdní bloky
svažující se primárně do toku Trávnička kolem VN Čelčice a poté do přítoku do
nádrže od Skalky (IDVT: 10204198) a toku Okenná. Nejvyšší odnos zemědělské
půdy v t/ha/rok je i z půdních bloků za železniční tratí směrem na Klenovice na
Hané. Hospodařícími subjekty jsou primárně ZD Klenovice na Hané a Josef Bělín.
Erozně nejohroženější je půdní blok č. 3204 s hodnotou 4,31 t/ha/rok a následně
4103 s 4,13 t/ha/rok. Půdní bloky za železnicí vykazují rovněž vysoké hodnoty
odnosu zemědělské půdy. Zvýšená eroze je poté důsledkem zanášení vodních
toků a mělo by se tedy dbát na ochranu zemědělské půdy.
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Obr. 26 Vodní eroze (průměrná dlouhodobá ztráta půdy) v katastru obce

Obr. 27 Erozně nejohroženější půdní bloky
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3.7 MELIORACE NA KATASTRU OBCE ČELČICE
Meliorace jsou soubor různorodých opatření ke zlepšení půd, které jsou přirozeně
málo úrodné nebo u nichž došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením
vnějších činitelů ke snížení jejich produkční schopnosti. Meliorací může
být například odvodnění zamokřené půdy nebo naopak zavlažování půd
s nedostatkem vláhy, vápnění silně kyselých půd či vylehčování těžkých půd.
Do melioračních úprav řadíme i protierozní ochranu půd a lesnické meliorace
(vysazování melioračních dřevin a podobně).
Meliorace se na mnoha místech v krajině dají stále lokalizovat, například
po deštích. V době jejich realizace existovala stavební dokumentace. Tyto
dokumentace se však bohužel v mnoha případech nedochovaly. VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy provozuje Informační systém
melioračních

staveb

(ISMS)

poskytuje

dosud

digitalizované

informace

k tématům zemědělských meliorací - zejména závlahových a odvodňovacích
staveb a protierozních opatření. Prezentovaná data vycházejí z původních
podkladů Zemědělské vodohospodářské zprávy (ZVHS) a jsou průběžně
doplňována z dalších informačních zdrojů. V roce 2016 byl například v rámci
celostátní inventarizace a průzkumu závlahových systémů zjišťován potenciál
jejich případné obnovy (s ohledem na přípravu realizace opatření vedoucích
ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody).
Podklady do aplikace ISMS byly převzaty z již zrušené ZVHS (Zemědělské
vodohospodářské správy). Původní situace nebo projekty však k dispozici
nemáme. Pokud existovaly v době rušení ZVHS, byly z cca 90% dislokovány
do archivů podniků Povodí, menší část pak do archivů Lesů ČR nebo do SPÚ
(Státní pozemkový úřad). Dalšími možnostmi je oslovit uživatele pozemků
(zemědělský subjekt), oslovit vlastníky pozemků (zejména např. obce),
popřípadě oslovit projektanty.
Dle informací PMO se dokumentace k melioračním stavbám v obci nedochovala.
Dle komunikace s hospodařícím subjektem - ZD Klenovice na Hané také nebylo
možné v archivu dokumentaci nalézt.
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Obr. 28 Odvodněné plochy v katastru obce Čelčice

3.8 SOUHRN
V OBCI

A

POPIS

VODNÍHO

HOSPODÁŘSTVÍ

POPIS DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI
V obci je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 600. Splaškové vody jsou
odváděny do septiků a jímek na vyvážení. Částečně jsou splaškové vody
zaústěny i do dešťové kanalizace. Sběrače jsou vyústěny do místního recipientu
– vodní tok Okenná. Technický stav neodpovídá požadavkům pro odvádění
splaškových vod. Kanalizace v obci byla budována ve 40. letech (první etapa)
a v letech 1958 – 60 (druhá etapa). Správcem a vlastníkem je Obec Čelčice.
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V rámci zpracování studie odkanalizování bylo využito všech dostupných
stávajících dokumentací, které se podařilo dohledat v archivu obce Čelčice.

Kanalizace v Nové ulici (místní název Karabina – Chmatov)
Součástí PD je část kanalizace, která je v rámci studie nazvána jako stoka „B“.
Kanalizace z betonových trub DN300, DN400 a DN500 byla realizována v roce
1959 v délce cca 250 m se zaústěním do toku Okenná ve výustním objektu V6.
Dokumentace

se

skládá

z

vodohospodářského

schválení

z

roku

1958

a vodohospodářského rozhodnutí z roku 1972, které stanovilo, že tato
kanalizace může být provozována jako kanalizace dešťová bez zaústění
odpadních a splaškových vod. Součástí výkresové části je pouze přehledná
situace na podkladu katastrální mapy.

Dešťová kanalizace obce Čelčice větev I
Zpracovatel L. Héniková, červenec 1982, projektová dokumentace. Jedná
se o projektovou dokumentaci dešťové kanalizace v části obce označené
místními názvy Za humny a Zahrady, kde začátkem 80. let minulého století byla
zahájena výstavba rodinných domků. V rámci této studie je tato část kanalizace
nazvána jako stoka „C“ s vyústěním do toku Okenná do výustního objektu V1.
Dokumentace obsahuje situace i podélné profily.

Čelčice - lokalita Karabina, RD - inženýrské sítě vodovod a kanalizace
Zpracovatel Ing. L. Kujová, Kmochova 11, Olomouc, květen 1997. Dokumentace
řeší inženýrské sítě v rozsahu plynovod, dešťová kanalizace a vodovod pro
výstavbu 7 RD koncem 90. let minulého století. Kanalizace je v PD řešena jako
oddílná, splašky z RD budou akumulovány v žumpách, navržená kanalizace bude
sloužit pouze pro odvádění dešťových vod. Kanalizace délky 202 m je z trub
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kameninových DN300. Tato část je v rámci této studie označena jako stoka
„A.1.1“ a je zaústěna do starší kanalizace pod označením „A.1“.

Bytový dům – 14 b. j.
Zpracovatel Ing. Dohnálek, březen 2000. K dispozici je situace pro návrh
terénních a zahradnických úprav kolem domu. Z dokumentace vyplývá,
že odvodnění bytového domu je řešeno oddílnou kanalizací. Dešťové vody jsou
svedeny dešťovou kanalizací přímo do toku Okenná před propustek komunikace
II/367 a splaškové vody jsou čištěny ve vlastní domovní biologické ČOV
(DBČOV).
Čistírna odpadních vod není vybudovaná (pouze u bytovky je odkanalizování do
vlastní ČOV). Na základě požadavku obce byla navržena nová splašková
kanalizace – PRVK navrhuje rekonstrukci a před rekonstrukcí monitoring.
Pro odvedení odpadních vod je navržen oddílný systém.
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Obr. 29 Mapa stávající dešťové kanalizace

Převzato ze „Studie odkanalizování obce Čelčice“, kdy současný stav je 3400
m dešťové kanalizace v několika větvích.
Z technicko-ekonomické studie společnosti GAVA, s.r.o. z listopadu 2017
vypracované pro návrhy splaškové a dešťové kanalizace a ČOV Čelčice vyplývá:
Že je nutné vybudovat v obci Čelčice kanalizační systém vhodný pro odvádění
odpadních vod, které budou likvidovány v nově vybudované čistírně odpadních
vod (dále jen ČOV) na katastru obce. Stavba bude řešit odstranění základních
vodohospodářských a hygienických nedostatků v obce - splašky z jednotlivých
objektů jsou dnes sváděny do septiků s přepady či žump, které jsou nepravidelně
vyváženy. Lokálně jsou splaškové vody v současné době vypouštěny přímo do
vodoteče nebo do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna přes šest
výustních objektů do toku Okenná.
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Obr. 30 Návrh splaškové kanalizace (převzato ze „Studie odkanalizování obce
Čelčice“)
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Obr. 31 Návrh jednotné kanalizace (převzato ze „Studie odkanalizování obce
Čelčice“)

Popis zásobování vodou v obci
Čelčice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Skalka
– Čelčice, který je zásoben ze zdrojů vrty – studny na jímacím území Skalka
o vydatnosti 3,5 l/s. Do řešeného území nezasahují ochranná pásma vodních
zdrojů. Z jímacího území Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka 2 × 500
m3, z VDJ je voda vedena gravitačním řadem do rozvodné sítě obce Skalka.
Na přívodním řadu do obce Skalka je provedena vodoměrná šachta, ve které
je napojen přiváděcí řad DN 150 do obce Čelčice. Zásobování obce Čelčice
je stabilizované
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí
o dimenzi DN 80 a vyšší (stávající a navrženou) – nutno zabezpečit požárními
hydranty. V zastavěném území obce je vybudovaná požární nádrž. Obcí protéká
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jako hlavní tok Okenná, v severní části pak vodní tok Valová. Oba vodní toky
je možno rovněž využívat jako zdroj požární vody – je nutno stanovit
podrobnějším řešením odběrná místa.

3.9 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ
OBCE ČELČICE

ÚPRAVY

V KATASTRU

Dle Projektové dokumentace k akci „Realizace společných zařízení v k. ú. Čelčice
– I. Etapa“ z roku 2011 je patrné, že v katastru obce Čelčice byly provedeny
komplexní pozemkové úpravy. Tento projekt řešil budování polních cest C17
a C20 vč. nového mostku M6 v okolí nově navrhované víceúčelové nádrže. Pro
příjezd

k

nádrži

a

k

sousedním

pozemkům

bude

sloužit

navrhovaná

asfaltobetonová polní cesta C17 a polní cesta C20. Veškeré zpevněné polní cesty
budou doplněny o rigol s drenáží sloužící i jako protierozní ochrana.
Víceúčelová nádrž je umístěna na soutoku vodotečí Okenná a Trávnička jako
průtočná. Celková plocha vodní nádrže je 4,60 ha, akumulační prostor je 63 500
m3, maximální hloubka 2,30 m. Akumulační prostor nádrže je v celém rozsahu
situován pod úroveň okolního terénu, úroveň provozní hladiny v nádrži
je na úrovni hladiny v přítocích.
Součástí nádrže je ostrov o ploše 0,5 ha, který byl vytvořen z přebytečné zeminy
a slouží pro úkryt živočichů před drobnými predátory. Na ostrově a v okolí vodní
nádrže je provedena výsadba lokálního biocentra LBC 7. Celkem bylo vysazeno
453 stromů, 3732 ks keřů a 440 ks mokřadních bylin. U paty svahu bude
rozmístěno osm skupin lomových kamenů po 5 - 7 kusech poskytujících úkryt
vodním živočichům před predátory. Manipulace s vodou je prováděna pomocí
regulačního objektu požerákového typu v rozmezí 204,70 - 206,50 m n. m.
= 1,80 m.
Přítok vody do nádrže bude převáděn regulačním objektem do hodnoty cca
Q = 140 l/s, nad tuto hodnotu začne voda přepadat bezpečnostním přelivem.
V toku Okenná v profilu pod hrází průtočné nádrže musí být zachován minimální
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zůstatkový průtok Q330 = 5,3 l/s. Toto bude zabezpečeno vyvrtáním otvoru
a osazením potrubí o průměru 30 mm do dlužové stěny požeráku v úrovni 0,5
m pod úrovní provozní hladiny (205,00 m n. m.).
Účelem nádrže je zadržení vody v krajině. Vodní nádrž s ostrůvkem, litorálním
pásmem a okolním biocentrem se velmi brzy stala domovem mnoha druhů
vodního ptactva a živočichů. Zadržená povrchová voda v samotné nádrži
se výrazně podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí a nelze
opomenout i na její protipovodňovou funkci a zlepšení kvality vody na toku
Okenná pod nádrží. Rovněž je zde rekreační využití a zásoba požární vody.

Parametry vodního díla jsou následující:
-

zátopová plocha maximální při Q100 P100 = 55 085 m2 = 5,51 ha

-

zátopová plocha provozní Pp = 45 961 m 2 = 4,60 ha

-

objem provozní Wp 63 579 m3

-

kóta hladiny maximální při Q100 207,05 m n. m.

-

kóta hladiny provozní 206,50 m n. m.

-

hloubka vody maximální při Q100 H100 = 2,35 m

-

hloubka vody maximální provozní Hp = 1,80 m

-

kóta bezpečnostního přelivu Q100 206,70 m n. m.

-

retenční prostor 206,50 - 206,70 Wr = 9 328 m3

-

tok Okenná - osa hráze ř. km = 3,832
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Obr. 32 Realizace společných zařízení v katastru obce Čelčice

Převzato z dokumentace Realizace společných zařízení v k. ú. Čelčice – I. Etapa“
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Obr. 33 Situace kolem VN Čelčice z hlediska ÚSES

Převzato z dokumentace Realizace společných zařízení v k. ú. Čelčice – I. Etapa“

3.10 ZELEŇ V KATASTRU OBCE ČELČICE - ÚSES
Dle analýzy ÚP Čelčice a projektové dokumentace „Krajinná zeleň v obci
Čelčice“ byly vymezeny LC10, LK01, LK02 (Valová/Romže), LC07, LC08, LK03,
LK04 a LK05 (Okenná). Vymezení bylo koordinováno s ÚP sousedních obcí,
pouze LK03 a LK04 bude třeba vymezit na území obce Klenovice na Hané.
Biocentrum LC07 bylo vymezeno dle zpracované KPÚ.
Nadregionální biocentrum NC12 bylo vymezeno v původním rozsahu. V rámci
biocentra jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území, které umožňují
jak zemědělskou činnost, tak i výsadbu krajinotvorné zeleně v podobě liniové
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zeleně a remízů, dále revitalizaci vodních toků, realizaci ÚSES a zalesnění.
Na konkrétní záměry by měla být zpracována projektová dokumentace.
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Územní

systém

ekologické

stability

je

vymezen

v

krajině

(především

na zemědělské půdě mimo rozvojové lokality). Skladebné části ÚSES jsou
převážně nefunkční, neexistující navrženy k založení.
Vymezení nadregionálního biocentra NC12 (Skalka) vychází z nadřazené
dokumentace – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a pouze upřesňuje
jeho vymezení nad měřítkem územního plánu (1 : 5 000). Nadregionální
biocentrum je v nadřazené dokumentaci vymezeno obecně z důvodu zachováni
a obnovy biodiverzity, kterou tento typ zemědělské krajiny částečně ztratil
v minulém století při nešetrném způsobu obhospodařování.
Konkrétním cílem je zvyšování podílu trvalých kultur v krajině a krajinných prvků
jako jsou aleje, větrolamy, solitérní zeleň, remízy atd. a ve stávajících porostech
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zachování přírodě blízké druhové skladby a jejich citlivou obnovu. Tato opatření
by neměla degradovat kvalitní zemědělskou půdu, na které je biocentrum
vymezeno, cílem je pouze tento typ čistě zemědělské produkční krajiny
harmonizovat a zvýšit její druhovou pestrost. V rámci biocentra jsou vymezeny
plochy míšené nezastavěného území – NS.

Vymezení lokálního biocentra LC08 vychází z provedené Komplexní pozemkové
úpravy (Agroprojekt PSO, s. r. o, 2009), která však nevymezila biocentrum
v dostatečných parametrech. Při vymezení byl využit pozemek ve vlastnictví
obce (p. č. 1037) a rozšířen o sousední pozemky (p. č. 1040 a 1043) tak, aby
byl zásah do soukromého vlastnictví co nejmenší, ale zároveň byly dodrženy
minimální parametry vymezení tohoto typu biocentra, což činí 3 ha. Na navržené
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části se předpokládá výsadba listnatých dřevin, jejichž skladba bude odpovídat
místním podmínkám.

Obr. 34 Návrh lokálního biocentra LC08

Vymezení lokálního biocentra LC10 vychází ze zadání ÚP. Bylo vymezeno na
základě podkladového dokumentu – Generelu ÚSES a zmenšeno a upřesněno na
minimální parametry pro vymezení biocentra, což jsou 3 ha. Při vymezení bylo
přihlédnuto k současné parcelaci. Biocentrum je částečně vymezeno i v k. ú.
Hrubčice, avšak jako interakční prvek, což by se mělo změnou územního plánu
Hrubčic upravit a koordinovat s územním plánem Čelčic. Na navržené části se
předpokládá výsadba listnatých dřevin, jejichž skladba bude odpovídat místním
podmínkám.
Oproti předchozí ÚPD bylo biocentrum LC07 posunuto více na jihozápad,
vymezení

bylo

převzato

ze

zpracované

Komplexní

pozemkové

úpravy.

Biocentrum LC07 a LK03 je vymezeno v rámci nadregionálního biocentra NC12.
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1) LOKÁLNÍ BIOCENTRUM „OKENNÁ“ (parcelní číslo: 1037)
Na této ploše byla navržena výsadba lokálního biocentra. Jedná se o hlavní část
biotických úprav, neboť se jedná o prvek ÚSES, který přiléhá na stávající lesní
pozemek. V návaznosti na provedené terénní šetření byla navržena výsadba
domácích polních druhů, které budou prospívat na stanovišti. Pro vytyčení
lokality byla navržena výsadba vzrostlých stromů s balem, obvod kmene 8 – 10
cm (spon po 25 m). Dále zde byla navržena výsadba stromů v řadách. Tyto řady
jsou od sebe vzdáleny 2,5 m. Spon stromů v řadách je také po 2,5 m. Sousedící
řady jsou posunuty tak, aby stromy vždy tvořily trojspon. (viz výkresová část).
Byla navržena směs odrostků a poloodrostků. Tato heterogenita zajistí lepší
ujímavost a odrůstání vysazovaných dřevin. Střídání dřevin různého sadebního
materiálu je vyznačeno ve výkresové části. Celkový koncept výsadby má
charakter postupně se zahušťujícího porostu, kdy největší hustota a výška
výsadby je ve střední části. V okrajových částech lokality budou umístěny keřové
pásy. Pro zvýšení biodiverzity bylo na této lokalitě navrženo ponechání tří ploch
bez dřevin, pouze pro výskyt lučního trávníku. Vzhledem k předpokládanému
tlaku zvěře byla na této ploše navržena celoplošná oplocenka, včetně dvou bran
pro průchod.

Obr. 35 Návrh LBC Okenná

Převzato z PD Krajinná zeleň v obci Čelčice
2) STROMOŘADÍ U BIOCENTRA (parcelní číslo: 1036)
Na další lokalitě byla navržena výsadba stromořadí, které bude navazovat na
sousední lokání biocentrum. Byly zde navrženy dva typy sadebního materiálu:
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výsadba vzrostlých stromů s balem, obvod kmene 8 – 10 cm pro vytyčení lokality
(jilm habrolistý), které budou doplněny lesnickými odrostky (javor babyka, jeřáb
ptačí, třešeň ptačí, lípa malolistá) a keřovými oplocenkami (ptačí zob obecný,
kalina obecná, trnka obecná, brslen evropský). V JV části lokality byla navržena
výsadba alejových stromů tak, aby korespondovaly s přilehlým biocentrem,
ve sponu po 25 m. Vzhledem k požadavku na ponechání pozemku pro přístup
k okolním parcelám bude zbylá část pozemku pouze zatravněna.
3) INTERAKČNÍ PRVEK „U KAPLE“ (parcelní číslo: 1230)
Na této ploše byla navržena liniová výsadba z různého sadebního materiálu.
Smyslem tohoto stromořadí je vytvoření vegetačního doprovodu polní cesty
v otevřené krajině. Byla zde navržena liniová výsadba polních druhů stromů
(javor babyka, lípa malolistá, bříza bělokorá, jeřáb ptačí), které budou doplněny
domácími druhy keřů (ptačí zob obecný, kalina obecná, růže šípková, trnka
obecná). Pro zajištění souladu mezi neuspořádaným přírodním charakterem
avšak zároveň pravidelného doprovodu polní cesty byla navržena výsadba
stromů ve skupinách po pěti či po deseti kusech. Všechny stromu budou
umístěny ve sponu o 10 m. Mezi skupinami bude ponechána mezera 25 m.
Byla navržena kombinace stromů s balem a odrostků. Pro vytyčení polní cesty
byla navržena výsadba vzrostlých stromů s balem, obvod kmene 8 – 10 cm
(javor babyka), které jsou umístěny v pravidelném řádu – ve skupinách po deseti
kusech jsou umístěny na začátku a na konci skupiny; ve skupinách po pěti
kusech je balový strom umístěn uprostřed. Tyto větší stromy jsou ve skupinách
doplněny výsadbou odrostků. Tato heterogenita výsadeb zajistí lepší ujímavost
dřevin a přírodní charakter výsadby. Střídání skupin je vyznačeno na výkresové
příloze. Změna nastává v severní části území, kde je plánovaná výsadba
v konfliktu s průběhem a ochranným pásmem inženýrských sítí. Umístění
výsadby bylo proto přizpůsobeno výskytu těchto sítí. Také u posedu byl jeden
strom vynechán. Plocha bude zatravněna.
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Obr. 36 Návrh zeleně v IP U kaple

Převzato z PD Krajinná zeleň v obci Čelčice
V Čelčicích zároveň došlo v roce 2018 ke zpracování dokumentu „Revitalizace
obecních prostranství“ v obci Čelčice, který má za cíl zlepšení stavu přírody
a krajiny v intravilánu obce Čelčice, kterého bude dosaženo ošetřením
stávajících dřevin a realizací výsadeb dřevin přirozené druhové skladby.
Záměrem je kultivace řešeného území s posílením funkcí, kladených na veřejné
plochy zeleně (estetická, odpočinková, rekreačně-sportovní, zvýšení životní
úrovně obce, ekostabilizační funkce apod.). Na základě průzkumu lokality byla
navržena vhodná obnova zeleně v souladu s požadavky obce a také s nároky
stanoviště. V první řadě bude ale brán ohled na esteticko-ekologickou funkci
nově založených prvků. V rámci projektu došlo ke zmapování současného stavu
dřevin, navržení pěstebních zásahů a dále k návrhu výsadeb a celkové úpravy
vybraných ploch. Konkrétně se jedná o:
Lokalita Dvorana kulturního domu - „Hliník“
Lokalita známá také jako „Hliník“ je problematická z důvodu eroze a sesouvání
svahů a bylo nutné navrhnout ochranné opatření proti tomuto procesu.
Po obvodu celého území se nachází vzrostlý smíšený porost, který je však z velké
části tvořený nevhodnými, nepůvodními či neperspektivními dřevinami. Jedná
se o smrkovou či nepůvodní akátový porost, který napomáhá erozi a zároveň
zabraňuje růstu dalších dřevin. Tyto dřeviny jsou doplněny dalšími náletovými
dřevinami či vzrostlými modříny a břízami.
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Dále pak o plochu „Náves s vánočním stromem“ a plochu “Sportoviště“. Součástí
je vždy návrh péče o výsadby.

Obr. 37 Návrh zeleně kolem kulturního domu Čelčice

Převzato z PD „Revitalizace obecních prostranství“ v obci Čelčice
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3.11 PASPORT VODNÍHO TOKU OKENNÁ A JEJICH
PŘÍTOKŮ
Po úvodní schůzce na obecním úřadě v Čelčicích byl proveden podrobný pasport
vodního toku Okenná. Zjišťuje se, zda na vodním toku nejsou závady, které by
mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky (§ 72 odst. 1).
Při terénní obchůzce se dokumentuje:
Stav koryta vodního toku
Stav objektů v záplavovém území (volně uložené dřevo, komposty, stavební
řezivo, černé skládky);
Stav vodních děl (stav hráze, břehů, kontrola retence, stav jezových objektů,
kontrola dokumentace)
Stav mostků a mostních lávek (kapacita, ukotvení k terénu) a stav propustků
Při intenzivních lokálních srážkách by mohla být obec ohrožována splachy z polí
nacházejících se na svazích, když dochází ke koncentraci přívalových vod
a materiálu na obecních komunikacích a polních cestách.
Před zahájením samotné prohlídky byla její trasa navržena tak, aby byla
provedena návštěva kritických míst a typových úseků vodního toku pro ilustraci
stavu vodních toků. Ze všech navštívených míst byla provedena pozemní
fotodokumentace.
Pozemní fotodokumentace byla provedena pomocí mobilního telefonu Xiaomi
Redmi 4X s aplikací Gisella. Gisella je mobilní mapová aplikace pro sběr dat
v terénu s polohou pomocí GPS. Díky této aplikaci byly pořízeným fotografiím
přiřazeny GPS souřadnice. Fotografie byly zhotoveny Mgr. Ondráčkovou
(ENVIPARTNER, s.r.o.) a zachycují stav koryta a nejbližšího okolí ke dni 11. 5.
2020. Byl proveden terénní výzkum kritických lokalit, které byly vytipovány na
základě předchozích přívalových dešťů a následné eroze a zároveň na základě
výsledků z erozního a odtokového modelu. Zejména byl proveden pasport
vodního toku Okenná s důrazem na zdokumentování aktuálního stavu. Celkem
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bylo nafoceno 83 míst s celkem 150 fotografiemi. Ve druhé fázi terénního šetření
byl kladen důraz na průzkum intravilánu. Jednalo se o vytipování lokalit pro
zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v obci Čelčice. Tato část výzkumu
proběhla dne 9. 7. 2020 na 23 místech, kde bylo pořízeno 39 fotografií.

Fotodokumentace z terénních šetření je součástí dokumentu na
přiloženém CD.

V rámci terénního dne proběhla i schůzka se starostou obce p. Karlem Černým,
se kterým byly řešeny problémové lokality v obci a podklady pro vypracování
strategie.

Obr. 38 Body terénního průzkumu v katastru obce Čelčice
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4 NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Návrhovou a implementační část lze rozdělit na dvě oblasti, kdy první řeší tok
Okenná a druhá opatření pro akumulaci a infiltraci vody v intravilánu obce.

V rámci Návrhové a Implementační části se jedná o prvotní návrhy
opatření, které se zabývají hospodařením se srážkovými vodami
v intravilánu obce. Zároveň jsou zde doporučení pro zlepšení
hydrologického stavu toku Okenná. Kromě těchto opatření je možné
realizovat i další protierozní a protipovodňová opatření na katastru
obce. Všechna tato opatření je třeba vypracovat v samostatné
projektové dokumentaci.

4.1 NÁVRHY OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ STAVU VODNÍCH
TOKŮ V KATASTRU OBCE

Vodní tok Okenná (IDVT 10202979) vtéká do Čelčic z jihu z katastru obce Pivín,
kdy následně podtéká železniční trať a teče mokřady až k VN Čelčice.
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Obr. 39 Tok Okenná před přítokem do katastru Čelčic

Tato nádrž je napájena jednak tokem Okenná, poté tokem Trávnička
přitékajícího od Skalky a také bezejmenným tokem, který odvodňuje les Hrubé
louky a lokalitu Obecní. Více o VN Čelčice je uvedeno výše v dokumentu
„Strategie boje se suchem – přívalové srážky“.
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Obr. 40 Pohled na VN Čelčice

Z nádrže Teče Okenná na východ opět pod železnici. Tok je zde upraven
a stabilizován. Místy je koryto zaneseno sedimentem a také zarostlé travinami.
Následně je koryto směrem k mostku na polní cestě zarostlé a obtížně přístupné,
voda v toku je téměř stojatá.
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Obr. 41 Zarostlé koryto pod VN Čelčice

Poté teče Okenná pod hlavní silnicí č. 367. Zde je koryto upravené a opevněné.
Na začátku intravilánu obce protéká Okenná za zahradami. Koryto je zarostlé
a je zde množství uložených sedimentů. Místy jsou přes tok položené desky,
které tvoří živelné lávky. Zde je třeba dbát na možnost odplavení při povodních.
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Obr. 42 Lávky přes Okennou za zahradami

Poté tok přitéká zezadu ke sportovnímu areálu, kde se nachází množství
splavených větví. Doporučujeme koryto pročistit a případné dřeviny zasahující
do průtočného profilu prořezat.

71

Strategie boje se suchem – přívalové srážky

Obr. 43 Dřevní nápěchy v toku Okenná

Dále Okenná teče kolem bývalé nádrže, která má potenciál na další využití
z hlediska hospodaření s vodou a její akumulace v intravilánu a bude o ní zmínka
níže v textu.
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Obr. 44 Stará nádrž v intravilánu obce

Za obcí Čelčice je tok Okenné mělký, poměrně zaplněn sedimenty a zarostlý
travinami. Tok teče mezi poli a je víceméně narovnán. Na toku se nacházejí
příčné objekty, jako jsou mosty a propustky využívané především zemědělskou
technikou. U těchto objektů je třeba dbát na to, aby nedocházelo k jejich zaspání
splavovaným materiálem. Doporučujeme tok projít a objekty pročistit.
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Obr. 45 Tok Okenná v extravilánu

Za intravilánem se do Okenné vlévá levostranný přítok odvodňující lokalitu
Okroužek, který je velmi vodný. Jedná se o recipient odvodňující zmeliorované
pozemky (IDVT 10192930) s délkou 0,570 km.
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Obr. 46 Levostranný přítok Okenné

Poté Okenná teče mezi lokalitou Velký trávník a Zábraní a má charakter
neupraveného

vodního

toku

s občasným

výskytem

a množstvím sedimentů splavených z okolních polí.
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Obr. 47 Zarostlé koryto Okenné

Vodní tok Okenná přímo neohrožuje intravilán obce Čelčice.
Převážně teče mimo zástavbu a má charakter pomalu tekoucího
toku, kde dochází k přirozeným procesům, jako jsou břehová eroze,
sedimentace, akumulace materiálu a tvorbě dřevních nápěchů.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav objektů na toku (mosty,
propustky) a kontrolovat zejména jejich průchodnost a kapacitnost.
Dále doporučujeme udržovat břehovou vegetaci a osekávat dřeviny
zasahující do průtočného profilu.

4.2 NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKUMULACI A INFILTRACI
VOD V INTRAVILÁNU OBCE
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VN 1 – malá vodní nádrž
Popis situace:
Na východním okraji intravilánu Čelčic se nyní nachází
zastaralá a neudržovaná vodní nádrž, její hladina je stojatá
a znečištěná. Přítok tvoří pouze dešťová voda, která dopadne
do blízkého okolí nebo na samotnou plochu nádrže. Lokalitou
dále protéká dešťová kanalizace (stoková síť A a E) a ta je
bez jakéhokoliv dalšího využití zaústěna přímo do vodního
toku Okenná, která protéká po jižním a východním okraji
zastavěného území.
Navrhovaná opatření:
Vybudování vodní nádrže za účelem zadržení dešťové vody,
která může být využívána pro hasičské potřeby, případně
jako závlahová voda např. pro obecní zeleň. Součástí bude
bezpečnostní přepad a spodní výpusť, která umožní regulaci
hladiny, nebo úplné vypuštění nádrže. Obě funkční zařízení
budou zaústěna do vodního toku Okenná. Hlavní přítok do
nádrže bude vyřešen zaústěním stokové sítě A, ale před
samotnou vpustí, je potřebné zřídit filtrační zařízení či
sedimentační jímku, kvůli zachovávání určité kvality vody
nacházející se v zádržném prostoru. Jako další přítok může
být využit samotný vodní tok Okenná. Plocha nádrže je cca
310 m2. Projektová dokumentace bude vytvořena v
následujících fázích dle normy TNV 75 2410. Návrh v této
fázi je pouze rámcový a projektant bude měnit jednotlivé
aspekty dle svých preferencí.
Předpoklady funkčnosti:
Údržba a kontrola funkčních zařízení. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Údržba vegetace.
Finanční náročnost:
Odhadovaná cena celé nádrže je 1 150 000 kč.
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Možnosti financování:
Dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vodní nádrž umožní efektivní využití dešťové vody a zabrání jejímu okamžitému odtoku z dotčeného území.

Dotčené parcely:
Číslo parcely

Katastrální
území

1387
1007
1388/1

Čelčice

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Ostatní plocha

2 279

Obec Čelčice

Ostatní plocha

6 479

Obec Čelčice

Vodní plocha

14 587

Česká republika (Povodí Moravy,
s.p.)

Současný stav
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ZP 1 – zasakovací prostor
Popis situace:
Lokalita se nachází ve sportovní zóně Čelčic na západním
okraji zastaveného území. Prochází jí dešťová kanalizace
(stoková síť B), která je vyústěna do nedalekého vodního
toku Okenná, a to bez jakékoliv možnosti zasáknuti nebo
zadržení vody v zeleni v celé trase kanalizace. Tudíž může
docházet k nedostatku vody v suchých obdobích.
Navrhovaná opatření:
Vybudování podzemního zasakovacího prostoru za účelem
možnosti zadržení vody v půdě a její následné využití
travním porostem a dřevinami. První část celého zařízení
bude tvořena stávající poslední šachtou ve stokové síti B,
dále bude napojena na sedimentační šachtu, která zamezí
znečištění dalších částí systému. Tato šachta bude
navazovat na vsakovací prostor. Ten spočívá ve vytvoření
štěrkového polštáře s vloženými drenážními (vsakovacími)
trubkami. Pro možnost kontroly a proplachování budou do
systému navrženy revizní šachty. Drenážní trubka bude
vyústěna do Okenné, to napomůže k odvedení přebytečné
vody, která není schopna se zasáknout. Plocha opatření je
cca 290 m2. Projektová dokumentace bude vytvořena dle
normy ČSN 75 9010. Tato možnost zasakování je velice
efektivní, ale i nákladná a z toho důvodu může být zvolena
alternativa v podobě odebrání určité vrstvy zeminy ze
zatravněné plochy, vytvoření mezer v obrubnících, které
umožní svévolnou infiltraci vody do sníženého terénu.
Předpoklady funkčnosti:
Údržba a kontrola šachet.
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Finanční náročnost:
Odhadovaná cena zasakovacího prostoru je 740 000 kč.
Možnosti financování:
Dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Zasakovací prostor umožní převedení povrchového odtoku na podpovrchový a tím přispěje k rozvoji zeleně v okolí.

Dotčené parcely:
Číslo parcely
86/1
486/1
487
1388/1

Katastrální
území

Čelčice

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

7 724
591
3 983

Vodní plocha

14 587

Obec Čelčice
Obec Čelčice
Obec Čelčice
Česká republika (Povodí Moravy,
s.p.)
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PP 1 – propustná zpevněná plocha
Popis situace:
Na západním okraji zastavěného území Čelčic u mateřské
školky se nachází parkoviště s povrchem z asfaltu. Tato
plocha je nepropustná a veškerá voda je z ní svedena do
kanalizační šachty, která je stokovou sítí odvedena až do
nedalekého vodního toku Okenná. Srážková voda je tudíž
nevyužita na místě jejího dopadu, kde může přispívat
k rozvoji zeleně.
Navrhovaná opatření:
Odstranění asfaltového povrchu a jeho nahrazení
propustným nebo polopropustným materiálem. Vhodnými
typy povrchů jsou zatravňovací dlažba nebo kamenná či
betonová dlažba s pískovými spárami. Pro snížení
srážkového odtoku je nutno minimalizovat množství
nepropustných zpevněných ploch, a naopak zachovat v co
nejvyšší míře propustné povrchy, nejlépe s vegetačním
pokryvem. To pravidlo by mělo být aplikováno ve všech
budoucích projektech v obci. Plocha opatření činní cca 283
m2.
Předpoklady funkčnosti:
Údržba vegetace.
Finanční náročnost:
Odhadovaná cena propustné zpevněné plochy je 270 000 kč.
Možnosti financování:
Dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudování zpevněné propustné plochy napomůže ke zlepšení infiltrace dešťové vody v zastaveném území.
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Dotčené parcely:
Číslo parcely

Katastrální
území

Druh pozemku

Čelčice

Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada
Ostatní plocha

St. 178
109/1
1374

6

Plocha parcely
[m2]

Vlastník parcely

538

Obec Čelčice

1 402
3 017

Obec Čelčice
Obec Čelčice
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AV 1 a 2 – akumulace srážkové vody
Popis situace:
V lokalitě návrhů AV 1 a 2 se nachází obecní budovy s vetší
plochou střech. Dešťové kapky dopadající na tyto střechy
jsou svedeny do dešťové kanalizace a následně vyústěny do
vodního toku Okenná. Tím dochází k odvádění vody, která
mohla být použita jako užitková.
Navrhovaná opatření:
Vybudování prostoru pro akumulaci srážkové vody za účelem
jejího následného využití pro zálivku zeleně nebo splachování
WC. Pro minimalizaci vnosu znečištění je nejvhodnější
používat srážkové vody odtékající ze střech nemovitostí.
Ze střechy bude voda svedena do filtračního zařízení a
následně do podzemní akumulační nádrže. Odtud bude voda
využívána dle potřeby a může sloužit jako rezerva do
suchých měsíců. Plocha návrhu AV 1 je cca 403 m 2 a u AV 2
činní cca 582 m2.
Předpoklady funkčnosti:
Kontrola stavu a pravidelná údržba filtračního zařízení a akumulační nádrže.
Finanční náročnost:
Odhadovaná cena jednoho prostoru pro akumulaci srážkové vody je 180 000 kč.
Možnosti financování:
Dotace OPŽP
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Akumulací srážkové vody a jejím následným využíváním dojde k velké úspoře pitné vody, která by místo ní byla využita.
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Dotčené parcely:
Číslo parcely

Katastrální
území

Druh pozemku

Čelčice

Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha

St. 119
St. 178
St. 267
1377

8

Plocha parcely
[m2]

Vlastník parcely

838

Obec Čelčice

538

Obec Čelčice

596

Obec Čelčice

11 933

Obec Čelčice
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SO 1 – sanace strže
Popis situace:
Na západním okraji intravilánu Čelčic na příjezdové
komunikaci ke kulturnímu domu dochází k akumulaci vody,
která protéká skrze mezery v obrubnících na níže položenou
asfaltovou plochu a pak pokračuje dále do zatravněné
plochy. Poté co voda odteče z komunikace tak vtéká na
strmý zatravnění svah, na něm dochází k postupnému
vymývání půdních částic a tím pádem tvorbě erozních rýh,
které mohou narušit stabilitu svahu, a i samotné komunikace
ležící nad ním.
Navrhovaná opatření:
Opatření bude tvořeno z mezer v obrubnících na okraji
komunikace, a to v oblasti kde jsou již vytvořeny dvě malé
strže zapříčiněné vodní erozí. Strže budou využiti pro svod
dešťové vody, kvůli zamezení jejich postupnému vymývaní
budu upraveny do pravidelného tvaru a opevněny
pomocí kamenného záhozu. Pod svahem bude vytvořena
terénní deprese, která umožní pozvolné vsahování vody.
Plocha deprese bude zatravněna a hloubka bude cca 30 cm
na ploše 25 m2 s pozvolným sklonem svahů.
Předpoklady funkčnosti:
Sečení vegetace a odstraňování těles zamezující plynulému průtoku.
Finanční náročnost:
Odhadovaná cena opatření je 30 000 kč.
Možnosti financování:
Dotace OPŽP
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Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Umožní odvod vody z povrchu komunikace do míst, kde dojde k zasáknutí vody, a to bez projevů účinků vodní eroze na svah.

Dotčené parcely:
Číslo parcely
1269

Katastrální
území
Čelčice

Druh pozemku

Plocha parcely [m2]

Vlastník parcely

Ostatní plocha

6 002

Obec Čelčice
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DALŠÍ DOPORUČENÍ NA HOSPODAŘENÍ V KATASTRU OBCE
K zadržení vody v krajině a adaptaci na projevy sucha a přívalových povodní
je vhodné využívat přírodě blízkých opatření.
Ke

snížení

vodní

eroze

je

možné

využívat

organizační,

agrotechnická

a biotechnická opatření či jejich kombinace. Cílem protierozních opatření
je snížení hodnoty smyvu půdy pod přípustnou hodnotu, ale také ochrana
ohrožených objektů.
Organizační opatření spočívají v celkovém pojetí organizace krajiny při využívání
ochranného

účinku

vegetačního

pokryvu.

K

organizačním

protierozním

opatřením se řadí vhodný tvar a velikost pozemku, situování pozemku delší
stranou ve směru vrstevnic, protierozní osevní postupy a rozmisťování plodin,
pásové

střídání

plodin

a další.

Implementace

organizačních

opatření

je jednoduchá a nejméně finančně náročná. Zavedením organizačních opatření
dochází ke snížení kinetické energie dešťových kapek a vytvoření překážek
v povrchovému odtoku. Dostatečný kořenový systém zpevňuje půdu a zlepšuje
její vlastnosti.
Agrotechnická opatření se zavádí především ke snížení času, kdy je půda bez
vegetačního

krytu.

Do

kategorie

agrotechnických

opatření

spadá

setí

po vrstevnici, ochranné obdělávání, technologie ochranného zpracování půdy
(ponechání

posklizňových

zbytků,

hrázkování,

mulčování)

či

protierozní

technologie pěstování širokořádkových plodin a speciálních kultur.
Biotechnická opatření, ke kterým řadíme například protierozní průlehy, příkopy,
meze, hrázky, nádrže, zasakovací pásy, přehrážky, terasování a další. Tato
skupina opatření vyžaduje technické pozemkové zásahy a je nákladná.
Biotechnická opatření mimo protierozní účinky mají vliv na retenci vody
v krajině, zvýšení ekologické stability krajiny a další.
K protipovodňové i protierozní ochraně se využívá malých vodních nádrží. Tyto
konkávní tvary zachycují povodňové průtoky a transportované půdní částice,
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zadržují vodu v krajině a plní mnoho dalších pozitivních funkcí. Malé vodní nádrže
se člení na vodárenské, usazovací, retenční, krajinotvorné a další.
Opatření ke snížení eroze a dopadů sucha je třeba zavádět nejen na orné půdě,
ale také na vinicích, chmelnicích a v sadech. Opatření mohou být organizační
a agrotechnická. Mezi organizační opatření na speciálních kulturách patří
výsadba ve vrstevnicovém směru při jejím zakládání, vytváření hrázek
k zadržení vody na svazích. K agrotechnickým opatřením na zmíněných
kulturách se řadí například zatravnění meziřadí.
Lesní porosty plní produkční, klimatické, půdoochranné, zdravotní, hydrické
a další funkce. Tyto ekosystémy poskytují ochranu půdy, vytváří specifické
mikroklima, umožňují rovnoměrné rozdělení srážek díky jejich zachycení listy
a snížení

extrémních

odtoků

díky

vysoké

schopnosti

absorpce.

Jedním

z možných opatření k je vytvoření polyfunkčního lesa, tedy porostu různých
struktur, dřevin a věkových stupňů. Polyfunkční les snižuje odnos sedimentů
do vodních toků, zvyšuje biodiverzitu, plní protierozní funkci a zadržuje vodu
v krajině. Podobné pozitivní dopady má také omezení smrkových monokultur ve
3. a 4. vegetačním stupni. Na lesních pozemcích je třeba dbát na vhodné těžební
postupy a důsledné sanace narušení půdy. K modifikaci erozně-sedimentačních
procesů v lesích je využíváno hrazení strží. Přehrážky vyrovnávají odtoky
z mikropovodí a snižují množství transportovaných sedimentů. K záchytu
splavenin, ustálení délky koryta, zajištění svahů a zabránění erozní činnosti
je využíváno hrazení bystřin přehrážkami.
V současné době je ve vodním hospodářství trend přiblížení se přírodě blízkým
podmínkám vodního toku. Vhodným způsobem jsou revitalizace vodních toků,
díky kterým dochází ke zvětšení běžné akumulace vody, zpomalení odtoku vody,
obnovení

přirozené

dynamické

stability

koryta,

nastolení

přirozeného

splaveninového režimu a další. Opatření v údolních nivách vodních toků využívají
lužních lesů, transformačních a akumulačních vlastností rozlivů. K této skupině
opatření patří revitalizace koryt toků, snížení břehů, vytvoření tůní, mokřadních
ploch a další.
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Opatření v oblastech mokřadních biotopů využívají jejich přirozených podmínek.
Jejich cílem je akumulace vod v těchto plochách, umožnění pomalého vsakování
vody do půdy apod. Mokřadní biotopy v blízkosti vodních toků vytvářejí útočiště
pro živočichy v období sucha a na druhé straně transformují povodňové průtoky.
Funkční mokřady zlepšují podmínky infiltrace a zvyšují úroveň hladiny podzemní
vody.
Zavádění protierozních opatření, opatření ke snížení dopadů sucha a opatření
proti povodním by mělo být především v zájmu vlastníků pozemků, případně
hospodařících subjektů. Půdu je třeba chápat jako neobnovitelný přírodní zdroj,
proto je třeba předcházet její degradaci. Zvýšený odnos materiálu půdní erozí
a přívalovými

srážkami

má

nejen

ekologické,

ale

také

ekonomické.

Předpokladem pro úspěšnost zmíněných opatření je zejména spolupráce
zainteresovaných subjektů, jako jsou orgány státní správy a samosprávy,
vlastníci nemovitostí, hospodařící subjekty, správci vodních toků a dalších.
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5 ZÁVĚR
V poslední době se účinky sucha ale i přívalových povodní v naší krajině bohužel
projevují častěji. Strategie boje se suchem – přívalové srážky v obci Čelčice
sumarizuje vývoj krajiny v kontextu sucha a přívalových povodní.
Zároveň došlo ke zpracování analýzy meteorologických prvků teploty a srážek
v období 1961-2019 a propojení tohoto strategického dokumentu s aktuálními
informačními portály o suchu a vývoji této problematiky do budoucna.
Na základě terénního průzkumu v katastru obce Čelčice a následného zpracování
digitálního modelu terénu bylo vytvořeno množství derivovaných analýz. Jedná
se především o analýzu odtokových poměrů, analýzu ohrožení vodní erozí,
souhrn meliorací a hospodaření se zelení. Mapové přílohy, které dokumentují
uvedené skutečnosti, jsou přílohami strategie.
Rovněž byl proveden pasport pasport vodního toku Okenná. V další fázi došlo
k vytipování míst vhodných k realizaci vhodných opatření pro hospodaření
se srážkovými vodami díky identifikaci odtoku srážkových vod v intravilánu
obce.
V návrhové a implementační části se nachází jednotlivé katalogové listy
opatření, které jsou navrhnuty ve vytipovaných lokalitách. Každý list opatření
obsahuje lokalizaci, popis stávající situace, popis návrhu a další informace.
Zároveň jsou ke každému návrhu vypsány dotčené parcely a uživatelé půdy.
Dokument

je

zakončen

kapitolou

s obecnými

v katastru obce Čelčice.
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CN

Číslo odtokové křivky CN

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

Číslo hydrologického pořadí

ČÚZK

Český ústav zeměměřičský a katastrální

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

EUC

Erozně uzavřený celek

HEIS

Hydroekologický informační systém

HOZ

Hlavní odvodňovací zařízení

KB

Kritický bod

KN

Katastr nemovitostí

KoPÚ

Komplexní pozemková úprava

KP

Kritický profil

PP

Povodňový plán

k. ú.

Katastrální území

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

LPIS

Land Parcel Identification System (veřejný registr půdy)

OP

Ochranné pásmo

ř. km

Říční kilometr

TTP

Trvalý travní porost

USLE

Univerzální rovnice ztráty půdy

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

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

Web Map Service (webová mapová služba)
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