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Úvod
Koncepce hospodaření s vodou v obci Valeč shrnuje vodohospodářskou problematiku na
území obce a nastiňuje další rozvoj obce v této oblasti. Koncepce vychází především z
podrobného terénního průzkumu, sběru dat a dostupných podkladů. Koncepce hospodaření
s vodou na území obce sumarizuje dosavadní podklady a rozpracovává zjištěné problematické
oblasti. Koncepce je přehledným dokumentem složeným z několika dílčích částí, obsahuje
popisnou, analytickou a návrhovou část. Část popisná charakterizuje zkoumané území.
Následuje část analytická, která sumarizuje poznatky z terénního výzkumu a z dostupných
podkladů. Analytická část zahrnuje definici a analýzu řešených problémů v obci na základě
místního šetření a sumarizace dostupných podkladů. Návrhová část definuje dílčí oblasti
řešení zjištěných problematických oblastí a formou katalogových listů rozpracovává jednotlivá
opatření, která směřují ke zlepšení hospodaření s vodou na území obce. Dále jsou doporučeny
k řešení konkrétních situací. Celkově tato koncepce slouží jako SWOT analýza studovaného
území. Koncepce respektuje Plán dílčího povodí.

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.

Povodně
(§ 64, dle 254/2001 Sb. Vodní zákon)
(1) Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod,
při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní
je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při
soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména
táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména
poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením
kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí
odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně
povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň
odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci
1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok
vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů
povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k
přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při
kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:
•

zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s
dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a
postupují dále do níže položených úseků větších toků

•

letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na
všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších
tocích

•

letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za
několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv
na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh
povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)

•

zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích,
vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:
•

sesuvem půdy

•

ucpání průtočných profilů propustků a mostů

•

nahromaděním naplavenin v kritických místech

•

ledovými jevy, jinými jevy.

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 nastoupá 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:
červenec 1998 – východní Čechy, červnu 2006 na horní Dyji, červen 2008 – Beskydy, červen
2009 – středí Morava, Novojičínsko, podhůří Rychlebských hor a Jižní Čechy, srpen 2010 přívalová povodeň na Lužické Nise, Frýdlantsko, severní Čechy, červen 2012 – Rokycansko,
červen 2013 západní Čechy, Praha-Karlín, Šluknovský výběžek, střední Morava, červenec 2016
– Zlínský kraj, červenec 2017 – Jihomoravský kraj, Orlickoústecko, květen 2018 - střední Čechy,
červen 2018 – Ostravsko, Jihlavsko.
Hodnocení přívalových povodní
Vlastní metodický postup rozdělen do čtyř ucelených metodických kroků:
•

hodnocení přispívajících ploch včetně identifikace kritických bodů

•

simulační modely

•

posouzení ohrožení řešené lokality,

•

návrh opatření dle katalogu opatření
Metodou tzv. kritických bodů byla VÚV TGM, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno

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

Pojmy užívané v souvislosti s přívalovými povodněmi
Dráhy soustředěného odtoku (DSO): místa, kde dochází ke zvýšenému povrchovému odtoku
vody v důsledku uspořádání terénu. Vytváří se tak odtokové dráhy a hrozí rýhová eroze
zejména v údolnici tedy v nejnižším podélném průřezu údolím.
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.
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.

2. Popisná část
Vymezení zájmového území
Obec Valeč se nachází v Karlovarském kraji. Historické jádro tvoří památková zóna. Zmínky o
městečku pochází z let 1358 a 1369 (Walcz), 1405 (de Walecz), 1407 (de Walcze), 1487 (na
Valči) a 1571 (Walecz). V obci se nachází zámek Valeč, kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Nejsvětější Trojice, muzeum a další památky.
Území obce se skládá z katastrálních území Jeřeň, Kostrčany, Nahořečice, Valeč u
Hradiště, Valeč v Čechách a Velký Hlavákov. K 30. 6. 2021 bylo v obci evidováno 362 obyvatel.
Celková výměra obce je 2 366 ha.

Obr. 1: Katastrální území obce Valeč

Geomorfologické a geologické charakteristiky
Obec leží v nadmořské výšce pohybující se mezi 400 a 750 m n. m. Nejvyšším bodem území je
vrch Prokopy (749 m n. m.) na severu obce. Nadmořská výška klesá od severu k jihu. Nejnižším
bodem území obce je místo, kde vodní tok Blšanka opouští obec.

Obr. 2: Výškové poměry obce Valeč

Sklon území je převážně mírný, v severní části území příkrý, v některých částech
přesahuje 25°a proto jsou řazeny ke kategorii srázu. Plochy rovinné až s mírným sklonem jsou
zemědělsky využívány, plochy s vyšším sklonem jsou zalesněny.

Obr. 3: Sklonitostní poměry obce Valeč

Geologicky je obec Valeč tvořena především tefrity. V blízkosti vodních toků nacházíme
hlíny, písky a štěrky. Ostrůvkovitě se na území obce nachází trachyandezity a andezity,
analcimity a další.

Obr. 4: Geologické poměry obce Valeč

Pedologické charakteristiky
Z hlediska půdního pokryvu je území obce tvořeno především kambizeměmi a jejich varietami.
V blízkosti vodních toků vznikly fluvizemě a gleje. Kambizemě se vyznačují braunifikovaným
horizontem, vznikají převážně ve svažitých podmínkách pahorkatin a vrchovin. Fluvizemě
vznikaj v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů, typická je vrstevnatost a
nepravidelné rozložení organických látek.

Obr. 5: Hlavní půdní jednotky dle BPEJ na území obce Valeč

Využití území (land use)
Z celkové plochy 2 366 ha převažují lesní porosty, které tvoří 37,8 %. Čtvrtinu území zabírají
trvalé travní porosty a 20,1 % orná půda. Většina lesních porostů je lokalizována severně od
intravilánu, orná půda navazuje na intravilán.
Využití ploch na území obce je součástí mapové přílohy dokumentu.
Tab. 1 Využití ploch na území obce Valeč
Využití území

Podíl [%]

Plocha [ha]

Orná půda

20,1

476

Zahrada

1,3

31

Sady

8,3

196

Trvalé travní porosty

25,0

591

Lesní porosty

37,8

895

Vodní plochy

0,4

8

Zastavěné plochy a nádvoří

0,6

15

Ostatní plochy

6,5

154

Celkem

100,0

2 366

Obr. 6: Využití území obce Valeč

Klimatické poměry
Území obce Valeč náleží ke klimatické oblasti MT3 dle klimatické klasifikace Quitta (za období
let 1961-2000). Oblast se vyznačuje mírným, normálně dlouhým až delším jarem, krátkým,
mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, mírným, normálně dlouhým až
delším podzimem a mírnou až mírně chladnou, suchou až mírně suchou a normálně dlouhou
zimou.
Tab. 2 Charakteristika klimatických oblastí MT3
Charakteristika
Počet letních dnů

MT3
20 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

120 - 140

Počet mrazových dnů

130 - 160

Počet ledových dnů

40 - 50

Průměrná teplota v lednu [°C]

-3 - (-4)

Průměrná teplota v červenci [°C]

16 - 17

Průměrná teplota v dubnu [°C]

6-7

Průměrná teplota v říjnu [°C]

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 450

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 100

Počet zamračených dnů

120 - 150

Počet jasných dnů

40 - 50

Hydrologické poměry
Obcí Valeč protéká celkem 22 vodních toků. Středem obce protéká vodní tok Blšanka,
zástavbou části Valeč protéká Mlýnský potok. Zástavbou Velkého Hlavákova protéká Luční
potok.
Vodní toky Blšanka a Luční potok mají na území obce stanovené záplavové území. Pro
vodní tok Blšanka bylo záplavové území stanoveno KÚ Karlovarského kraje v úseku ř.km
42,45 – 46,6 s účinností od 21. 11. 2008. Záplavové území Lučního potoka bylo stanoveno
Magistrátem města Karlovy Vary v úseku ř.km 0,0 – 5,65 s účinností od 22. 6. 2021.
Na území obce se nachází několik vodních děl. Převážně se jedná o průtočné či
neprůtoční vodní nádrže. Na území obce je dle DIBAVOD celkem evidováno 33 vodních nádrží,
přičemž nejvíce jich je lokalizováno ve východní části obce.

Obr. 7: Vodní toky na území obce Valeč

Biogeografické poměry, ochrana přírody
Podle biogeografického členění území ČR dle Culka a kol., 2013 se obec nachází v
Doupovském bioregionu 1.13.
Bioregion se téměř shoduje s geomorfologickým celkem Doupovské hory, je tvořen
širokým rozpětím vegetačních stupňů. V charakteru bioty se projevuje srážkový stín Krušných
hor, velkou část zabírá vojenský výcvikový prostor s travinnato-křovinnými ladami. Bioregion
leží z části v termofytiku (okres 1. Doupovská pahorkatina) a v mezofytiku (okres 29.
Doupovské vrchy). Potenciální vegetaci tvoří teplomilné okraje, výše květnaté bučiny a další.
Nejvíce jsou zastoupeny 3. a 4. vegetační stupeň.
Na území obce se nachází ptačí oblast Doupovské hory, evropsky významná lokalita
Hradiště a přírodní památky Valečské lemy a Valečské sklepy. Evropsky významná lokalita
Hradiště chrání přirozené eutrofní vodní nádrže, polopřirozené suché trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin a podhůří a další stanoviště. Přírodní
památka Valečské lemy chrání suché trávníky lemových stanovišť, charakteristické teplomilné
druhy fauny a flóry a zimoviště netopýrů. PP Valečské sklepy jsou chráněny pro zimoviště
netopýrů.

Historické změny v krajině
Obec Valeč lze zaznamenat již na historických mapách. Ve II. vojenském mapování (Obr. 8)
je historický stav zaznamenán ve velké podrobnosti a lze rozeznat jednotlivé druhy využití
pozemku, komunikace, vodní plochy, vodní toky a velmi detailní intravilán se zákresem
jednotlivých budov. Je zřejmé rozsáhlejší zalesnění, než je tomu dnes. Patrná jsou také vodní
díla zejména v extravilánu.
III. vojenské mapování (Obr. 9) je více schematizováno a více jsou zvýrazněny prvky
vojenského významu (výšky vrcholů, mokřady, mosty a komunikace apod.). Místní části a jejich
propojení komunikacemi odpovídá dnešnímu rozložení.

Obr. 8: Území obce Valeč na II. vojenském mapování

Obr. 9: Území obce Valeč na III. vojenském mapování

3. Analytická část
Terénní šetření
Terénní šetření proběhlo začátkem března 2022. S využitím mobilní aplikace Gisella byly
zdokumentovány vodní toky, vodní díla, odvodnění intravilánu a extravilán se zaměřením na
odtokové poměry v obci celkem ve 40 lokalitách. Pořízeno bylo téměř 80 fotografií. Před
samotným terénním šetřením byla provedena analýza území z hlediska přívalových srážek,
povrchového odtoku, byl sestaven model odtokových a erozních procesů. Během terénního
šetření byl zaznamenán aktuální stav v krajině i intravilánu.

Obr. 10: Místa fotodokumentace na území obce Valeč

Popis kanalizace v obci
V jednotlivých místních částech je odkanalizování intravilánu řešeno odlišnými způsoby
(PRVaK, 2020).
V místní části Valeč je vybudována historická jednotná kanalizace, která však není
provozována. Odkanalizování nemovitostí je řešeno pomocí domovních septiků s přepadem
do historické kanalizace, případně formou bezodtokých jímek. V roce 2013 dokončena stavba
ČSOV a kanalizace v centrální části obce, která je provedena kombinací gravitační a tlakové
kanalizace. Gravitační kanalizace je svedena na ČOV.
V místní části Jeřeň jsou dešťové vody odváděny povrchově mimo intravilán obce,
splaškové vody jsou likvidovány v domovních septicích s přepadem do terénu.
V místní části Kostrčany je vybudována dešťová kanalizace, do které jsou částečně
zaústěny také přepady domovních septiků. V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace
o délce 655 m v soukromém vlastnictví, odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV.
Místní část Nahořečice nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťové vody odváděny
povrchově mimo intravilán obce, splaškové vody jsou likvidovány v domovních septicích
s přepadem do terénu.
Místní část Velký Hlavákov nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťové vody odváděny
povrchově mimo intravilán obce, splaškové vody jsou likvidovány v domovních septicích
s přepadem do terénu.

Popis zásobování vodou v obci
Zásobování vodou obce Valeč je realizováno zejména z místních zdrojů (PRVaK, 2021).
Možnosti napojení na vodovodní síť je vhodné rozpracovat v samostatné studii.
Místní část Valeč je zásobována vodou z místních zdrojů, kterými jsou 2 studny a 2 vrty
o celkové kapacitě 3,0 l/s. Objekt barokního zámku je zásobován 3 studnami. Voda je pro obec
čerpána pomocí čerpací stanice do vodojemu Valeč, kde je voda upravována a gravitačně
rozvedena do obce. Délka přívodního řadu (DN 80) je cca 800 m. Vodovodní řad je dále
rozšiřován.
Nouzové zásobování vody při krizových situacích je zajištěno dovozem cisteren ze
zdroje prameniště Valeč s doplněním balených vod.
Místní část Jeřeň je zásobována vodou ze 4 místních studen, které jsou v majetku obce
i místních občanů. Ze studní jsou vybudovány dílčí rozvody. Celková délka rozvodného potrubí
je cca 100 m (DN 32 – 100). Výhledově se počítá s napojením místní části na skupinový
vodovod Žlutice – Toužim.
Místní část Kostrčany využívá vlastních zdrojů vody, které zajišťuje podnik Sady
Kostrčany s.r.o. (není oprávněným provozovatelem vodovodu). Zdrojem vody jsou 2 pramenní
jímky, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu. Pro rekreační středisko slouží 2 vrty
v majetku obce, pro ubytovací zařízení je voda zajištěna z obecní studny. V místní části je též
vybudovaný vodovod v soukromém vlastnictví (cca 900 m délky, DN 80 přívodního potrubí a
rozvodné potrubí cca 450 m, DN 40 – 80), který je ovšem nefunkční. Výhledově se počítá
s napojením místní části na skupinový vodovod Žlutice – Toužim.
Místní část Nahořečice má vybudovaný obecní vodovod. Zdrojem vody je obecní
studna, odkud je voda dopravována do vodojemu a dále gravitačně vedena ke spotřebě.
Celková délka řadu činí cca 350 m. V roce 2021 byla místní část v délce 2 537 m napojena na
skupinový vodovod Žlutice – Toužim pomocí výtlačného vodovodního řadu (cca 3 700 m) do
vodojemu Vrbice.
Místní část Velký Hlavákov využívá k zásobování vodou obecní vodovod. Zdrojem vody
je obecní studna, odkud je voda čerpána ke spotřebitelům. Celková délka vodovodu je cca
290 m.

Analýza územního plánu
V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy přestavby, zastavitelné plochy a plochy
změn v krajině. V kulturní krajině jsou vymezeny prvky ÚSES, navržena opatření ke zvýšení
retence území, obnovy vodních nádrží a protierozní opatření. Navrženy jsou též plochy sídelní
zeleně, například v Kostrčanech vysázení veřejné zeleně s ochrannou funkcí, v Jeřeni
revitalizace návsi vč. topolové aleje a další.
Územní plán zachovává koncepci zásobování pitnou vodou, počítá se zasakováním či
zadržováním dešťové vody. V rámci zásobování elektrickou energií se v koridoru technické
infrastruktury nadmístního významu CT1 počítá s vybudováním nového elektrického vedení
400 kV.
Koncepce uspořádání krajiny zachovává komponovaný celek barokní krajiny. Dále
počítá s rozšířením ovocných sadů u Valče, obnovením břehových porostů Blšanky a
Mlýneckého potoka. Ve Valči budou obnoveny historické vodní nádrže s úpravou okolí.
Územní systém ekologické stability zahrnuje 1 nadregionální biokoridor, 26 lokálních
biocenter a 41 lokálních biokoridorů. Pro snižování ohrožení území způsobené povodněmi a
jinými přírodními katastrofami je stanoveno 11 ploch, jde především o změnu orné půdy na
trvalé travní porosty, výsadbu dřevin a skupin a pásů dřevin jako protierozní prvky a prvky
ÚSES. Územní plán nenavrhuje v kulturní krajině žádná protipovodňová opatření.

Analýza dalších dokumentů
Území obce spadá k dílčímu povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, plán povodí
je stanoven pro období 2022 – 2027. Plán dílčího povodí pořizují správci povodí ve spolupráci
s příslušnými krajskými a ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí doplňují
národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření k dosažení cílů pro vybrané dílčí
povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových
rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění (MZe, 2022). Základní
obsah plánu dílčího povodí upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Plánu dílčího povodí Ohře,
dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2022 – 2027 přímo na území obce Valeč
zasahuje opatření na vodním útvaru Blšanka od pramene po Očichovecký potok (OHL_0630).
Jedná se o Revitalizaci vodních toků (ID opatření OHL 31200003) a průzkumný monitoring (ID
opatření OHL31100024). První zmíněné opatření směřuje ke zlepšení hydromorfologických
podmínek vodního útvaru, propojení vodního toku s údolní nivou a podélné úpravy vodních
toků. Druhé opatření cílí na ukončení emisí, vypouštění a úniku prioritních nebezpečných látek
a snížení emisí. Více informací o opatřeních nabízí samotné listy opatření, více informací o
opatřeních na vodním útvaru (mimo území obce) podává list hodnocení útvaru povrchových
vod (OHL_0630).
Obec Valeč nemá k dispozici povodňový plán obce či další dokumenty týkající se
vodohospodářské problematiky.

Hydrologické skupiny půd
Fyzikální vlastností půd, zejména hydrologické vlastnosti, ovlivňují odtokové poměry a hrají
poměrně velkou roli v boji se suchem. Půdy různých vlastností odlišně vsakují, propouští a
zadržují vodu. Na území obce Valeč převažuje hydrologická skupina půd B.
Tato skupina se vyznačuje střední rychlostí infiltrace, a to 0,06 – 0,12 mm/min. Kategorie
zahrnuje převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné,
hlinitopísčité až jílovitohlinité. Dále je na území obce zastoupena hydrologická skupina C a D,
zejména v okolí vodních toků. Člověk může hydrologické vlastnosti půd ovlivnit, záleží mimo
jiné na způsobu obdělávání půdy. V případě, že je půda zhutněna, jsou její přirozené infiltrační
vlastnosti významně narušeny.

Obr. 11: Hydrologické skupiny půd na území obce Valeč

Ohrožení přívalovými srážkami
Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, 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 pouze
dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající
plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. Na území
obce Valeč byly touto metodou stanoveny 3 kritické body.

Obr. 12: Umístění kritických bodu dle VÚV na území obce Valeč

Pro potřeby studie byla zpracována hydrologická analýza, která má za cíl znázornit
soustředěné dráhy povrchového odtoku, tj. nejpravděpodobnější místa, kterými protéká voda
při povrchovém odtoku. Pro kvantifikaci této analýzy byly zvýrazněny ty linie, které mají
sběrné povodí větší než 0,3 km2, ale menší než 10,0 km2, a byly označeny jako kritické (kritické
linie) v případě, kdy průměrný sklon v povodí kritické linie je ≥ 3,5 %.
Pro kritické linie byly nad intravilánem obce 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 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 vydaným Výzkumným ústavem vodohospodářským
T. G. M., v. v. i. V rámci provedené analýzy došlo ke zpřesnění této metody na území města s
použitím digitálního modelu terénu 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.

Akumulovaný odtok je součástí mapové přílohy dokumentu.

Obr. 13: Kritické linie na území obce Valeč

Na území obce Valeč byla stanovena celkem 4 problematická místa z hlediska
přívalových povodní (Obr. 14). V těchto lokalitách může docházet k ohrožení intravilánu, tedy
majetku i obyvatel. Dva kritické profily se nachází u Valče, jeden profil nad Kostrčany a jeden
nad Velkým Hlavákovem. Základní charakteristiky přispívacích ploch kritických profilů uvádí
tab. 3.
Kritické profily a jejich přispívací plochy jsou součástí mapové přílohy dokumentu.
Tab. 3 Základní charakteristiky přispívacích ploch kritických profilů na území obce Valeč
Kritický profil

Průměrný sklon

Podíl orné půdy [%]

1 Valeč jih

5,91 °

12,69

2 Valeč

8,85 °

5,27

3 Kostrčany

4,95 °

23,27

4 Velký Hlavákov

6,92 °

18,21

Kritický profil č. 1
Kritický profil se nachází jižně od intravilánu Valče. Povodí je trychtýřovitého tvaru. V závislosti
na stavu odvodnění silnice č. 194 je povrchový odtok usměrněn tímto odvodnění, případně
přetéká komunikaci a stéká se do hlavní dráhy soustředěného odtoku.

Kritický profil č. 2
Kritický profil se nachází jižně od intravilánu Valče, povodí kritického profilu zahrnuje západní
část intravilánu. Povodí je mimo zástavbu převážně tvořeno lesy a trvalými travními porosty.
Povodí tvoří 2 hlavní dráhy soustředěného povrchového odtoku, které se stékají v jeho dolní
části.

Kritický profil č. 3
Kritický profil se nachází nad intravilánem Kostrčan u mostku hlavní komunikace přes Blšanku.
Povodí je úzkého a protáhlého tvaru a tvoří povodí vodního toku Blšanka, která svádí vodu
z přilehlých svahů. Horní povodí je tvořeno zejména lesními porosty, střední povodí trvalými
travními porosty a dolní povodí tvoří mozaika lesů, trvalých travních porostů, orné půdy a
vodních ploch.

Kritický profil č. 4
Kritický profil se nachází nad intravilánem Velkého Hlavákova. Povodí je tvořeno převážně
trvalými travními porosty, v horní části lesními porosty. Povrchový odtok se koncentruje do
hlavní linie odtoku, v dolním povodí se k hlavní dráze soustředěného odtoku připojuje ze
západu dráha zhruba poloviční délky.

Obr. 14: Kritické profily a jejich povodí na území obce Valeč

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.
Charakteristika nabývá hodnot od 30 do 100.
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. Nejvyšších hodnot (nejnižší infiltrace a nejvyšší odtok) je realizován ze
zpevněných ploch a ze zemědělských pozemků, převážně orných půd, nižší z trvalých travních
porostů.

Obr. 15: Hodnoty CN na území obce Valeč

Meliorační stavby na území obce
Na území obce došlo v minulosti k odvodnění zemědělských ploch v katastrálním území Velký
Hlavákov. Areály odvodnění byly na území obce vybudovány ve druhé polovině 80. let
20. století. Meliorační stavby dnes často nejsou v dobrém stavu a mohou ovlivňovat
obhospodařování zemědělských ploch. Proto je vhodné jejich stav ověřit a případně upravit.

Obr. 16: Meliorační stavby - odvodnění na území obce Valeč

Analýza ohrožená území vodní erozí
Problém erozního odnosu se dostává v poslední době do podvědomí lidí především díky
zvýšené periodicitě přívalových dešťů, které jsou jedním z hlavní příčin erozní činnosti.
Účinkem vodní eroze dochází k odnosu svrchní části půdy, kdy dochází k transportu materiálu
a jeho uložení na místě jiném (komunikace různých kategorií, zahrady rodinných domů či
sklepy). Vlivem eroze dochází také k zanášení vodních nádrží a vodních toků, což spolu s
transportovanými hnojivy může způsobovat eutrofizaci vodních nádrží, případně zvyšovat
trofii vodních toků.

Metodika stanovení ohrožení území vodní erozí
Na území obce Valeč byla vypočtena potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí
pomocí rovnice USLE (Universal Soil Loss Equation) dle Wischmeir, Smith (1978) s využití
metodiky pro podmínky České republiky 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) určených na základě metodiky Janečka kol., 2012:
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]

Ohrožení obce vodní erozí
Hodnoty erozní ohroženosti byly stanoveny pro díly půdních bloků (DPB) dle LPIS. Na území
obce Valeč se nachází celkem 174 DPB. Mezi erozně ohrožené (dlouhodobá ztráta půdy vodní
erozí je vyšší než 4 t/ha/rok) patří 6 DPB, a to 2201/1, 2401/4, 3208, 3301/1, 4306/1 a 4402/8.
Dle monitoringu eroze zemědělské půdy (VÚMOP) nejsou na území hlášeny žádné
erozní události.
Ohrožení půdy vodní erozí je součástí mapové přílohy dokumentu.

Obr. 17: Půdní bloky ohrožené dlouhodobou ztrátou půdy vodní erozí na území obce Valeč

Tab. 4 Průměrná dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí na DPB na území obce Valeč

kód
DPB
2101/3

Průměrná
dlouhodobá
kód
ohrožení
ztráta půdy
DPB
[t/ha/rok]
0,53
0,089 NE
4120/1

Plocha
[ha]

2201/1

14,93

2201/2

Průměrná
dlouhodobá
ohrožení
ztráta půdy
[t/ha/rok]
2,93
0,087 NE

Plocha
[ha]

9,061 ANO

4121

0,17

0,007 NE

0,72

0,044 NE

4201/3

2,74

0,105 NE

3,8

0,067 NE

4201/4

0,93

0,108 NE

2202/1

0,51

0,042 NE

4202/4

1,9

0,041 NE

2203

0,78

0,034 NE

4202/5

0,09

0,009 NE

2204/1

0,74

0,014 NE

4203/1

46,66

0,014 NE

2205

1,24

0,028 NE

4203/2

0,9

0,007 NE

12,53

0,07 NE

4204/2

0,61

0,012 NE

2302

4,67

3,607 NE

4204/3

2,09

0,059 NE

2303

10,19

2,879 NE

4205/1

2,44

0,045 NE

2304

1,58

0,022 NE

4205/4

0,52

0,032 NE

2401/4

18,2

5,087 ANO

4301/2

1,49

0,085 NE

2409

0,41

0,032 NE

4301/2

1,49

0,085 NE

2410

0,32

0,032 NE

4301/4

0,12

0,122 NE

2501/9

20,81

1,822 NE

4302/3

0,25

0,007 NE

2502

12,47

3,483 NE

4303/3

9,96

3,488 NE

2906

7,06

0,042 NE

4304

1,53

0,033 NE

3001/3

1,71

0,025 NE

4305/7

2,99

0,015 NE

3002/1

0,31

0,069 NE

4306/1

6,74

7,032 ANO

3004

1,48

0,023 NE

4308

1,36

0,044 NE

3101/1

4,18

0,033 NE

4308/1

0,87

0,071 NE

3101/2

0,63

0,02 NE

4309

0,28

0,023 NE

3101/4

3,11

0,032 NE

4401/1

0,39

0,161 NE

3101/6

2,49

0,081 NE

4401/2

0,29

0,057 NE

3102/1

4,44

0,059 NE

4402/10

3,57

0,065 NE

3102/2

23,75

0,102 NE

4402/3

3,84

0,084 NE

3103

1,84

0,032 NE

4402/5

20,82

0,033 NE

3104/1

0,79

0,01 NE

4402/6

0,8

0,031 NE

3106

0,63

0,076 NE

4402/7

0,08

0,016 NE

3107

1,6

0,021 NE

4402/8

25,54

6,359 ANO

3108

0,49

0,024 NE

4402/9

0,13

0,03 NE

3109/2

0,24

0,028 NE

4403/11

0,24

0,026 NE

3111

0,47

0,052 NE

4403/19

0,79

0,026 NE

3112

1,41

0,03 NE

4403/8

0,14

0,115 NE

3113/3

0,17

0 NE

4403/9

3,43

0,054 NE

3113/4

0,05

0,05 NE

4405

0,31

0,051 NE

2202

2301/1

kód
DPB
3113/5

Průměrná
dlouhodobá
kód
ohrožení
ztráta půdy
DPB
[t/ha/rok]
0,3
0,034 NE
5101/1

Plocha
[ha]

Průměrná
dlouhodobá
ohrožení
ztráta půdy
[t/ha/rok]
9,71
0,082 NE

Plocha
[ha]

3113/6

0,83

0,064 NE

5101/2

2,22

0,022 NE

3113/7

3,71

0,08 NE

5101/3

0,85

0,086 NE

3116

0,64

0,019 NE

5101/6

2,23

0,029 NE

3117

0,43

0,038 NE

5101/7

1,01

0,016 NE

3120/1

1,11

0,065 NE

5102/1

0,22

0,08 NE

3201

2,14

0,037 NE

5103/2

2,96

0,038 NE

3202

9,49

3,518 NE

5103/3

0,87

0,019 NE

3203

2,35

0,023 NE

5201/1

0,23

0,042 NE

3204/1

0,49

0,065 NE

5202

1,23

0,064 NE

3205

11,06

2,51 NE

5203/2

11,81

0,029 NE

3207

13,73

2,62 NE

5204/1

0,28

0,004 NE

3208

27,71

4,512 ANO

5206/1

8,08

0,028 NE

3209

7,77

0,028 NE

5208

0,82

0,026 NE

3210

0,81

0,053 NE

5209

0,82

0,02 NE

3211

0,53

1,536 NE

5302

1,1

0,02 NE

5303/2

8,99

0,021 NE

3301/1
3305

23,17

4,2 ANO

2,1

0,078 NE

5303/3

1,05

0,008 NE

3305/1

31,2

3,703 NE

5305/3

0,43

0,029 NE

3305/5

0,61

0,064 NE

5306/3

1,12

0,068 NE

3402/3

16,2

3,419 NE

6101

8,99

0,066 NE

3404/1

12,16

3,126 NE

6102

3,38

0,036 NE

3405/1

2,29

0,056 NE

6103

2,98

0,049 NE

3406

1,3

0,019 NE

6105/1

4,04

0,078 NE

3509

0,64

0,014 NE

6106/1

8,05

0,084 NE

3512

15,9

3,314 NE

6202/3

24,16

0,052 NE

3901

7,01

0,087 NE

6202/5

38,77

0,087 NE

3901/2

0,95

0,143 NE

6202/6

9,5

0,055 NE

3901/3

0,32

0,099 NE

6301/5

78,1

0,054 NE

3901/4

0,91

0,147 NE

6301/6

31,66

0,055 NE

3902/1

2,25

0,02 NE

7101/23

9,75

0,043 NE

3903/1

0,35

0,096 NE

7101/24

1,79

0,033 NE

3903/2

1,51

0,098 NE

7101/25

8,97

0,056 NE

3904/1

0,21

0,015 NE

7101/3

7,59

0,048 NE

3906

5,55

0,035 NE

7104

0,95

0,063 NE

4001/3

4,97

0,064 NE

7105/1

0,35

0,038 NE

4001/5

1,54

0,048 NE

7201/1

0,73

0,006 NE

4002/1

1,1

0,03 NE

7201/10

3,33

0,014 NE

4004/3

Průměrná
dlouhodobá
kód
ohrožení
ztráta půdy
DPB
[t/ha/rok]
1,82
0,047 NE
7201/2

4005

0,75

0,04 NE

7202/15

0,38

0,014 NE

4102/1

0,5

0,018 NE

7203/1

0,58

0,007 NE

4102/6

0,58

0,02 NE

7302/19

1,01

0,03 NE

4102/7

0,15

0,016 NE

7302/20

1,26

0,023 NE

4103

7,86

0,087 NE

7302/28

1,55

0,018 NE

4103

7,86

0,087 NE

8303/1

7,6

0,01 NE

4103/2

0,59

0,043 NE

8303/15

11,63

0,018 NE

4106

0,58

0,052 NE

8303/17

95,45

0,035 NE

0,5

0,08 NE

8303/2

2,15

0,01 NE

0,63

0,017 NE

8303/20

0,81

0,035 NE

0,7

0,027 NE

8303/22

1

0,018 NE

kód
DPB

4107/2
4110
4110/1

Plocha
[ha]

Průměrná
dlouhodobá
ohrožení
ztráta půdy
[t/ha/rok]
0,91
0,013 NE

Plocha
[ha]

Vodní zdroje, vodní toky, vodní nádrže
Na území obce Valeč se dle evidence vodních toků nachází celkem 22 vodních toků, přičemž
mezi vodní toky delší než 1,5 km patří vodní toky Potok od Valče, Libkovický potok, Luční
potok, Mlýnecký potok a Blšanka. Přehled vodních toků spolu s IDVT, ČHP, určeným správcem
a délkou toku uvádí tab. 5.
Znázornění vodních toků a vodních děl je součástí mapové přílohy dokumentu.
Tab. 5 Vodní toky na území obce Valeč

Název

Celková délka
[km]

ČHP

IDVT

Správce (na území obce)

Blšanka

49,58

1-13-03-0430-0-00

10100062

Povodí Ohře, s.p.

Mlýnecký potok

17,03

1-13-03-0520-0-00

10236247

Povodí Ohře, s.p.

Luční potok

5,09

1-11-02-0290-0-00

10245421

Povodí Vltavy, s.p.

Libkovický potok

4,94

10231627

Povodí Ohře, s.p.

1-13-03-0440-0-00 /
-0460-0-00

Potok od Valče

1,81

1-13-03-0520-0-00

10226915

Povodí Ohře, s.p.

Potok od Kostrčan

1,12

1-13-03-0440-0-00

10229202

Povodí Ohře, s.p.

*

1,01

1-13-03-0520-0-00

10238667

Správce SPÚ - HOZ

Vrbičský potok

0,97

1-13-03-0530-0-00

10222114

Lesy ČR, s.p.

bezejmenný tok

0,95

1-11-02-0290-0-00

10252124

Povodí Vltavy, s.p.

bezejmenný tok

0,9

1-13-03-0430-0-00

10238687

Povodí Ohře, s.p.

0,75

1-13-03-0520-0-00

10238670

Povodí Ohře, s.p.

Potok od Jeřeně

0,7

1-13-03-0520-0-00

10229169

Povodí Ohře, s.p.

bezejmenný tok

0,66

1-13-03-0430-0-00

10233976

Povodí Ohře, s.p.

*

0,62

1-13-03-0520-0-00

10229124

správce se neurčuje

bezejmenný tok

0,61

1-13-03-0520-0-00

10222205

Povodí Ohře, s.p.

*

0,53

1-13-03-0520-0-00

10222184

správce se neurčuje

bezejmenný tok

0,49

1-13-03-0440-0-00

10224586

Povodí Ohře, s.p.

bezejmenný tok

0,44

1-13-03-0520-0-00

10231587

Povodí Ohře, s.p.

bezejmenný tok

0,44

1-13-03-0430-0-00

10236306

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

bezejmenný tok

0,37

1-11-02-0290-0-00

10269700

Povodí Vltavy, s.p.

bezejmenný tok

0,2

1-13-03-0520-0-00

10238637

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

bezejmenný tok

0,13

1-11-02-0290-0-00

10243607

správce se neurčuje

PBP 02 Mlýneckého
potoka

Dle DIBAVOD se na území obce Valeč nachází celkem 33 vodních nádrží. Nejvíce
vodních nádrží se nachází na katastrálním území Kostrčany. Plocha vodních nádrží se pohybuje
mezi 105 a 3 806 m2.
Tab. 6 Vodní díla na území obce Valeč

ID vodní
nádrže
34618
41041
41042
41043
41044
41045
46233
47068
46840
46842
46844

Plocha [m2]
430
245
1113
756
309
286
2484
1384
3807
130
1763

ID vodní
nádrže
46787
47066
47067
47556
47677
47679
47680
47681
47682
47683
47684

Plocha [m2]
371
3090
1656
2762
608
105
182
107
127
1099
2704

ID vodní
nádrže
47706
48776
48779
48780
48781
48782
48783
48784
48785
49632
49633

Plocha [m2]
3339
1152
267
2445
825
622
612
1358
530
174
153

Na území obce Valeč je evidováno celkem 439 vrtů. Jedná se o 31 hydrogeologických
vrtů, další vrty jsou inženýrskogeologické (93), ložiskové (311) a monitorovací, indikační,
sanační (4). Z hlediska druhu vrtu se na území obce nachází 10 kopaných sond, 1 pramen,
1 sondová rýha, 5 studní, 420 svislých vrtů a 2 šikmé či horizontální podzemní vrty.

Seznam všech vrtů dle ČGS na území obce je součástí přílohy dokumentu.
Zmíněné studny jsou dle dostupných podkladů hluboké 2,5 – 13,6 m a pochází z let
1956 – 1992. Na území obce se nachází také další studny a vrty, které však nejsou evidované
ve veřejně publikovaných databázích.
Tab. 7 Evidované hydrogeologické vrty na území obce Valeč

Název

Druh

Hloubka

Účel

Rok

Hornina

S

studna

2,50

hydrogeologický

1980

-

S-1

studna

5,00

hydrogeologický

1992

-

S-1

studna

13,60

hydrogeologický

1979

tuf

ST

studna

8,10

hydrogeologický

1961

eluvium

Z-1

studna

2,90

hydrogeologický

1956

-

Odvod dešťových vod z intravilánu
Na území obce Valeč jsou ve většině místních částí dešťové vody odváděny povrchově mimo
intravilán (viz. Kap. 3.2).
Dešťové vody nejsou v intravilánech zadržovány, ze střech budov jsou často povrchově
odváděny. Odvodnění pozemních komunikací nejčastěji ústí do vodních toků.

Obr. 18: Ukázka odvodu dešťových vod z intravilánu na území obce Valeč

Obr. 19: Ukázka odvodu dešťových vod z intravilánu na území obce Valeč

SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou, jejíž podstatou je odhalení a
současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na obec.

Silné stránky (anglicky Strenghts) popisují výhody a přednosti obce. Odpovídají na otázku „Co
je na nás dobré?“.

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) popisují slabiny a nedostatky obce. Odpovídají na otázku
„V čem máme rezervy?“.

Příležitosti (anglicky Opportunities) popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj obce.
Odpovídají na otázku „Co má pro nás potenciál?“.

Hrozby (anglicky Threats) popisují rizika a potenciální ohrožení pro obec. Odpovídají na otázku
„Co nás může poškodit?“.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Zájem řešit vodohospodářskou problematiku

Řešení nakládání s dešťovými vodami

Různé druhy využití krajiny

Zadržení vody v extravilánu

Iniciativa (např. spolků) výsadby stromů v obci

Alternativy zásobování vodou v obci

Plánované prvky ÚSES v rámci ÚP

Nezahrnutá protipovodňová opatření v ÚP

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Doplnění alejí podél pozemních komunikací

Úpadek zájmu o vodohospodářskou
problematiku

Zadržení dešťových vod v intravilánu, vsakování

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci
opatření

Rozčlenění krajiny

Nešetrné hospodaření na zemědělských
plochách

Využití dotačních titulů na realizaci opatření
v krajině

4. Návrhová část
Návrhová část plynule navazuje na výsledky části analytické. Hlavním cílem je návrh opatření
směřující k zlepšení zachycení dešťových vod v intravilánu obce, snížení povodňových a
erozních rizik a snížení odtoku vody z území obce.
V obci Valeč je na základě analytické části dokumentu vhodné řešit především opatření
k zadržení vody v krajině, zachycení dešťových vod v intravilánu a obnova krajinných prvků
v obci. Vodu je možné místo odvádění mimo intravilán a do vodních toků zasakovat či využít
přímo v místě zachycení.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V OBCI
Pro Českou republiku je typický kontinentální chod srážek s maximem v letním období,
přičemž se jedná především o bouřkové lijáky. Se zvyšováním počtu obyvatel v obcích a
městech a přibývající zástavbou dochází ke změně podmínek pro odtok vody. V
urbanizovaných oblastech dochází ke změně poměru vsaku a odtoku dešťových vod ve
prospěch odtoku. V našich podmínkách dochází také ke střídání let s výskytem povodní a let s
výskytem sucha.
Nejen z výše uvedených důvodů, ale také vzhledem k poloze České republiky je velmi
důležité správné nakládání s dešťovou vodou jakožto téměř výhradním zdrojem vody. Vodu z
dešťových srážek je podstatné z daného území nenechat odtékat, ale naopak ji zachytit. Pokud
je voda v určité lokalitě zachycena, dochází zde k jejímu odpařování a je také větší
pravděpodobnost, že v daném regionu následně spadne jako srážka. Tento proces je
označován jako malý cyklus vody.
V intravilánu je možné realizovat opatření přímo na budovách či jako prvky vybavenosti
obce. Při budování či rekonstrukci staveb je možné zakomponovat zelené střechy a fasády,
prvky vegetace, propustné a polopropustné povrchy, retenční nádrže s regulací odtoku a další.
V rámci vybavenosti obce jsou zařazovány stromořadí, vodní plochy a umělé mokřady,
optimalizované a řízené stokové sítě, plošné vegetační prvky a mnohá další opatření. Prvky
mohou často zároveň plnit estetickou a rekreační funkci. Při návrhu jednotlivých opatření je
třeba dbát na splnění jejich technických parametrů a legislativní podmínky, ale také specifika
území obce.
Správné hospodaření s dešťovou vodou vede ke zlepšení mikroklimatu v
urbanizovaných oblastech, snížení spotřeby pitné vody díky využívání dešťových vod, ochraně
povrchových i podzemních vod a dalším pozitivním vlivům na životní prostředí.
Více informací je v následujících katalogových listech opatření. V rámci tohoto
dokumentu jsou předběžně jednotlivá opatření umístěna na území obce, jejich přesnější
lokalizace a parametry budou předmětem samostatné projektové dokumentace.

Obr. 20: Hospodaření s vodou v intravilánu – příklady dobré praxe dle HDV MZI

Návrhy opatření jsou součástí mapové přílohy dokumentu.

Obr. 21: Návrhy opatření na území obce Valeč – intravilán Valče

Obr. 22: Návrhy opatření na území obce Valeč

Dešťová zahrada (DZA_01 – DZA_03)
Popis situace:
Voda ze zpevněných ploch v intravilánu je odváděna do kanalizačního
systému a nedochází tak k jejímu zasakování.

Navrhovaná opatření:
Dešťové zahrady se umísťují do intravilánu. Jedná se o terénní prohlubně, do
kterých je sváděna voda z okolních zpevněných ploch, zejména chodníků a
střech. Specifická skladba rostlin umožňuje využít jejich kořenový systém jako
filtr, což je v zastavěných oblastech důležité zejména kvůli kontaminantům.
Dále rostliny napomáhají k zadržení vody a zlepšení mikroklimatu. Dešťové
zahrady jsou nejen vodohospodářským, ale také estetickým prvkem
v intravilánu obce.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Díky opatření dochází ke snížení objemu povrchového odtoku a zvýšení vsaku dešťových vod. Dešťová zahrada zvyšuje estetickou hodnotu lokality.

Podzemní vsakování – vsakovací prostor vyplněný štěrkem
Popis situace:
Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách
podstatný, ovšem zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či
chat není možné využít plošně rozsáhlá opatření, která jsou také finančně
i stavebně náročnější.

Navrhovaná opatření:
Vsakovací prostor vyplněný štěrkem je vhodné využít zejména u menších
staveb, jako jsou rodinné domy a chaty. Díky pórovitosti výplňového
materiálu v akumulačním prostoru dochází k retenci dešťové vody a jejímu
následnému vsaku do podloží. Voda je přiváděna do retenčního prostoru
potrubím, před vtokem do retenčního prostoru je nezbytné přečištění a
zadržení splavenin. Stěny obsypu je vhodné opatřit geotextilií, prosto se
opatřuje revizními šachtami. Na povrchu není opatření téměř viditelné, je
možné jej umístit i pod zpevněné plochy.
Opatření je možné využít u veřejných budov i rodinných domů.

Předpoklady funkčnosti:
Vzhledem k náchylnosti opatření k zanášení a snížení propustnosti je nutná jeho pravidelná revize a údržba, zejména kontrola vstupních a revizních šachet, kontrola odvětrání a
to po každém velkém dešti, nejméně však 2x za rok.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu.

Podzemní vsakování – vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky
Popis situace:
Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách
podstatný, ovšem zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či
chat není možné využít plošně rozsáhlá opatření, která jsou také finančně
i stavebně náročnější.

Navrhovaná opatření:
Vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky je vhodné využívat
v místech s nedostatečně velkou plochou k povrchovému zasakování vody
či v místech s nižší propustností podloží. Retenční prostor je tvořen
plastovými bloky s perforovanými stěnami. Voda je do akumulačního
prostoru vedena potrubím přes usazovací a rozdělovací šachtu. Nutné je
předčištění a zadržení splavenin. Instalace bloků je technologicky
jednoduchá, výhodou opatření je malý plošný zábor a rychlost výstavby.
Na povrchu není opatření téměř viditelné, je možné jej umístit i pod
zpevněné plochy. Vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky se od
tradičního přístupu štěrkových vsakovacích prostor vyznačuje až 3x větší
absorpční schopností.
Opatření je možné umístit k městským budovám i rodinným domům.
Předpoklady funkčnosti:
Vzhledem k náchylnosti opatření k zanášení a snížení propustnosti je nutná jeho pravidelná revize a údržba. Kontrolu stavu vsakovacího prostoru a odvětrání je nutné provádět
po každém velkém dešti, nejméně 2x za rok, stejně jako čištění usazovacího prostoru či filtru splavenin.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu.

Podzemní vsakování – vsakovací šachta
Popis situace:
Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách
podstatný, ovšem zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či
chat není možné využít plošně rozsáhlá opatření.

Navrhovaná opatření:
Vsakovací šachty je vhodné využít k vsakování dešťových vod v lokalitách,
kde není možný zábor větší plochy, u tohoto patření je podstatný spíše
výškový rozměr. Objem retenčního prostoru je závislý na vnitřním
průměru skruží a hloubce šachty. Zasakování může probíhat ve vertikálním
i horizontálním směru. Výhodou opatření je malý zábor pozemku a
poměrně snadná údržba. K zamezení zanášení šachty splaveninami je
nutné před šachtu umístit prvky pro jejich zachycení a předčištění,
případně využít opatření proti zanášení samotného prostoru, jako jsou
filtrační vaky nebo filtrační vrstvy. Hladina podzemní vody musí být pode
dnem vsakovací šachty. Vhodné je umístění k novým zástavbám.

Předpoklady funkčnosti:
Nejméně 2x za rok a po každém velkém dešti je nutná kontrola stavu šachty, jejího odvětrávání a potrubí. Dle potřeby se provádí výměna povrchové vrstvy na dně opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu.

Plošné vsakování přes půdní profil (ZAS_01)
Popis situace:
Voda z odvodňovaných ploch je často odváděna do kanalizačního systému
a nedochází tak k její akumulaci pro období sucha.

Navrhovaná opatření:
Plošné povrchové vsakování je jednoduchým a přirozeným opatřením.
Vhodné je jeho využití v návaznosti na odvodňované plochy, například
parkoviště či chodníky. Opatření je možné doplnit o výsadbu keřů a
stromů. Opatření je snadno začlenitelné do sídelní zeleně. Plošné
vsakování je vhodné využít jako předřazený prvek dalších objektů systému
HDV. Vhodné je využití opatření při revitalizacích zelených ploch v
intravilánu.

Předpoklady funkčnosti:
Pro funkčnost opatření je nutná údržba zeleně.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Díky opatření dochází ke snížení objemu povrchového odtoku.

Vsakovací nádrž (VSAK_01)
Popis situace:
Dešťovou vodu je vhodné nenechat odvádět z území obce kanalizačním
systémem, ale dešťovou vodu akumulovat pro její následné využití,
například pro závlahu zeleně.

Navrhovaná opatření:
Plošná vsakovací nádrž se navrhují jako plochy se zatravněnou
humusovou vrstvou a slouží k lepšímu zasakování vody a zavlažení
vegetace. Vybudování suché nádrže za účelem zadržení dešťové vody,
která může být dále využívána například jako závlahová voda pro obecní
zeleň. Součástí může být bezpečnostní přepad a spodní výpusť, která
umožní regulaci hladiny, nebo úplné vypuštění nádrže. Projektová
dokumentace bude vytvořena v následujících fázích dle normy TNV 75
2410. Vsakovací nádrže je vhodné realizovat například u obecních
budov.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a kontrola funkčních zařízení. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Údržba vegetace.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Zasakovací nádrž umožní efektivní využití dešťové vody a zabrání jejímu okamžitému odtoku z dotčeného území.

Podzemní akumulační nádrž
Popis situace:
Dešťovou vodu je vhodné nenechat odvádět z území obce kanalizačním
systémem, ale dešťovou vodu akumulovat pro její následné využití,
například pro závlahu zeleně či splachování WC.

Navrhovaná opatření:
Podzemní nádrže na dešťovou vodu jsou tvořeny vodotěsnou jímkou a
potrubím velkého průměru pod úrovní terénu. Nádrže se umisťují
přednostně vně budov. Objekty se doplňují filtračními a čerpacími
moduly. Akumulované vody je možné využívat například pro zálivku
zeleně či pro splachování WC. Opatření lze kombinovat s dalšími prvky
HDV. Umístění opatření je vhodné u obecních budov i rodinných domů.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření. Pro další využití dešťové vody je nutné využívat filtrační a čerpací moduly.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Podzemní akumulační nádrž přispívá k šetření pitné vody. Akumulovaná dešťová voda je víceúčelově využívána.

Propustné (zpevněné) plochy (PARK_01, PARK_02)
Popis situace:
Ze zpevněných ploch je v zastavěných oblastech realizován vysoký
povrchový odtok. Jde především o plochy parkovišť, veřejných
prostranství a uličních prostor.

Navrhovaná opatření:
Opatření typu plošného vsakování za pomoci technických prvků patří
mezi jednoduché způsoby zasakování srážkové vody v místě jejího
dopadu. 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. Propustné zpevněné povrchy
je možné využít při přestavbě stávajících nepropustných zpevněných
ploch výměnou za propustné plochy nebo při výstavbě nových
zpevněných ploch.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudování zpevněné propustné plochy napomůže ke zlepšení infiltrace dešťové vody v zastaveném území.

Hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích v osobním vlastnictví
S hospodařením s dešťovou vodou je možné začít individuálně na svých pozemcích. Například změnou
parkovací plochy na štěrkový trávník je možné lépe zachytit dešťovou vodu, ponechání opadu a jeho
zetlení v depresích napomáhá snížení výparu a další. Takto vzniklou kvalitní půdu je poté možné využít
při samotném zahradničení. Půda s vyšším podílem organické hmoty bez značných narušení zadrží o
více než tři čtvrtiny více vody než půda degradovaná.
Změna managementu sečí ať už na soukromých či obecních pozemcích napomáhá zlepšení
mikroklimatu zejména v období horka a sucha. Květnaté trávníky zvyšují diverzitu a mají pozitivní
estetický dopad. Promyšlené hospodaření s vodou tak přináší celý řetězec pozitivních dopadů.
Zadržení vody v intravilánu je možné řešit několika způsoby od budování nezpevněných ploch,
propustných zpevněných ploch přes vegetační střechy k budování objektů vsakování či retenčních
a akumulačních prostor, a to jak na obecních, tak soukromých pozemcích. Prioritně by dešťová voda
měla být využívána k zalévání, splachování či jinému využití v místě, kde srážka spadla. Následně by
měla být voda vsakována, akumulována, až v poslední řadě odváděna do kanalizace (přednostně
oddílné dešťové).
Cílem zmíněných opatření je především redukce a zpomalení odtoku dešťových vod. Redukce
odtoku zahrnuje především akumulaci a užívání vody na nemovitostech, ale také její vsak a výpar.
Druhý z pojmů zahrnuje především omezení rychlosti odtoku ze zpevněných ploch a nemovitostí
(decentrální retence).
Občané mohou na svých zahradách začít akumulací dešťové vody v povrchových či podzemních
nádržích. Z výše zmíněných opatření v podobě katalogových listů je u rodinných domů vhodné využít
zejména objektů podzemního vsakování, polopropustných a propustných parkovacích stání,
vegetačních střech a dalších.
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POVODŇOVÉ PROHLÍDKY
Vodní toky na území obce jsou regulovány, jde zejména o zpevnění břehů a další úpravy koryt vodních
toků.
Zmíněné úpravy plní svůj účel, pokud jsou dobře udržována, proto je nutné na zmíněných tocích
tyto stavby udržovat v dobrém stavu. V určitých místech opevnění břehů a dna může docházet
k narušení vegetací, zejména kořenovým systémem a rozrušování zvětráváním hornin. V případě
dlouhodobého zanedbávání údržby může dojít narušení odtoku. Odstranění náletových dřevin a oprava
narušených zdí by měl obstarávat správce vodního toku samostatně, případně na základě povodňové
prohlídky.
Povodňovou prohlídkou se rozumí činnost povodňového orgánu spolu s dalšími subjekty po
povodni, která vede ke zjištění stavu koryta vodního toku, vodního díla, nemovitostí a objektů
v záplavovém území a povodňových škod. Povodňové prohlídky provádí správce vodního toku ve
spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady.
V rámci povodňové prohlídky se kontroluje stav mostů, lávek a propustků, které je třeba
udržovat v dobrém stavu. Na základě povodňové prohlídky by mělo dojít ke kontrole technického stavu
objektu a uvolnění průtočného profilu. Dále se lokalizují místa břehové eroze či akumulace sedimentů
a jiného materiálu a mapuje se okolí vodního toku z hlediska nebezpečného odplavitelného materiálu,
břehové vegetace a podobně.
Z povodňové prohlídky je sepisován protokol sepsaný správcem vodního toku (§ 83 písm. l)
vodního zákona č. 254/2001 Sb.). Protokol obsahuje popis zjištěného stavu a způsoby jeho nápravy.
Způsob nápravy povodňové škody by měl být odsouhlasen zmíněnými stranami povodňové prohlídky,
poté by tato zapsaná povodňová škoda měla být odstraněna. Odstranění povodňových škod provádí
správce vodního toku. Již vybudovaná protipovodňová opatření je třeba udržovat v řádném stavu a při
nápravě povodňových škod také vycházet z jejich funkce dle § 59 odst. 1, písm. b) vodního zákona č.
254/2001 Sb.
Povodňové prohlídky je vhodné provádět na všech tocích v katastrálním území obce.
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Obr. 23: Schéma povodňové prohlídky
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Protipovodňová a protierozní opatření
V povodí kritických profilů a v lokalitách ohrožených půdní erozí vyplývající z analytické části
dokumentu byla navržena opatření ke zlepšení stávajícího stavu. V intravilánu byly vybrány plochy
k zachycení dešťové vody a jejímu dalšímu využití či zasakování. Dále jsou doplněna opatření, jako jsou
vsakovací objekty, které mohou ke svým stavbám zařadit také občané obce. Na území celé obce byly
doplněny další návrhy opatření, které mohou přispět k zadržení vody v krajině, zmírnění povrchového
odtoku a rozčlenění krajiny. Umístění návrhů opatření je součástí mapové přílohy.

Návrhy opatření jsou součástí mapové přílohy dokumentu.
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Povodí Valeč č. 1
Rozšíření remízku (REM_01)
Popis situace:
Remízek je vhodné opatření, které diferencuje krajinu, napravují škody
způsobené kolektivizací. Vrací život do českých polí ždímaných mechanizací a
chemií. Nepřístupné porosty chrání zvířata před predátory i deštivým počasím.
V širokých lánech díky nim najdou klidný úkryt koroptve, křepelky, zajíci i další
zvěř. Umí také zmírnit silný nárazový vítr, a tím zbraňují erozi. Vsakuje se do
nich dešťová voda, která by jinak putovala dále po svahu a odnášela půdu pryč.
Rozšíření remízku je navrhnuto mezi lokalitami Na Kalvárii a Fabčicův sad.

Navrhovaná opatření:
V poslední době se často v souvislosti se zakládáním remízků pro zvěř hovoří o
územních systémech ekologické stability. Vybudování lokálního biocentra tak,
aby zvýšil ekologickou stabilitu krajiny a napomohl s propojením jednotlivých
prvků ÚSES. Druh dřevin bude navržen dle zařazení stanoviště do STG. Remízky
je možné obnovovat na jejich původních lokalitách dle historických map. Do
remízku je částečně sveden povrchový odtok a dochází k jeho zasakování
v místě opatření.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu pásu.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Zasakovací pásy snižují rychlost povrchového odtoku, přerušují dráhy soustředěného odtoku a napomáhají infiltraci odtékající vody. Pásové střídání plodin přispívá
rozmanitosti krajiny.
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Rozšíření vegetace (VEG_01)
Popis situace:
Jižně od místní části Valeč dochází ke koncentraci povrchového odtoku na
svahu na orné půdě a přilehlé bývalé cestě.

Navrhovaná opatření:
Rozšíření vegetace podél orné půdy napomůže zadržení vody v krajině, zvýšení
vsaku do půdy a snížení rychlosti a objemu povrchového odtoku do
uzávěrového profilu povodí.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
V lokalitě dochází ke zvýšení vsaku vody do půdy a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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Zasakovací prostor (ZAPR_01)
Popis situace:
V dolní části půdního bloku 4205/4 dochází k akumulací povrchového odtoku.
Zejména v období tání sněhové
k dlouhotrvajícímu podmáčení lokality.

pokrývky

a

přívalových

dešťů

Navrhovaná opatření:
V místě přirozené akumulace vody je navržen zasakovací prostor. Opatření
napomůže infiltraci vody do půdy, snížení objemu povrchového odtoku do
uzávěrového profilu povodí.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:

Opatření zvyšuje však do půdy a snižuje objem povrchového odtoku v uzávěrovém profilu povodí.
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Údržba odvodnění cesty (CES_01)
Popis situace:
Podél pozemní komunikace č. 194 je podélné odvodnění v jednotlivých úsecích
v odlišném stavu. V průběhu roku dochází k zanášení odvodnění, které tak
nemůže plnit svoji funkci a povrchový odtok je sveden cestou do intravilánu
obce.

Navrhovaná opatření:

V odvodnění a u propustků se hromadí materiál, který kapacitu
odvodnění a propustků či zatrubnění snižuje. Akumulovaný materiál
může také měnit spádové poměry příkopu a může docházet k narušení
odtoku. V průběhu roku je proto nutné zejména tato místa, ale i celé
odvodnění čistit a udržovat. Podélné příkopy jsou funkční, pokud jsou
nejen čisté, ale také ve správném spádu a mohou vodu vhodně odvádět.
Při údržbě je třeba se zaměřit zejména na spád a kapacitu odvodnění.
Odstraňovat je třeba především napadané podzimní listí, ale také
akumulované sedimenty po vydatných deštích.
Předpoklady funkčnosti:
Pravidelné čištění a údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Podélné odvodnění komunikace je funkční a nedochází k akumulaci povrchového odtoku na pozemní komunikaci.
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Povodí Valeč č. 2
Svodný průleh (SPRU_01)
Popis situace:
V horním povodí dochází ke koncentraci povrchového odtoku a jeho
rychlé akumulaci do jediné dráhy povrchového odtoku v údolnici.
Nekontrolovaný povrchový odtok při přívalových deštích mlže
rozrušovat stávající cesty.

Navrhovaná opatření:
Opatření s podélným sklonem kopírující terén s vyšším podélným
sklonem bude vybudován k regulaci rychlosti a objemu povrchového
odtoku zejména při vyšších úhrnech přívalových srážek. Vybudování
svodného průlehu napomůže regulovanému odvedení povrchového
odtoku ke stávající lesní vegetaci.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Povrchový odtok je regulovaně odveden ke stávající vegetaci, nedochází k rozrušování přilehlých cest povrchovým odtokem.
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Revitalizace, zasakovací prostor (REV_01)
Popis situace:
Nad studovanou lokalitou se akumuluje do dráhy soustředěného odtoku voda
z ploch. Při přívalových deštích může docházet nedostatečné kapacitě
propustku pod silnicí.

Navrhovaná opatření:
Dráhu soustředěného odtoku je vhodné přerušit zasakovacím prostorem.
Vysázení vegetace napomůže zvýšení biodiverzity, snížení rychlosti a objemu
povrchového odtoku v uzávěrovém profilu povodí. Opatření může sloužit jako
prvek ÚSES.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje zadržení vody v krajině a snížení objemu povrchového odtoku do uzávěrového profilu.
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Úprava odvodňovacích příkopů (ODV_01)
Popis situace:
Jihozápadně od intravilánu Valče, pod Fabčicovým sadem se nachází soustava
příkopů, které odvádí vodu přitékající z extravilánu.

Navrhovaná opatření:
Napřímené úseky odvodňovacích příkopů je vhodné rozvolnit, čímž se zvýší
sinuosita a sníží se rychlost odtoku přívalových vod. Odvodňovací příkopy je
možné osázet vhodnou vegetací dle STG.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Rychlost povrchového odtoku je snížena. Povrchový odtok je bezpečně odváděn mimo intravilán.
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Zasakovací příkop (ZASPR_01)
Popis situace:
Ve studované lokalitě v intravilánu místní části Valeč se sbíhají dráhy
soustředěného odtoku jak ze svahů, tak hlavní komunikace. Při přívalových
deštích dochází k přítoku povrchového odtoku do intravilánu.

Navrhovaná opatření:
Zasakovací příkop zadrží vodu přitékající z extravilánu i přilehlé pozemní
komunikace. Jedná se o bezodtoký zasakovací prvek. Opatření nevyžaduje
velký zábor půdy. Povrchový odtok je zasakován do půdy.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Zasakovací příkop zpomaluje povrchový odtok a zvyšuje však do půdy.
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Mez (MEZ_01, MEZ_02)
Popis situace:
Meze byly v naší krajině spolu s dalšími prvky hojně přítomny.
V rámci scelování pozemků byly rozorány a vznikly rozsáhlé
půdní bloky. V krajině tak dochází k rychlému odtoku vody,
snížení retence a snížení biodiverzity.

Navrhovaná opatření:
Meze vedou nejčastěji po vrstevnici. Meze mohou vznikat
samostatně nebo jako doprovodné prvky s průlehy. Meze
vytváří trvalou překážku soustředěného povrchového odtoku.
Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním
pásem nad mezí a průlehem po ní. Doplňková zeleň může
sloužit jako prvek ÚSES.
Meze jsou navrženy západně od hřiště ve Valči.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudováním meze dochází k akumulaci vody v krajině, zvýšení vsaku, přerušení délky svahu a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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Údržba odvodnění cesty (CES_01)
Popis situace:
Severně od Lažan vede, dnes spíše úvozová polní cesta. Zářez s pěšinkou odvádí
povrchový odtok do intravilánu. Cesta není odvodněna a voda tak ústí přímo na
místní komunikaci.

Navrhovaná opatření:
V lokalitě je navržena úprava cesty s vybudováním příčného a podélného
odvodnění. Odvod povrchového odtoku z cesty napomůže k její stabilitě a
zamezí postupnému rozrušování. Zhotovení podélného a příčného odvodnění
bude zaústěno do zasakovacího příkopu. Zasakovací objekt napomůže zadržení
vody nad intravilánem a snížení objemu povrchového odtoku do intravilánu.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku a jeho zasakování nad intravilánem. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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Úprava cesty se stromořadí (CES_02)
Popis situace:
Nad hřištěm ve Valči se nachází cesta vedoucí západním směrem. Podél cesty
zcela chybí doprovodná vegetace a neplní úlohu přerušení odtoku.

Navrhovaná opatření:
Cesta bude doplněna o stromovou případně keřovou vegetaci. Úprava cesty
s výsadbou vegetace napomůže přerušení povrchového odtoku a tak spolu
s dalšími opatřeními snížení jeho rychlosti do intravilánu.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Cesta spolu s doprovodnou vegetací přerušuje povrchový odtok a tak snižuje rychlost a objem odtoku do intravilánu.
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Vybudování a údržba odvodnění (ODV_02)
Popis situace:
Při přívalových deštích dochází k akumulaci povrchového odtoku na komunikaci
od Kostela Nejsvětější Trojice. Okraje silnice jsou odtokem rozrušovány. Odtok
může dále působit škody na majetku.

Navrhovaná opatření:
Odvod povrchového odtoku z cesty napomůže k její stabilitě a zamezí
postupnému rozrušování. Zhotovení podélného odvodnění bude zaústěno do
zasakovacího příkopu. Jedná se o poslední fázi ochrany intravilánu před povodní.
V další fázi je nutné vypracovat podrobnou dokumentaci s parametry odvodnění
dle technické podmínky (TP 83).

Předpoklady funkčnosti:
Údržba odvodnění.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku do intravilánu. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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Výsadba vegetace u hřiště (VEG_02)
Popis situace:
U hřiště ve Valči chybí doprovodná vegetace. Nad hřištěm tak chybí stín a při
přívalových srážkách může docházet k nekontrolovanému odtoku směrem
k intravilánu.

Navrhovaná opatření:
Lokalita bude doplněna o stromovou případně keřovou vegetaci. Vegetace
zajistí zlepšení mikroklimatu, zvýšení vsaku do půdy, ale také přerušení
odtoku.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Doprovodná vegetace přerušuje povrchový odtok, přispívá zlepšení mikroklimat a poskytuje stinné prostředí.
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Povodí Kostrčany
Mez (MEZ_03, MEZ_04)
Popis situace:
Meze byly v naší krajině spolu s dalšími prvky hojně přítomny.
V rámci scelování pozemků byly rozorány a vznikly rozsáhlé
půdní bloky. V krajině tak dochází k rychlému odtoku vody,
snížení retence a snížení biodiverzity.

Navrhovaná opatření:
Meze vedou nejčastěji po vrstevnici. Meze mohou vznikat
samostatně nebo jako doprovodné prvky s průlehy. Meze
vytváří trvalou překážku soustředěného povrchového odtoku.
Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním
pásem nad mezí a průlehem po ní. Doplňková zeleň může
sloužit jako prvek ÚSES.
Meze jsou navrženy pod Hlavákovským vrchem.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudováním meze dochází k akumulaci vody v krajině, zvýšení vsaku, přerušení délky svahu a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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Protierozní osevní postup (PEOP_01)
Popis situace:
Půdní blok 4306/1 je zemědělsky využívány jako orná půda. V případě, že je na
svahu pěstována při nevhodném osevním postupu erozně nebezpečná plodina,
dochází k eroznímu ohrožení pozemku. Na svazích může docházet
k postupnému odnosu erodovaného materiálu. Následkem soustředěného
povrchového odtoku dochází k degradaci zemědělské půdy.

Navrhovaná opatření:
Pro půdní blok byl zvolen protierozní osevní postup, který snižuje hodnotu C
faktoru. Nižší hodnotou C faktoru vykazují plodiny, které snižují erodibilitu
půdy, tedy zvyšují kryt půdy, a tak ji chrání před dopadajícími dešťovými
kapkami. V rámci protierozního osevního postupu by se hodnoty C faktoru měly
pohybovat v rozmezí 0,09 až 0,12. Vhodnou plodinou je například ječmen jarní.

Předpoklady funkčnosti:
Dodržování doporučených osevních postupů a správná agrotechnika.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Osevní postup snížil průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy vodní erozí, které jsou v přípustných mezích.
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Povodí Velký Hlavákov
Mez (MEZ_05 – MEZ_07)
Popis situace:
Meze byly v naší krajině spolu s dalšími prvky hojně přítomny.
V rámci scelování pozemků byly rozorány a vznikly rozsáhlé
půdní bloky. V krajině tak dochází k rychlému odtoku vody,
snížení retence a snížení biodiverzity.

Navrhovaná opatření:
Meze vedou nejčastěji po vrstevnici. Meze mohou vznikat
samostatně nebo jako doprovodné prvky s průlehy. Meze
vytváří trvalou překážku soustředěného povrchového odtoku.
Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním
pásem nad mezí a průlehem po ní. Doplňková zeleň může
sloužit jako prvek ÚSES.
Meze jsou navrženy nad intravilánem Velkého Hlavákova.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudováním meze dochází k akumulaci vody v krajině, zvýšení vsaku, přerušení délky svahu a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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Příčné a podélné odvodnění cesty a jejich údržba (CES_03, CES_04)
Popis situace:
Cesta vedoucí ze severozápadu do zastavěného území Vedlkého Hlavákova je
nedostatečně příčně a podélně odvodněny. Dochází po ní k přítoku
extravilánových vod do zastavěného území. Ty pak spolu s unášeným materiálem
způsobují škody na majetku.

Navrhovaná opatření:
Odvod povrchového odtoku z cest napomůže k jejich stabilitě a zamezí
postupnému rozrušování. Zhotovení podélného a příčného odvodnění bude
zaústěno do navrženého průlehu. Jedná se o poslední fázi ochrany intravilánu
před povodní. V další fázi je nutné vypracovat podrobnou dokumentaci s
parametry odvodnění dle technické podmínky (TP 83). Cesty budou doplněny o
doprovodnou vegetaci.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba odvodnění.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku a zadržení v extravilánu. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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Průleh (PRU_01)
Popis situace:
Nad intravilánem Velkého Hlavákova dochází ke stékání drah
soustředěného povrchového odtoku jak ze zemědělské půdy, tak z cest
vedoucích severně od zástavby.

Navrhovaná opatření:
Vybudování průlehu s lichoběžníkovým profilem se sklonem 1:5,
hloubkou 0,5 m a šířkou dna 1 m. Zpevnění bude provedeno jako
vegetační. Do průlehu bude zaústěno odvodnění cest CES_03 a CES_04.
Pro výšení účinnosti a omezení zanášení je doporučené zatravnit
plochu před průlehem o minimální šířce 5 metrů. Před vypracováním
technické dokumentace je nutné provést geotechnický průzkum podloží
podle TP 76.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba odvodnění.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Intravilán je chráněn před povrchovým odtokem zejména při přívalových srážkách. Dochází k zachycení a zasakování vody v místě opatření.
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Otevřené koryto (KOR_01)
Popis situace:
Otevřené koryto je lokalizováno severovýchodně od intravilánu Velkého
Hlavákova. V místě opatření je veden povrchový odtok dále do Lučního potoka.

Navrhovaná opatření:
Otevřené koryto bude sloužit k bezpečnému odvedení nadbytečného
povrchového odtoku z průlehu (PRU_01), který by jinak mohl způsobovat škody
na majetku. Trasa koryta bude vegetačně. Koryto bude vyústěno do nedalekého
Lučního potoka a na tomto místě bude vhodné vybudovat opevnění koryta
kamenným záhozem, který zabrání jeho vymývání přitékající vodou.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření, kontrola průchodnosti.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Otevřené koryto umožní bezpečné odvedení povrchového odtoku z povodí.
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Další opatření na území obce
AL – Alej
Popis situace:
Podél několika cesta na území obce Valeč se v současné době nachází řídké
osázení stromy, či zde stromová výsadba chybí.

Navrhovaná opatření:
Stromové aleje se obvykle vysazují podél cest v pravidelných rozestupech. Může
jít také o doprovodný prvek vodních toků nebo hranic pozemků. Při výsadbě
aleje podél cesty je třeba dodržovat dostatečnou vzdálenost od krajnice. Ta by
měla být v minimální vzdálenosti 5 až 9,5 metrů, aby stromy netvořily překážku
pro průjezd vozidel. I tyto důvody mohou být bohužel v dnešní době limitující
pro jejich výsadbu.
Navrhovaná liniová vegetace podél komunikace může být vedena jako
interakční prvek ÚSES. Výsadba bude provedena z autochtonních nebo
ovocných dřevin 3 m od hranice sousední parcely a minimálně 0,5 m za hranu
zářezu nebo patu násypu.

Předpoklady funkčnosti:
Péče o dřeviny a o travní porost pod nimi. Ošetřování proti škůdcům, okusu zvěří, …
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Opatření má výrazně pozitivní vliv na zadržení vody v krajině a diferenciaci krajiny.
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Revitalizace okolí vodní nádrže (REV_02)
Popis situace:
Na severu místní části Kostrčany se v okolí vodní nádrže nachází rekreační
objekty, chatky, betonové hřiště a další plochy se sporadickou stromovou
vegetací.

Navrhovaná opatření:
V lokalitě je navrženo doplnění stromové a keřové vegetace ke zlepšení
mikroklimatu a doplnění přirozených stínících prvků. Dále je možné plochy pro
plošné vsakování přes půdní profil (viz. popis výše), což zvýší nejen však vody do
půdního profilu, ale také estetickou hodnotu lokality.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje ke zlepšení mikroklimatu lokality.
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Zatravnění části DPB (ZATR_01 – ZATR_03)
Popis situace:
Půdní bloky 3208, 2201/1 východně od Valče a půdní blok mezi Nahořečicemi
a Kostrčany jsou zemědělsky využívány jako orná půda. Na ukloněných svazích
dochází k eroznímu smyvu půdy. Následkem plošného povrchového odtoku,
který se následně stéká do drah soustředěného odtoku, dochází k degradaci
zemědělské půdy, může docházet k odnosu půdy do přilehlých vodních toků.

Navrhovaná opatření:
Zatravnění části půdních bloků je vhodné z hlediska snížení odnosu půdních
částic. Trvalý travní porost zpomalí povrchový odtok, zachytí transportované
částice a zvýší vsak do půdy v místě provedení opatření. Zatravnění má příznivý
vliv na zadržení vody v krajině, ale také na zpomalení degradace půdy, snížení
zanášení a znečištění vodních toků.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba zapojeného travního drnu. Obnova travního drnu v případě poškození.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Trvalé zatravnění výrazně snížilo průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy vodní erozí.
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Stabilizace drah soustředěného odtoku (DSO_01 – DSO_04)
Popis situace:
Na dílu půdního bloku ohrožených vodní erozí s výraznou akumulací odtoku
v údolnici dochází k odnosu půdních částic a ztrátě půdy nad přípustnou míru.
Údolnice DSO je orána.
Ilustrační obrázek

Navrhovaná opatření:
Dráhy je vhodné stabilizovat zatravněním, případně ve dně kamenivem. Poté
jsou schopny bez projevů eroze neškodně odvést soustředěný povrchový
odtok. Nejběžnějším tvarem stabilizované dráhy soustředěného odtoku je
parabola s malou hloubkou. Jde o nejběžnější tvar nejvíce odpovídající přírodně
vymodelovaným vodním cestám. Jedná se o jedno z nejsnadněji
realizovatelných opatření dostupnou technikou.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Dochází ke zpomalení povrchového odtoku a snížení odnosu půdních části z orné půdy.

86

Další doporučení
K zadržení vody v krajině a adaptaci na projevy sucha a přívalových povodní je vhodné využívat přírodě
blízkých opatření.
Ke snížení vodní eroze je možné využívat organizační, agrotechnická a biotechnická opatření či
jejich kombinace. Cílem protierozních opatření je snížení hodnoty smyvu půdy pod přípustnou
hodnotu, ale také ochrana ohrožených objektů.
Organizační opatření spočívají v celkovém pojetí organizace krajiny při využívání ochranného
účinku vegetačního pokryvu. K organizačním protierozním opatřením se řadí vhodný tvar a velikost
pozemku, situování pozemku delší stranou ve směru vrstevnic, protierozní osevní postupy a
rozmisťování plodin, pásové střídání plodin a další. Implementace organizačních opatření je
jednoduchá a nejméně finančně náročná. Zavedením organizačních opatření dochází ke snížení
kinetické energie dešťových kapek a vytvoření překážek v povrchovému odtoku. Dostatečný kořenový
systém zpevňuje půdu a zlepšuje její vlastnosti.
Agrotechnická opatření se zavádí především ke snížení času, kdy je půda bez vegetačního krytu.
Do kategorie agrotechnických opatření spadá setí po vrstevnici, ochranné obdělávání, technologie
ochranného zpracování půdy (ponechání posklizňových zbytků, hrázkování, mulčování) či protierozní
technologie pěstování širokořádkových plodin a speciálních kultur.
Biotechnická opatření, ke kterým řadíme například protierozní průlehy, příkopy, meze, hrázky,
nádrže, zasakovací pásy, přehrážky, terasování a další. Tato skupina opatření vyžaduje technické
pozemkové zásahy a je nákladná. Biotechnická opatření mimo protierozní účinky mají vliv na retenci
vody v krajině, zvýšení ekologické stability krajiny a další.
K protipovodňové i protierozní ochraně se využívá malých vodních nádrží. Tyto konkávní tvary
zachycují povodňové průtoky a transportované půdní částice, zadržují vodu v krajině a plní mnoho
dalších pozitivních funkcí. Malé vodní nádrže se člení na vodárenské, usazovací, retenční, krajinotvorné
a další.
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
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hrázek k zadržení vody na svazích. K agrotechnickým opatřením na zmíněných kulturách se řadí
například zatravnění meziřadí.
Lesní porosty plní produkční, klimatické, půdoochranné, zdravotní, hydrické a další funkce. Tyto
ekosystémy poskytují ochranu půdy, vytváří specifické mikroklima, umožňují rovnoměrné rozdělení
srážek díky jejich zachycení listy a snížení extrémních odtoků díky vysoké schopnosti absorpce. Jedním
z možných opatření k je vytvoření polyfunkčního lesa, tedy porostu různých struktur, dřevin a věkových
stupňů. Polyfunkční les snižuje odnos sedimentů do vodních toků, zvyšuje biodiverzitu, plní protierozní
funkci a zadržuje vodu v krajině. Podobné pozitivní dopady má také omezení smrkových monokultur
ve 3. a 4. vegetačním stupni. Na lesních pozemcích je třeba dbát na vhodné těžební postupy a důsledné
sanace narušení půdy. K modifikaci erozně-sedimentačních procesů v lesích je využíváno hrazení strží.
Přehrážky vyrovnávají odtoky z mikropovodí a snižují množství transportovaných sedimentů. K záchytu
splavenin, ustálení délky koryta, zajištění svahů a zabránění erozní činnosti je využíváno hrazení bystřin
přehrážkami.
V současné době je ve vodním hospodářství trend přiblížení se přírodě blízkým podmínkám
vodního toku. Vhodným způsobem jsou revitalizace vodních toků, díky kterým dochází ke zvětšení
běžné akumulace vody, zpomalení odtoku vody, obnovení přirozené dynamické stability koryta,
nastolení přirozeného splaveninového režimu a další. Opatření v údolních nivách vodních toků využívají
lužních lesů, transformačních a akumulačních vlastností rozlivů. K této skupině opatření patří
revitalizace koryt toků, snížení břehů, vytvoření tůní, mokřadních ploch a další.
Opatření v oblastech mokřadních biotopů využívají jejich přirozených podmínek. Jejich cílem je
akumulace vod v těchto plochách, umožnění pomalého vsakování vody do půdy apod. Mokřadní
biotopy v blízkosti vodních toků vytvářejí útočiště pro živočichy v období sucha a na druhé straně
transformují povodňové průtoky. Funkční mokřady zlepšují podmínky infiltrace a zvyšují úroveň hladiny
podzemní vody.
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
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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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Závěr
S měnícím se klimatem je problematika zadržení vody v intravilánu i extravilánu, zasakování dešťové
vody či její zadržení a další využití aktuálním tématem. Zesilující extrémní projevy počasí, jak sucho a
vlny horka, tak povodně, postihují také území České republiky. Obec Valeč se na problematiku
hospodaření s vodou zaměřuje v rámci strategického plánování.
Koncepce hospodaření s vodou v obci Valeč vychází zejména z terénního šetření, sběru dat a
sumarizace dosavadních poznatků a podkladů. Popisná část se zaměřuje na charakteristiku území ve
vztahu k řešené problematice, analytická část sumarizuje poznatky z terénního šetření, GIS analýz a
dostupných podkladů. Dále bylo přidáno zhodnocení území obce z hlediska ztráty půdy vodní erozí. Na
základě analytické části byla vypracována část návrhová, která nabízí doporučení a návrhy opatření
k řešení zjištěných problematických oblastí. Dokument slouží jako SWOT analýza řešeného území
v oblasti hospodaření s vodou na území obce.
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