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ÚVODEM 

 

Celé povodí Šatavy včetně samotného toku a jeho nejvýznam-

nějších přítoků (Lejtny a Syrůvky) je aktuálně ve stavu, kte-

rý zásadně neodpovídá jejich přirozené funkci včetně zájmů ochrany 

přírody a celou oblast degraduje také z hlediska možných aktivit ve 

věci přírodního zázemí obcí nebo ekoturistiky. 
Značné části území jsou postiženy víceméně totálním odvodněním a 

zorněním s minimálním zastoupením jakékoliv zeleně. Toky jsou prakticky 
v celých délkách upraveny a zahloubeny a zpravidla bez jakýchkoliv dosta-
tečných doprovodných vegetačních ploch. Pramenné oblasti Lejtny a Syrůvky 

jsou zcela degradovány a nefunkční. Tento stav se projevuje nestabilitou 
vodních poměrů a zhoršující se bilancí hladiny podpovrchových spodních 
vod. V  souvislosti s rychlým odtokem povrchových vod upravenými a napří-

menými koryty dochází k  vysoké rozkolísanosti průtoků, snižování hladiny 
spodních vod nebo poškozování koryt zvýšenými průtoky. Absence dopro-

vodných vegetačních ploch umocňuje zatěžování toků splaveninami z  okol-
ních spádových ploch orné půdy. Absorpční schopnost nivy z  hlediska zadr-
žování srážkových vod je v důsledku téměř absolutního zornění minimální. 

Povrchové vody jsou navíc značně znečištěny v souvislosti s absenci kanali-
zace a čistíren odpadních vod v některých obcích na středním toku Šatavy. 

Převážně intenzivně zemědělsky využívaná krajina celého povodí 
s minimálním zastoupením nejen významnějších přírodních lokalit, ale jaké-
koliv zeleně (jak dřevinných porostů, tak trvalých travnatých ploch) je značně 

nestabilní, Jak z  hlediska eroze nebo vodní bilance (včetně zásob spodnich 
vod nebo zvýšených až povodňových průtoků za přívalových srážek), tak 
z hlediska biologické stability (včetně populací drobné polní zvěře). 

Mnohé dřívější plnohodnotné mokřadní lokality podél vodotečí jsou 
značně degradovány a na pokraji zániku. Z toho vyplývá zpravidla vysoká 

míra ohrožení mokřadních společenstev včetně významných rostlinných a 
živočišných druhů. Na dolním toku Šatavy je dodnes mimořádně významné 
nivní území postiženo nevyrovnaným vodním režimem v souvislosti s  odčer-

páváním podzemních vod v rámci vodního zdroje Vranovice. Negativně se 
projevuje také nevhodná konstrukce zaústění Šatavy do řeky Svratky včetně 

uplatňovaného manipulačního řádu. 

Je jasné, že výše uvedený aktuální nedobrý stav celého povodí 

mohou stabilizovat a optimalizovat pouze komplexně, radikálně a ne-

tradičně pojatá revitalizační opatření. Tedy opatření, která doposud 

nebyla po celém území Jihomoravského kraje v posledním desetiletí 

vůbec využívána. Zpravidla šlo pouze o dílčí opatření (budování vod-

ních nádrží, pročišťování upravených koryt toků s omezenými diverzi-

fikačními opatřeními nebo výsadbami či dosadbami pouhých liniových 
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břehových porostů), která nemohou situaci v degradovaných povodích 

a na jimi protékajících tocích významněji ovlivnit. 

Proto je předkládaný návrh revitalizačních opatření velkorysý, 

rozsáhlý a netradiční a předpokládá nejen značné finanční náklady na 

vlastní realizaci jednotlivých opatření, ale také značné nároky na zá-

ležitosti organizační a doprovodné. Návrh se zabývá výhradně opat-

řeními na dotčených tocích a v jejich bezprostřední blízkosti. Je 

třeba ho považovat za jakési minimum, na které by mělo být v  bu-

doucnu postupně přímo navazováno v rámci celé plochy dotčeného po-

vodí. Hlavně ve věci vegetačních úprav či eliminace melioračních zaří-

zení. Jedině taková cesta může vést k  významnějšímu pozitivnímu 

ovlivnění stávajícího nedobrého stavu. Jakékoliv dílčí a polovičaté re-

vitalizační aktivity je třeba odmítnout. Klíčovou součástí celého ná-

vrhu jsou komplexní opatření na tocích, tedy včetně nepominutelných 

doprovodných vegetačních úprav. 

Je zřejmé, že uvedené přístupy vyvolají celou řadu problémů. 

Nejen z hlediska správců toků, ale také z  hlediska majetkoprávního 

vypořádávání v rámci jednotlivých opatření. Není ale akceptovatelné 

se těmto vyhýbat a realizovat pouze dílčí a realizačně akceptovanější 

a výhodnější opatření pomístního charakteru. Každé z realizovaných 

opatření musí směřovat ke komplexnímu cílovému stavu. Takto by se 

žádoucího cílového stavu nemohlo dosáhnout. 

 

KONCEPCE REVITALIZACE 

 

HLAVNÍ CÍLE REVITALIZACE 

 

Hlavním (základním) cílem navrhovaných revitalizačních 
opatření je komplexní regenerace celého povodí s důrazem na do-
tčené vodoteče a jejich nejbližší okolí. 

Dílčí cíle navrhovaných revitalizačních opatření spočívají 
v následujícím. 
 Urychlení řešení kvality povrchových vod (kanalizace, čistírny odpadních 

vod). 

 Celková základní stabilizace vodních poměrů v celém povodí prostřednic-
tvím plošného zvýšení absorpčních schopností niv a navazujících spádo-

vých ploch (zejména zatravňováním) se zpomalením odtokových poměrů 
(prodloužení tras toků, diverzifikace koryt příčnými objekty) a vytvořením 
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nových retenčních prostorů (nádrže, mokřady, zaplavované plochy za vyš-

ších průtoků a podobně). 

 Posílení protipovodňové ochrany zvýšením absorpční schopnosti s vytvo-

řením nových retenčních prostorů (vodní nádrže, mokřady nebo periodic-
ky zaplavované plochy za vyšších průtoků). 

 Obecné zlepšení bilance zeleně (trvalých travních porostů, dřevinných po-
rostů a podobně) v zemědělsky intenzivně využívané oblasti s podporou 

celkové stability a biodiverzity. 

 Stabilizace a optimalizace stávajících významných přírodních lokalit – 

převážně mokřadního charakteru. 

 Rozšíření stávající sítě významných přírodních lokalit – mokřadního cha-

rakteru. 

 Stabilizace populací významných rostlinných a živočišných druhů (váza-

ných na mokřadní biotopy). 

 Vytvoření vhodných podmínek pro repatriace stanovištně a geograficky 

odpovídajících rostlinných druhů vázaných na mokřadní prostředí. 

 Vytvoření nových plnohodnotných příležitostí pro rozvoj ekoturistiky. 

 Vytvoření nových příležitostí pro oddych a rekreaci místních obyvatel 
v podobě rozšíření a zkvalitnění přírodního zázemí dotčených obcí. 

 Vytvoření nových příležitostí (v podobě mokřadních lokalit) využitelných 
v rámci ekologické výchovy – zejména na místní úrovni (školy). 

 Vytvoření nových příležitostí pro sportovní rybolov v podobě čtyř nových 
vodních nádrží. 

 Zlepšení podmínek pro myslivost z hlediska podpory populací vodní per-
naté a drobné polní zvěře v podobě optimalizace životních podmínek. 

Navrhovaná komplexní revitalizační opatření v povodí Šatavy 
je třeba považovat za jakési minimum, na které je žádoucí v  dal-
ším období navázat dalšími především vegetačními úpravami ve 
prospěch dalšího zvyšování bilance zeleně a zpomalování odtoku 
povrchových vod zatravňováním rizikových spádových a reliéfem 
terénu soustřeďujících ploch. 

 

HLAVNÍ CÍLE V DÍLČÍCH ÚSECÍCH 

 

HORNÍ TOK 

Úsek 01 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření je 
komplexní regenerace Šatavy s vybudováním nové průtočné vodní 
nádrže a komplexní regenerací dvou významných mokřadních lo-
kalit se zohledněním rozšíření a zkvalitnění přírodního zázemí ob-
ce Prštice. 

Úseky 02-03 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření je 
komplexní obnova (revitalizace) toku Šatavy. 
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STŘEDNÍ TOK 

Úseky 04-08 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření jsou 
komplexní regenerace a revitalizace Šatavy s regenerací stávají-
cích a vybudováním nových mokřadních lokalit se zohledněním 
rozšíření a zkvalitnění přírodního zázemí obcí a využitelnosti cílo-
vého stavu v souvislosti s rozvojem ekoturistiky (Sobotovice-
Hrušovany). 
 

DOLNÍ TOK 

Úseky 09-12 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření jsou 
komplexní regenerace a revitalizace Šatavy s regenerací stávají-
cích a vybudováním nových mokřadních lokalit se zohledněním 
rozšíření a zkvalitnění přírodního zázemí obcí a využitelnosti cílo-
vého stavu v souvislosti s rozvojem ekoturistiky (Unkovice-
Žabčice) a zájmů ochrany přírody v mimořádně cenném nivním 
území (Žabčice-zaústění Šatavy do řeky Svratky) přímo navazují-
cím na Jihomoravské údolní nivy. 
 

LEJTNA 

Úsek 13 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření jsou 
komplexní regenerace a revitalizace Lejtny se zohledněním kom-
plexní regenerace pramenné oblasti toku. 
 

SYRŮVKA 

Úsek 14 

Hlavním cílem navrhovaných revitalizačních opatření jsou 
komplexní regenerace a revitalizace Syrůvky s regenerací (od-
bahněním) Syrovického rybníka a zohledněním komplexní regene-
race pramenné oblasti toku. 

 

SPECIFIKACE ÚSEKŮ 

 

 Návrh předpokládá revitalizačních opatření v celé délce toku 
Šatavy (od propustku přes železniční trať nad obcí Prštice) a le-
vostranných přítoků Lejtny a Syrůvky.  

Do zpracovaných návrhů nejsou zařazeny úseky uvedených 
vodotečí (včetně případných vodních nádrží) procházející zástav-
bou obcí. Proto tento návrh předpokládá revitalizační opatření 
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v rámci toku Šatavy v celkové délce zhruba 25,40 km, Lejtny 5,35 
km a Syrůvky 2,80 km (celkem zhruba v délce 33,55 km). 

Opatření na toku Šatavy jsou v rámci návrhu rozdělena do 
12 úseků. Opatření na celých úsecích toků Lejtny a Syrůvky jsou 
zařazeny jako samostatné úseky. 
 

VYMEZENÉ ÚSEKY 

 

01  PRŠTICE 

Kat. území  PRŠTICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,60 km od propustku pod 

železniční tratí Brno – Moravské Bránice po okraj zástavby obce Prštice 
v nadmořské výšce 302-282 m n.m. 

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

 Kat. území  SILŮVKY, DOLNÍ KOUNICE, MĚLČANY 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 3,50 km od propustku pod 

silnicí pod ČOV Silůvky po okraj zástavby obce Mělčany v nadmořské výšce 
260-234 m n.m. 

03  MĚLČANY BRATČICE 

Kat. území  MĚLČANY, BRATČICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,50 km od okraje zástavby 

obce Mělčany po silniční propustek u Bratčic v  nadmořské výšce 228-212 m 
n.m. 

04  BRATČICE 

Kat. území  BRATČICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,80 km od propustku pod 

silnicí Bratčice – Němčičky po hranici katastru Sobotovice v nadmořské výš-
ce 212-205 m n.m. 

05  SOBOTOVICE 

 Kat. území  SOBOTOVICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy nacházející se v katastru obce Sobotovice 

v délce zhruba 1,20 km v  nadmořské výšce 205-202 m n.m. 

06  LEDCE 

 Kat. území  LEDCE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 0,85 km od propustku pod 
silnicí Ledce – Sobotovice po propustek pod státní silnicí Brno – Pohořelice 

v nadmořské výšce 202-197 m n.m. 

07  RYBNÍKY 

 Kat. území  LEDCE, HRUŠOVANY U BRNA, VOJKOVICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,40 km od propustku pod 
státní silnicí Brno – Pohořelice po železniční trať v nadmořské výšce 197-188 

m n.m. 

08  HRUŠOVANY 

 Kat. území  HRUŠOVANY U BRNA 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,60 km od železniční trati 
po čistírnu odpadních vod Hrušovany v nadmořské výšce 188-179 m n.m. 
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09  UNKOVICE 

 Kat. území  UNKOVICE, ŽABČICE, NOSISLAV 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,35 km od čistírny odpad-

ních vod Hrušovany po mostek polní cesty do trati Niva v nadmořské výšce 
179 m n.m. 

10  KNÍŽECÍ LES 

 Kat. území  ŽABČICE, PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 3,00 km od propustku pod 

polní cestou do trati Niva po zaústění Staré Šatavy do nového koryta 
v nadmořské výšce 177 m n.m. 

11  ŽELÍZKA 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,30 km od zaústění Staré 

Šatavy do nového koryta po propustek pod silnicí Vranovice – Uherčice 
v nadmořské výšce 176 m n.m. 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, VRANOVICE, UHERČICE 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,30 km od propustku pod 

silnicí Vranovice – Uherčice po zaústění do řeky Svratky v nadmořské výšce 
175 m n.m. 

13  LEJTNA 

 Kat. území  PRŠTICE, OŘECHOV, MĚLČANY, BRATČICE 

 Zahrnuje horní úsek toku Lejtny v délce zhruba 4,40 km od pramene 

po areál Bratčického lomu v nadmořské výšce 285-245 m n.m. 
 Zahrnuje dolní úsek toku Lejtny v délce zhruba 950 metrů od areálu 
Bratčického lomu po propustek pod komunikací severně obce Bratčice 

v nadmořské výšce 228-219 m n.m. 

14  SYRŮVKA 

 Kat. území  SILŮVKY, DOLNÍ KOUNICE, MĚLČANY 

 Zahrnuje horní úsek toku Syrůvky v délce zhruba 1,50 km od prame-
ne po okraj zástavby obce Syrovice v nadmořské výšce 244-227 m n.m. 

 Zahrnuje dolní úsek toku Syrůvky v délce zhruba 1,30 km od konce 
zástavby obce Syrovice po okraj zástavby obce Sobotovice v nadmořské výšce 
220-208 m n.m. 

 

METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

 

 Specifikace navrhovaných revitalizačních opatření je obsa-
hem oddílu 3 celého návrhu rozděleného do tří částí (3/1 úseky 
01-07, 3/2 úseky 08-10 a 3/3 úseky 11-14). 
 Každý z jednotlivých úseků je zpracován podle jednotné os-
novy. 
 Název úseku 

 Katastrální území zasahující do navrhovaných opatření 

 Vymezení úseku včetně jeho délky a rozsahu nadmořské výšky 

 Zákres dotčeného úseku v mapě 1 : 25 000 

 Vyznačení dotčeného úseku ve zmenšené barevné mapě 1 : 10 000 

 Celková situace navrhovaných opatření v mapě 1 : 10 000 
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 Charakteristika úseku 

 Záměr revitalizace v celém úseku včetně vymezení dílčích opatření 

 Každé z dílčích opatření jednotlivých úseků je zpracováno 
podle jednotné struktury. 
 Název opatření 

 Katastrální území zasahující do navrhovaného opatření 

 Charakteristika dotčeného území (plochy, lokality) s podrobnějšími údaji o mok-
řadní fauně a flóře v aktuálně významných lokalitách 

 Aktuální stav dotčeného území (plochy, lokality) 

 Záměr z hlediska ochrany přírody (případné uvažované přínosy u opodstatně-
ných opatření) 

 Investiční záměr (charakter) 

 Specifikace opatření (podrobný popis navrhovaného opatření včetně poznámky 
k ukládání zeminy – sedimentů) 

 Doba realizace (nejvhodnější doba realizace s ohledem na zájmy ochrany přírody) 

 Údržba (nezbytné aktivity po realizaci opatření) 

 Využívání (poznámky k žádoucím způsobům využívání mokřadních lokalit) 

 Vodní režim (poznámky k žádoucímu vodnímu režimu mokřadních lokalit, který 
by měl být po realizaci zajištěn) 

 Náčrty k některým navrhovaným opatřením (principy revitalizace nebo regenera-
ce toků, cílové stavy mokřadních komplexů nebo podrobné náčrty některých 
opatření jako podkladů pro projektové dokumentace nebo vlastní realizace) 

 Organizační a jiné poznámky (odhad finančních nákladů 
realizace, vlastnické vztahy, doporučení k realizaci, ochrana LPF a 
ZPF a podobně) k jednotlivým opatřením jsou obsahem oddílu 4 
celého návrhu. 

 

NÁVRH REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ  

JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 

 

01 PRŠTICE 

 

Regenerace vodoteče ve stávající trase s doprovodnými vegetačními 
úpravami (za účelem optimalizace a stabilizace jeho funkce) a s vybudováním 

nové průtočné vodní nádrže (s polyfunkčním využitím ve věci zájmů vodo-
hospodářských – zvýšení retence, zájmů ochrany přírody a zájmů přírodního 

zázemí obce) a komplexní regenerací dvou významných krajinných prvků 
podél trasy vodoteče (ve prospěch obnovy vhodných podmínek pro rozvoj 
mokřadních společenstev – zejména populací obojživelníků). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     regenerace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 
 2 VKP Pod horkou  regenerace mokřadu 
 3 VKP Prštická bažinka regenerace mokřadu 

 4 Rybník    vybudování nové průtočné nádrže 
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02 SILŮVKY - MĚLČANY 

 

Komplexní revitalizace vodoteče včetně pravostranného přítoku do no-
vých meandrujících tras v přirozených svodnicích a s doprovodnými vegetač-
ními úpravami za účelem obnovy jejich funkce. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     komplexní revitalizace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 
 2 Okluky    obnova toku s odtrubněním 
      a doprovodnými vegetačními úpravami 

 

03 MĚLČANY BRATČICE 

 

Komplexní revitalizace vodoteče do nové meandrující trasy v přirozené 
svodnici a s doprovodnými vegetačními úpravami za účelem obnovy její 

funkce. 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     komplexní rekonstrukce toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 

 

04 BRATČICE 

 

Komplexní revitalizace vodoteče s rozvolněním stávající přímé linie ko-
ryta do mírných meandrů (místy se změnou trasování) s doprovodnými vege-

tačními úpravami a s vytvořením mokřadu (v prostoru výronu spodních vod 
za účelem stabilizace vodních poměrů, rozvoje mokřadních společenstev a 
zkvalitnění přírodního zázemí obce), doprovodné soustavy vodních tůní (ve 

prospěch rozšíření vhodných podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev 
– zejména populací obojživelníků) a vybudováním nové průtočné vodní nádr-

že (s polyfunkčním využitím ve věci zájmů vodohospodářských – zvýšení re-
tence, zájmů ochrany přírody a zájmů přírodního zázemí obce). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     revitalizace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 

 2 Doprovodné mokřady vybudování soustavy vodních tůní 
 3 Mokřad    vybudování rozsáhlého mokřadu 
 4 Rybník    vybudování nové průtočné nádrže 

 

05 SOBOTOVICE 

 

Regenerace vodoteče ve stávající trase (za účelem optimalizace a stabi-
lizace jeho funkce) s dílčími biotechnickými zásahy (v podobě zemních a ve-

getačních úprav) ve dvou významných krajinných prvcích (VKP Nádavky, 
VKP Na rybníkách) podél trasy vodoteče (ve prospěch rozšíření a optimalizace 

vhodných podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev – zejména populací 
obojživelníků). 
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     regenerace toku  

 2 VKP Sobotovická niva biotechnické zásahy  

 

06 LEDCE 

 

Regenerace vodoteče ve stávající trase (za účelem optimalizace a stabi-
lizace jeho funkce) s případnými vegetačními úpravami (za účelem rozšíření 
doprovodných zelených ploch ve prospěch zájmů přírodního zázemí obce). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     regenerace toku  

 

07 RYBNÍKY 

 

Komplexní revitalizace vodoteče do nové meandrující trasy (za účelem 
plnohodnotné obnovy její funkce) s doprovodnými vegetačními úpravami a 

vytvořením doprovodné soustavy různorodých mokřadů (ve prospěch rozvoje 
mokřadních společenstev a zkvalitnění přírodního zázemí obce) podél vodote-
če a s  odbahněním rybníka Šejba (mimo jiné ve prospěch optimalizace pod-

mínek pro komplexní rozvoj celého ekosystému). 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     revitalizace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 

 2 Doprovodné mokřady vybudování nových mokřadů 

 3 Šejba    odbahnění rybníka 

 

08 HRUŠOVANY 

 

Dílčí regenerace vodoteče ve stávající trase (za účelem optimalizace a 
stabilizace jeho funkce) a dílčí komplexní revitalizace vodoteče do nové me-
andrující trasy (za účelem plnohodnotné obnovy její funkce) s doprovodnými 

vegetačními úpravami s případným vytvořením soustavy vodních tůní podél 
toku (ve prospěch zkvalitnění přírodního zázemí obce) s dílčími biotechnic-
kými zásahy (v podobě zemních a vegetačních úprav) ve významném krajin-

ném prvku podél trasy vodoteče (ve prospěch rozšíření a optimalizace vhod-
ných podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev – zejména populací 

obojživelníků) a ve prospěch místního biocentra. 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     regenerace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 

 2 VKP Louka pod Šejbou biotechnické zásahy 

 3 Biocentrum   zemní a vegetační úpravy 

 

09 UNKOVICE 

 

Dílčí regenerace vodoteče ve stávající trase (za účelem optimalizace a 

stabilizace jeho funkce) a dílčí komplexní revitalizace vodoteče do nové me-
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andrující trasy (za účelem plnohodnotné obnovy její funkce) s doprovodnými 

vegetačními úpravami a vytvořením rozsáhlého mokřadního komplexu podél 
nové trasy vodoteče v podobě boční vodní nádrže – plochy se soustavou vod-

ních tůní (ve prospěch rozšíření přírodního zázemí obce a rozvoje mokřad-
ních společenstev) a s dílčími biotechnickými zásahy (v podobě zemních a 
vegetačních úprav) ve významných krajinných prvcích podél trasy vodoteče 

(ve prospěch rozšíření a optimalizace vhodných podmínek pro rozvoj mok-
řadních společenstev – zejména populací obojživelníků). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     regenerace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 
revitalizace toku 
s doprovodnými vegetačními úpravami 

 2 Rybník    vybudování nové boční nádrže 
 3 VKP Klínky   biotechnické zásahy 

 4 VKP Unkovické louky biotechnické zásahy 

 

10 KNÍŽECÍ LES 

 

Koncepce revitalizace tohoto úseku toku Šatavy předpokládá rozsáhlá 
a členitá opatření ve třech směrech. 

Komplexní revitalizace vodoteče do nové meandrující trasy (za účelem 

plnohodnotné obnovy její funkce s obnovou původní trasy přes areál Kníže-
cího lesa s napojením na koryto staré Šatavy) s doprovodnými vegetačními 
úpravami a vytvořením rozsáhlého mokřadního komplexu podél nové trasy 

vodoteče v podobě boční vodní nádrže – plochy se soustavou vodních tůní a 
mokřin (ve prospěch rozšíření přírodního zázemí obce a rozvoje mokřadních 

společenstev) s pomístními úpravami koryta staré Šatavy s vybudováním 
soustavy příčných objektů za účelem stabilizace vodního režimu v celém 
komplexu Knížecího lesa a s regenerací Nosislavského mokřadu (ve prospěch 

optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev – zejména popu-
lací obojživelníků) a provedením biotechnických zásahů na Severních tůních 

ve prospěch optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev – 
zejména populací obojživelníků. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 3 Krejty    komplexní revitalizace 
 6 Stará Šatava   biotechnické zásahy 
 7 Severní tůně   biotechnické zásahy 

 8 Nosislavský mokřad  regenerace mokřadu 
Regenerace vodoteče ve stávající trase nové Šatavy s pomístními do-

provodnými vegetačními úpravami (za účelem optimalizace a stabilizace jeho 
funkce) a s regenerací navazující levobřežní soustavy polních toků v trati Ni-
va (ve prospěch mokřadních společenstev) s doprovodnými vegetačními 

úpravami. 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Horní tok   regenerace toku  

 4 Niva    regenerace polních toků 
 5 Dolní tok    regenerace toku 

 



REVITALIZACE ŠATAVY  Souhrn 

 15 

Provedení dílčích biotechnických zásahů (v podobě zemních a vegetač-

ních úprav) ve významných krajinných prvcích a dalších mokřadních bioto-
pech v rámci toku Žabčice (ve prospěch rozšíření a optimalizace vhodných 

podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev – zejména populací obojživel-
níků) a s případnými doprovodnými vegetačními úpravami ve prospěch zkva-
litnění přírodního zázemí obce. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 2 Žabčice    biotechnické zásahy 

 

11 ŽELÍZKA 

 

Regenerace vodoteče ve stávající trase s pomístními doprovodnými ve-
getačními úpravami (za účelem optimalizace a stabilizace jeho funkce) s  re-

generací stávajících mokřadů a s vytvořením soustavy doprovodných různo-
rodých mokřadů (ve prospěch mokřadních společenstev) s doprovodnými ve-
getačními úpravami. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     regenerace toku  

včetně doprovodných vegetačních úprav 

 2 Mokřad    vybudování nového mokřadu 
 3 Doprovodné mokřady sev. vytvoření periodicky zaplavované nivy 

s mokřadními biotopy 
 4 V oknech    regenerace zpětného ramene 

 5 Doprovodné mokřady jih vytvoření periodicky zaplavované nivy 

s mokřadními biotopy, 
regenerace mokřadních biotopů 

 6 Periodický mokřad  vybudování nového mokřadu 

 7 U ruky    regenerace starého ramene, 

      vyhloubení soustavy vodních tůní 

 

12 DOLNÍ ŠATAVA 

 

Regenerace vodoteče ve stávající trase s pomístními doprovodnými ve-

getačními úpravami (za účelem optimalizace a stabilizace jeho funkce včetně 
rekonstrukce zaústění vodoteče do řeky Svratky ve prospěch stabilizace vod-
ních poměrů na dolním toku) s  regenerací stávajících mokřadů v okolní ro-

vinaté nivě včetně rozsáhlého mokřadu Velké louky (ve prospěch mokřadních 
společenstev) s doprovodnými vegetačními úpravami. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     regenerace toku  

úpravy zaústění do řeky Svratky 

 2 Horní tůň   biotechnický zásah 
 3 Mokřad    regenerace mokřadu 

 4 Dolní tůň    regenerace tůně 
 5 Rameno    regenerace ramene 
 6 Velké louky   regenerace mokřadu 
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13 LEJTNA 

 

Koncepce revitalizace vymezeného úseku toku Lejtny předpokládá 
opatření ve dvou směrech. 

Komplexní revitalizace vodoteče v horním úseku do nové meandrující 

trasy (za účelem plnohodnotné obnovy její funkce) s doprovodnými vegetač-
ními úpravami a s regenerací významného krajinného prvku Na rybníčkách 

(ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev a stabilizace pramenného 
území vodoteče). 

Regenerace vodoteče v dolním úseku ve stávající trase s pomístními 

doprovodnými vegetačními úpravami (za účelem optimalizace a stabilizace 
jeho funkce). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

1 Tok  komplexní revitalizace toku v horním  

úseku s doprovodnými vegetačními  
úpravami 
regenerace toku v dolním úseku 

 2 VKP V rybníčkách  regenerace mokřadu 

 

14 SYRŮVKA 

 

Regenerace vodoteče v dolním i horním úseku ve stávající trase 
s pomístními doprovodnými vegetačními úpravami (za účelem optimalizace a 
stabilizace jeho funkce) s  odbahněním Syrovického rybníka (mimo jiné ve 

prospěch optimalizace podmínek pro komplexní rozvoj celého ekosystému). 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 1 Tok     regenerace toku  

 2 Syrovický rybník  odbahnění rybníka 

 

PŘÍSTUPY 

 

TOKY 

 

Návrh předpokládá revitalizační opatření vodotečí v celkové 
délce zhruba 34,77 km (Šatava 25,87 km, Lejtna 5,40 km a Sy-
růvka 3,50 km). 

V délce zhruba 20,37 km je uvažováno o regeneraci stávají-
cích koryt (Šatava 15,27 km, Lejtna 1,60 km, Syrůvka 3,50  km) 
vodotečí ve prospěch optimalizace jejich vodohospodářské, biolo-
gické a také estetické funkce. 

Regenerace stávajících vodotečí spočívají zpravidla v probírkách stáva-

jících dřevin (ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídajících druhů, 
v neprospěch problematických jedinců nebo ve prospěch ošetření některých 
jedinců – hlavně v podobě ořezání hlavatých vrb), pročištění koryta (s po-

místními úpravami profilu), instalaci příčných objektů (za účelem zpomalení 
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odtoku, diverzifikace toku nebo žádoucího ovlivňování vodních poměrů v díl-

čích částech toku nebo v doprovodných mokřadních biotopech).  

V délce zhruba 14,40 km je uvažováno o komplexní revitali-
zaci (Šatava 10,60 km, Lejtna 3,80 km) vodotečí ve prospěch pl-
nohodnotné obnovy jejich vodohospodářské, biologické nebo kra-
jinotvorné funkce. 

Komplexní revitalizace stávajících vodotečí spočívají zpravidla ve zru-
šení (včetně případného odtrubnění) nebo rozvolnění stávajících upravených 

koryt, vytvoření nových mírně až hluboce meandrujících koryt, instalaci 
příčných objektů (za účelem zpomalení odtoku, diverzifikace toku nebo žá-

doucího ovlivňování vodních poměrů v dílčích částech toku nebo v dopro-
vodných mokřadních biotopech). Nová koryta vodotečí jsou uvažována se 
strmějšími břehy (s dílčími segmenty mírně skloněných břehů) a mělkým za-

hloubením do terénu (pro umožnění přirozené činnosti protékající vody).  
V rámci revitalizovaných koryt jsou navrhovány rovněž rozšířené plo-

chy dna nivy pro možnost určitého rozlivu vyšších průtoků prostřednictvím 

profilových pevných prahů do navazujících zatravněných ploch nebo pro-
hloubené úseky s cílem vytvoření průtočných tůní. 

V délce zhruba 2,35 km (opatření 09-1 Tok a 10-3 Krejty) je 
uvažováno o vybudování zcela nových meandrujících tras Šatavy 
se zachováním původních tras (regenerovaným ve prospěch rozší-
ření mokřadních biotopů a převádění zvýšených průtoků) 
 V podstatě podél všech dotčených úseků stávajících (nových) 
tras vodotečí jsou předpokládány vegetační úpravy ve prospěch 
eliminace nežádoucích splachů z okolních spádových ploch nebo 
zvýšení absorpční schopnosti niv podél vodotečí. Nepominutelným 
záměrem doprovodných vegetačních úprav je také vylepšení bi-
lance zeleně v  jinak zpravidla vysoce zorněných oblastí s  mini-
málním zastoupením zeleně nebo budoucí využití tras vodotečí 
v rámci ekoturistiky či přírodního zázemí obcí. 
 Vegetační úpravy podél vodotečí spočívají zpravidla v zatravňování a 
výsadbách dřevin v rámci břehových porostů nebo izolace od sousedních 

ploch orné půdy.  
Na řadě míst dotčených úseků stávajících (nových) vodotečí 

je předpokládáno budování příčných objektů za účelem zpomalení 
odtoku, diverzifikace toku, periodického zaplavování navazujících 
snížených ploch nivy, stabilizace vodních poměrů v průtočných 
tůních a doprovodných mokřadech, napájení vodních nádrží a 
nových tras toků nebo možné řízené manipulace s vodou 
v některých lokalitách (Nosislavský mokřad, zaústění Šatavy do 
řeky Svratky). 
 Příčné objekty mají podobu pevných dřevěných stupňů či prahů (z dře-
věné kulatiny s  kamenem), profilových prahů pro zajištění periodického roz-
livu za vyšších průtoků, jednoúrovňových prahů pro stabilizaci vodní hladiny 

v toku, rozdělovacích objektů pro napájení vodních nádrží nebo nových tras 
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koryt nebo stavítek pro možnost řízené manipulace. Objekty v rámci dolního 

toku Šatavy (v úsecích Knížecí les, Želízka a Dolní Šatava) nejsou příčné ob-
jekty uvažovány v podobě betonových monolitů, ale s  kamenným obložením 

s utopenými spárami.  

 

SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

01  PRŠTICE 

01-1 

V horní části dotčeného úseku koryta Šatavy provést komplexní rege-
neraci spočívající v probírce stávajících dřevin, pročištění koryta, instalaci 
dřevěných stupňů (za účelem diverzifikace toku) a doprovodných vegetačních 

úpravách (spočívajících především v trvalém zatravnění dostatečně širokých 
pásů rizikových spádových ploch orné půdy) v celkové délce zhruba 850 met-
rů. 

V dolní části dotčeného úseku koryta Šatavy provést pomístní regene-
rační biotechnické zásahy spočívající podle situace v pročištění, probírkách 

dřevin nebo instalaci dřevěných stupňů (za účelem diverzifikace toku) v  cel-
kové délce zhruba 450 metrů. 

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

02-1 

Provedení komplexní revitalizace koryta Šatavy v celé délce úseku 
(zhruba 3.500 m) spočívající ve zrušení stávajícího koryta, vytvoření nového 

mírně meandrujícího koryta a rozsáhlých doprovodných vegetačních úpra-
vách (především zatravňování). 

Současně je uvažováno o celkové terénní modelaci zatravněného dna 

nivy s plynule vyspádovanou osou trasy vodoteče a úpravami ve prospěch 
pomístního rozlivu vody za vyšších průtoků. Dále je uvažováno o instalaci 
dřevěných stupňů (za účelem diverzifikace toku) a příčných objektů (za úče-

lem zajištění rozlivu vyšších průtoků do upravených ploch dna nivy). 
02-2 

Provedení komplexní revitalizace koryta bezejmenného pravostranného 
přítoku Šatavy v celé délce úseku (zhruba 1.100 m) spočívající v odtrubnění, 
vytvoření nového mírně meandrujícího koryta a rozsáhlých doprovodných 

vegetačních úpravách (především zatravňování). 
Současně je uvažováno o celkové terénní modelaci zatravněného dna 

nivy s plynule vyspádovanou osou trasy vodoteče a úpravami ve prospěch 
zpomalení odtoku. Dále je uvažováno o instalaci dřevěných stupňů (za úče-
lem diverzifikace toku a zpomalení odtoku). 

03  MĚLČANY BRATČICE 

03-1 
Provedení komplexní revitalizace koryta Šatavy v celé délce úseku 

(zhruba 2.500 m) spočívající ve zrušení stávajícího koryta, vytvoření nového 

mírně meandrujícího koryta a rozsáhlých doprovodných vegetačních úpra-
vách (především zatravňování). 

Současně je uvažováno o celkové terénní modelaci zatravněného dna 
nivy s plynule vyspádovanou osou trasy vodoteče a úpravami ve prospěch 
pomístního rozlivu vody za vyšších průtoků nebo vytvoření hlubších průtoč-
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ných tůní. Dále je uvažováno o instalaci dřevěných stupňů (za účelem diver-

zifikace toku a stabilizace vodní hladiny v průtočných tůních) a příčných ob-
jektů (za účelem zajištění rozlivu vyšších průtoků do upravených ploch dna 

nivy). 

04  BRATČICE 

04-1 
Provedení regenerace koryta Šatavy v horní polovině celého úseku 

(zhruba 400 metrů) spočívající v pročištění (s případným pomístním rozčle-
něním břehů a instalací dřevěných stupňů za účelem diverzifikace toku) a 
doprovodných vegetačních úpravách (zejména zatravňování). 

Provedení revitalizace koryta Šatavy ve stávající trase v dolní polovině 
celého úseku (zhruba 400 metrů) spočívající v rozvolnění stávajícího koryta 

do mírných meandrů (pomístně pouze s úpravami koryta stávajícího) s insta-
lací dřevěných stupňů (za účelem diverzifikace toku a stabilizace vodní hla-
diny v  doprovodných mokřadech) a doprovodných vegetačních úpravách 

(zejména zatravňování). 

05  SOBOTOVICE 

05-1 

V horní části dotčeného úseku (zhruba 300 metrů) provést regeneraci 
koryta spočívající v  pročištění koryta s úpravami břehů a odstraněním zem-
ních valů a instalaci pevného příčného objektu v dolním konci. 

V dolní části dotčeného úseku (zhruba 800 metrů) provést regeneraci 
koryta spočívající v  pročištění koryta s úpravami břehů a instalaci pevných 
dřevěných stupňů ve prospěch zpomalení odtoku a diverzifikace toku. 

06  LEDCE 

06-1 
V celé délce dotčeného úseku (zhruba 850 metrů) koryta Šatavy pro-

vést regeneraci spočívající v pročištění a instalaci dřevěných stupňů za úče-
lem diverzifikace toku a zpomalení odtoku a s doprovodnými vegetačními 
úpravami. 

07  RYBNÍKY 

07-1 
V dolní (zhruba 400 metrů) a horní (zhruba 300 metrů) části celého 

dotčeného úseku (celkem zhruba 700 metrů) provést regeneraci koryta Šata-
vy spočívající v pročištění a instalaci dřevěných stupňů za účelem diverzifi-
kace toku a zpomalení odtoku a s doprovodnými vegetačními úpravami 

(zejména zatravňování). 
V prostřední části (zhruba 1.400 metrů) celého dotčeného úseku pro-

vést komplexní revitalizaci koryta Šatavy spočívající v rozvolnění stávajícího 

koryta do mírných meandrů (pomístně pouze s úpravami koryta stávajícího) 
s instalací dřevěných stupňů (za účelem diverzifikace toku a stabilizace vod-

ní hladiny v  doprovodných mokřadech) a doprovodných vegetačních úpra-
vách (zejména zatravňování). Záměr zahrnuje také instalaci rozdělovacích 
objektů pro dotování obou stávajících bočních rybníků a vytvoření záplavo-

vého prostoru dna nivy o výměře zhruba 0,50 ha jižně pod hrází rybníka 
Šimlochy. 
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Provést komplexní revitalizaci celé (zhruba 400 metrů) trasy nátoku do 

bočního rybníka Šimlochy spočívající v odtrubnění a zrušení stávající upra-
vené trasy s vytvořením nového mírně meandrujícího koryta. 

08  HRUŠOVANY 

08-1 
V horní části horního úseku koryta Šatavy provést regeneraci v celkové 

délce zhruba 350 metrů spočívající v probírce břehového porostu, pročištění 

koryta, instalaci pevných stupňů za účelem diverzifikace toku a zpomalení 
odtoku a doprovodných vegetačních úpravách. 

V dolní části horního úseku koryta Šatavy provést regeneraci v celkové 

délce zhruba 400 metrů spočívající v probírce břehového porostu, pročištění 
koryta a doprovodných vegetačních úpravách. 

V prostředním úseku koryta Šatavy provést zrušení stávajícího koryta 
(zhruba 1.300 metrů) s vybudováním nové meandrující trasy a instalací pev-
ných stupňů za účelem diverzifikace toku, zpomalení odtoku a stabilizace 

vodní hladiny v doprovodných mokřadech – vodních tůních podél levého 
břehu (včetně jejich vytvoření). Záměr současně předpokládá rozsáhlé dopro-

vodné vegetační úpravy mezi zástavbou města a silnicí do průmyslové zóny. 
V dolním úseku koryta Šatavy v celkové délce zhruba 550 metrů pro-

vést regeneraci spočívající v rozvolnění stávajícího koryta do bočních levo-

břežních meandrů a dále v probírce břehového porostu, pročištění koryta, 
instalaci pevných stupňů za účelem diverzifikace toku se zpomalením odtoku 
a doprovodných vegetačních úpravách. 

09  UNKOVICE 

09-1 
V horním cípu dotčeného úseku (zhruba 200 metrů) provést  regenera-

ci koryta Šatavy spočívající v probírce břehového porostu, pročištění koryta, 
instalaci příčného profilového objektu pro dotování nové hlavní trasy vodote-
če a doprovodných vegetačních úpravách. 

V horní části dotčeného úseku (zhruba 400 metrů) provést regeneraci 
stávajícího koryta ve prospěch jeho pomístního rozšíření (jak ve dně, tak 

z hlediska úpravy sklonu břehů) s vybudováním příčných objektů za účelem 
stabilizace vodní hladiny v upraveném úseku a doprovodných vegetačních 
úprav. 

Vytvoření nové meandrující hlavní trasy Šatavy místo horní části do-
tčeného úseku v celkové délce zhruba 550 metrů s vytvořením příbřežních 
podmáčených ploch s vodními tůněmi a pevným stupněm na dolním konci 

úseku ve prospěch stabilizace vodní hladiny v celém rovinatém úseku (včetně 
doprovodných mokřadů). 

V celé dolní části dotčeného úseku (zhruba 550 metrů) provést regene-
raci koryta Šatavy spočívající v probírce břehového porostu, pročištění koryta 
a doprovodných vegetačních úpravách. 

V dolním cípu dotčeného úseku (zhruba 50 metrů) provést regeneraci 
koryta Šatavy spočívající v pročištění koryta s vytvořením periodicky zapla-

vovaných mokřadních ploch po obou březích za vyšších průtoků. 

10  KNÍŽECÍ LES 

10-1 
V horním cípu celého dotčeného úseku zhruba 200 metrů) provést re-

generaci spočívající v probírce stávajícího břehového porostu, pročištění ko-
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ryta, instalaci příčného profilového objektu pro dotování nové hlavní trasy 

vodoteče a doprovodných vegetačních úpravách. 
Ve zbývající části dotčeného úseku (zhruba 1.600 metrů) provést rege-

neraci stávajícího koryta ve prospěch jeho pomístního rozšíření (jak ve dně, 
tak z hlediska úpravy sklonu břehů) a prohloubení s vybudováním příčných 
objektů za účelem stabilizace vodní hladiny v upraveném úseku a doprovod-

ných vegetačních úpravách. 
10-3 
Vytvoření nové meandrující hlavní trasy Šatavy v celkové délce zhruba 

1.700 metrů s vytvořením příbřežních podmáčených ploch (zhruba 1,20 ha) 
se soustavou vodních tůní, rozšířenými úseky a pevným stupni ve prospěch 

stabilizace vodní hladiny v celém rovinatém úseku (včetně doprovodných 
mokřadů) a vybudováním stavitelného objektu na styku nového koryta se 
Starou Šatavou za účelem manipulace za vyšších průtoků. 

10-5 
V celém dotčeném úseku (včetně napojení od toku 031) koryta Šatavy 

provést v celé délce zhruba 1.400 metrů regeneraci spočívající v pročištění 
koryta se současnou regenerací navazujících bočních terénních depresí (ak-
tuálně zcela zazemněných) se zachováním mírně meandrujícího charakteru 

v dolní části celého úseku a s případným vybudováním pevných dřevěných 
stupňů pro stabilizaci vodních poměrů za nižších vodních stavů (se zohled-
něním navazujících bočních terénních depresí v horních partiích celého úse-

ku). 
10-6 

Úpravy průtočného profilu horních partií koryta staré Šatavy ve pro-
spěch uvažované nové funkce vodoteče v celkové délce zhruba 300 metrů. 

Pročištění příčného kanálu propojujícího horní konec staré Šatavy 

s korytem Šatavy nové v celkové délce zhruba 450 metrů. 
Vybudováním pevných prahů v korytě staré Šatavy ve prospěch stabi-

lizace vodních poměrů. 

11  ŽELÍZKA 

11-1 
V horní části horního úseku koryta Šatavy provést v celé délce zhruba 

750 metrů regeneraci spočívající v pročištění koryta se současným vytvoře-
ním rozšířeného a prohloubeného segmentu toku (v délce 150 metrů a šířce 
do 15 metrů) v rámci doprovodných mokřadů sever, pomístním rozčleněním 

přímých břehových linií, výsadbou (dosadbou) pravobřežního břehového po-
rostu, doprovodnými vegetačními úpravami a instalací dvou příčných objek-

tů za účelem optimalizaci vodního režimu také v doprovodných mokřadech. 
V dolní části horního úseku koryta Šatavy provést v celé délce zhruba 

350 metrů regeneraci spočívající v pročištění koryta se současným vytvoře-

ním rozšířeného a prohloubeného segmentu toku (v délce 120 metrů a šířce 
do 15 metrů) v rámci doprovodných mokřadů jih, pomístním rozčleněním 

přímých břehových linií, výsadbou levobřežního břehového porostu, dopro-
vodnými vegetačními úpravami a instalací příčného objektu za účelem opti-
malizace vodního režimu také v doprovodných mokřadech. 

V horní rozšířené části dolního úseku koryta Šatavy provést v celé dél-
ce zhruba 300 metrů (v šířce zhruba do 30 metrů) regeneraci spočívající 
v pročištění koryta s redukcí náletových dřevin v horních partiích dna kory-
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ta, rekonstrukcí oboubřežního břehového porostu (včetně porostů doprovod-

ných) a doprovodnými vegetačními úpravami. 
Ve střední části dolního úseku koryta Šatavy provést v celé délce zhru-

ba 350 metrů regeneraci spočívající v pročištění koryta se současným rozčle-
něním přímých břehových linií, dosadbou oboubřežního břehového porostu, 
doprovodnými vegetačními úpravami a instalací příčného objektu za účelem 

optimalizace vodního režimu také v doprovodných mokřadech. 
V dolní rozšířené části dolního úseku koryta Šatavy provést zhruba 

v dolní polovině v délce zhruba 120 metrů (v šířce zhruba 10-20 metrů) re-

generaci spočívající v prohloubení stávajícího dna koryta a dále v rekon-
strukci oboubřežního břehového porostu, doprovodných vegetačních úpra-

vách a instalaci příčného objektu za účelem optimalizace vodního režimu ta-
ké v doprovodných mokřadech. 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

12-1 

V horní části úseku koryta Šatavy provést v celé délce zhruba 800 me-
trů regeneraci spočívající v pomístním pročištěním a vyhloubením hlubokých 

segmentů, ve vybudování příčného objektu pro optimalizaci a stabilizaci 
vodního režimu také v doprovodných mokřadech a v doprovodných vegetač-
ních úpravách. 

V dolní části úseku koryta Šatavy provést v celé délce zhruba 1.400 
metrů regeneraci spočívající v pročištění koryta s pomístním rozčleněním 
přímých břehových linií a doprovodnými vegetačními úpravami. 

V prostoru zaústění dolní části úseku koryta Šatavy provést v celé dél-
ce 200 metrů regeneraci spočívající v pročištění koryta včetně navazujícího 

úseku odvodňovacího kanálu (zhruba 200 metrů) a celkové rekonstrukci ba-
zénu s výpustnými a nápustnými objekty v prostoru zaústění Šatavy do řeky 
Svratky a doprovodných vegetačních úprav. 

13  LEJTNA 

13-1 
Provedení komplexní revitalizace koryta Lejtny v celé délce horního 

úseku (zhruba 3.800 m) spočívající v rozvolnění stávajícího koryta do mír-
ných meandrů a rozsáhlých doprovodných vegetačních úpravách (především 
zatravňování). Současně je uvažováno o celkové terénní modelaci zatravně-

ného dna nivy s plynule vyspádovanou osou trasy vodoteče a úpravami ve 
prospěch pomístního rozlivu vody za vyšších průtoků nebo vytvoření hlub-
ších průtočných tůní. Dále je uvažováno o instalaci dřevěných stupňů (za 

účelem diverzifikace toku a stabilizace vodní hladiny v průtočných tůních) a 
příčných objektů (za účelem zajištění rozlivu vyšších průtoků do upravených 

ploch dna nivy). 
Provedení regenerace koryta Lejtny v dolní části (zhruba 600 metrů) 

horního úseku nad zaústěním do areálu Bratčického lomu spočívající v  pro-

čištění stávajícího koryta s případnou instalací pevných stupňů za účelem 
diverzifikace toku a doprovodných vegetačních úpravách. 

Provedení regenerace koryta Lejtny v dolním úseku (zhruba 1.000 met-
rů) spočívající v  pomístním pročištění stávajícího koryta s případnou insta-
lací pevných stupňů za účelem diverzifikace toku a doprovodných vegetač-

ních úpravách. 
13-2 
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Provedení rozsáhlých vegetačních úprav celé pramenné oblasti Lejtny 

spočívající v rozsáhlém zatravnění spádových ploch a odcloňujících a izolač-
ních zpravidla liniových výsadbách dřevin. 

14  SYRŮVKA 

14-1 
Regenerace horního úseku toku Syrůvky (zhruba 2.200 metrů) spočí-

vající v pročištění koryta s vytvořením hlubších segmentů, instalaci pevných 

stupňů za účelem zpomalení odtoku a doprovodných vegetačních úpravách 
s vyspádováním horních konců zájmového úseku (včetně případného od-
trubnění). 

Regenerace dolního úseku toku Syrůvky (zhruba 1.300 metrů) spočí-
vající v pročištění koryta, instalaci pevných stupňů za účelem diverzifikace 

toku se zpomalení odtoku a doprovodných vegetačních úpravách. 

 

VODNÍ NÁDRŽE 

 

Návrh předpokládá odbahnění dvou stávajících bočních ryb-
níků (Šejba – 8,50 ha na toku Šatavy, Syrovický rybník – 1,10 ha 
na toku Syrůvky) a dále vybudování 4 nových vodních nádrží na 
toku Šatavy. Z toho dvou průtočných u Prštic (cca 1,80 ha) a 
Bratčic (cca 2,50) a dvou bočních u Unkovic (cca 2,50 ha) a Žab-
čic (cca 3,00 ha). 

Odbahnění obou rybníků zohledňuje zájmy ochrany přírody ve věci do-
statečného rozvoje mokřadních společenstev vytvořením dostatečně rozsáh-

lých mělkých litorálních zón a také izolované mokřadní plochy v případě 
rybníka Šejba. Stabilizace abrazí poškozených břehů je navrhována přírodě 
blízkými způsoby s rozčleněním přímých břehových linií. Odbahnění je navr-

hováno za účelem optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních společen-
stev, zkvalitnění zázemí dotčených obcí a obnovy jejich vodohospodářské 

funkce. 
Vybudování průtočných nádrží zohledňuje zájmy ochrany přírody ve 

věci dostatečného rozvoje mokřadních společenstev vytvořením dostatečně 

rozsáhlých mělkých litorálních zón v zadních nátokových částech nádrží. V  
případě Bratčic je navíc uvažováno o vybudování přímo navazujícího izolova-
ného mokřadu nad vtokem do nádrže. Eliminace splavenin je řešena pevný-

mi stupňů s kamenitým skluzem nad vtokem do nádrží. 
Vybudování bočních nádrží (vodních ploch s omezenou možností ma-

nipulace – vypouštění) zohledňuje zájmy ochrany přírody ve věci dostatečné-
ho rozvoje mokřadních společenstev vytvořením dostatečně rozsáhlých měl-
kých litorálních zón a také izolované mokřadní plochy v případě Unkovic. 

Budování nových vodních nádrží je navrhováno za účelem rozšíření 
stávající sítě mokřadních lokalit, rozšíření přírodního zázemí dotčených obcí 
a zvýšení retence dotčených úseků nivy Šatavy (jak z hlediska protipovodňo-

vé ochrany, tak z hlediska stabilizace vodních poměrů v úsecích toku pod 
nádržemi). 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

01  PRŠTICE 

01-4 
Vybudování průtočné nádrža o výměře zhruba 1,80 ha s  mělkou lito-

rální zónou (zhruba 0,45 ha, tj. 25% celkové zatopené plochy při hladině stá-

lého nadržení) v zadní nátokové části s  doprovodnými vegetačními úpravami 
podél pravého břehu a opatřením proti zvýšenému zanášení nádrže nad vto-

kem. 

04  BRATČICE 

04-4 
Vybudování průtočné nádrže o výměře zhruba 2,50 ha s  mělkou lito-

rální zónou (zhruba 0,40 ha, tj. zhruba 16% celkové zatopené plochy při hla-
dině stálého nadržení) v zadní nátokové části  a s  navazujícím izolovaným 

mokřadem (zhruba 0,60 ha) s  doprovodnými vegetačními úpravami podél 
levého okraje nivy a opatřeními proti zvýšenému  zanášení nádrže nad vto-
kem. 

07  RYBNÍKY 

07-3 
Odbahnění rybníka o výměře zhruba 8,50 ha s vytvořením rozsáhlé 

mělké litorální zóny (cca 0,60 ha) s přímo navazující izolovanou mokřadní 

plochou (cca 1,20 ha) oddělenou od hlavní hladiny rybníka zemní hrázkou a 
stabilizací abrazí poškozených břehů rybníka. 

09  UNKOVICE 

09-2 
Vybudování zahloubené boční nádrže (vodní plochy) o výměře zhruba 

2,50 ha s navazující izolovanou mokřadní plochou a doprovodnými vegetač-

ními úpravami. V  rámci zátopy vodní plochy vytvořit mělkou litorální zónu 
(zhruba 0,50 ha,  20% celkové plochy nádrže) ve prospěch rozvoje mokřad-

ních společenstev. V přímé návaznosti na vodní plochu dále vytvořit zcela 
izolovanou mokřadní plochu o výměře zhruba 0,30 ha. 

10  KNÍŽECÍ LES 

10-3 

Vybudování zahloubené boční nádrže (vodní plochy) o výměře zhruba 
3,00 ha s rozsáhlými doprovodnými vegetačními úpravami a s vytvořením 
mělké litorální zóny o výměře zhruba 0,50 ha (tj. 16% celkové zatopené plo-

chy). 

14  SYRŮVKA 

14-2 

Odbahnění rybníka o výměře zhruba 1,10 ha s vytvořením rozsáhlé 
mělké litorální zóny (cca 0,30 ha, tj. 27% celkové zatopené plochy) a stabili-
zací abrazí poškozených břehů rybníka. 

 

MOKŘADY 

 

Návrh předpokládá revitalizační opatření ve prospěch mok-
řadů (mokřadních biotopů) v několika směrech. Jednak jde o 
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opatření na stávajících mokřadních lokalitách včetně 21 opatření 
v plochách významných krajinných prvků (uvedeno v další kapi-
tole „Ochrana přírody“) a jednak jde o vybudování zcela nových 
mokřadních lokalit – mokřadů. 

 

STÁVAJÍCÍ MOKŘADNÍ LOKALITY 

Návrh předpokládá komplexní regenerace (6 lokalit) nebo 
dílčí biotechnické zásahy (3 lokality) ve prospěch mokřadních 
společenstev v dalších (nad rámec významných krajinných prvků) 
9 stávajících mokřadních lokalitách. 

Navrhovaná opatření spočívají ve většině případů v zemních úpravách 

stávajících mokřadních lokalit bez jakýchkoliv objektů (optimalizace vodního 
režimu podle situace případně závisí na příčných objektech na okolo proté-
kající vodoteči) a v zásadě jde o různě hluboké snižování úrovně stávajícího 

terénu za účelem obnažení hladiny podpovrchových spodních vod nebo od-
bahnění s úpravami břehových partií. Opatření zpravidla obsahují také ne-

zbytné vegetační úpravy (jak z hlediska probírek stávajících dřevin včetně, 
tak z hlediska zatravňování a výsadeb či dosadeb dřevin). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

10  KNÍŽECÍ LES 

10-2 ŽABČICE 

Komplexní regenerace dvou stávajících tůní spočívající v odbahnění s  
úpravami břehů a utěsněním průcezného segmentu včetně vybudování pev-
ného prahu na vodoteči za účelem stabilizace hladiny spodní vody dotující 

tůň. 

11  ŽELÍZKA 

11-4 V OKNECH 
Komplexní regenerace stávajícího zpětného ramene Šatavy spočívající v 

odbahnění v délce zhruba 100 metrů s různorodými úpravami břehů a do-
provodnými vegetačními úpravami. Vodní poměry v rameni budou stabilizo-

vány příčným objektem na okolo protékající Šatavě. 
11-5 DOPROVODNÉ MOKŘADY JIH 
Komplexní regenerace stávajících mokřadních biotopů v pravobřeží 

spočívající ve vegetačních (probírka dřevin) a zemních (prohloubení) úpra-
vách stávajících terénních depresí (zhruba 0,20 ha). Vodní poměry v  mok-

řadních plochách budou stabilizovány příčným objektem na okolo protékající 
Šatavě. 

11-7 U RUKY 

Provedení dílčích biotechnických zásahů na stávajícím odstaveném 
rameni Šatavy spočívající v různorodém prohloubení v délce zhruba 150 me-
trů s různorodými úpravami břehů. 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

12-2 HORNÍ TŮŇ 
Provedení dílčího biotechnického zásahu na stávající tůni spočívající 

v prohloubení části dna s úpravou břehu a odstraněním vrbového náletu. 
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12-3 MOKŘAD 

Komplexní regenerace souvislé mokřadní plochy se soustavou vodních 
tůní o výměře zhruba 0,20 ha s  doprovodnými vegetačními úpravami 

s využitím stávající soustavy terénních depresí. V rámci realizace vytvořit 
současně dva rozšířené a prohloubené segmenty v korytě Šatavy podél mok-
řadu. Vodní poměry v mokřadu stabilizovat pevným příčným objektem na 

protékajícím toku Šatavy. 
12-4 DOLNÍ TŮŇ 
Komplexní regenerace stávající tůně na ploše cca 600 m2 spočívající v 

různorodém prohloubení dna stávající terénní deprese s různorodými sklony 
břehů. 

12-5 RAMENO 
Komplexní regenerace odstaveného ramene Šatavy v délce zhruba 180 

metrů spočívající v různorodém prohloubení dna stávající terénní deprese 

s různorodými sklony břehů a s doprovodnými vegetačními úpravami (pro-
bírka dřevin, zatravnění, výsadby dřevin). 

12-6 VELKÉ LOUKY 
Záměr předpokládá rozsáhlá regenerační opatření mokřadu spočívající 

v pomístních zemních úpravách ve prospěch rozšíření a optimalizace podmí-

nek pro rozvoj mokřadních společenstev živočichů a rostlin. Uvedená opatře-
ní předpokládají pomístní snížení úrovně stávajícího terénu za účelem roz-
členění celé mokřadní plochy více nebo méně zavodňovanými plochami (mi-

mo jiné v souvislosti s umožněním každoročního úplného dokončování roz-
množování) s cílem zvýšení pestrosti stávající mozaiky mokřadních biotopů a  

prodloužit každoroční jarní dobu zaplavení se zajištěním určitého vodního 
sloupce v některých plochách i během suchého letního období.. Podmínkou 
realizace je stabilizace vodních poměrů v mokřadu v  souvislosti s objekty 

v prostoru zaústění Šatavy do řeky Svratky. 
 

NOVÉ MOKŘADY 

Návrh předpokládá vybudování zcela nových doprovodných 
mokřadů (mokřadních biotopů) podél komplexně revitalizovaných 
vodotečí v úsecích 04 Bratčice, 07 Rybníky, 08 Hrušovany, 09 
Unkovice, 10 Knížecí les a 11 Želízka. 

Navrhovaná opatření předpokládají vybudování různých typů mokřadů 

(vodních tůně, mokřiny, členité rákosové mokřady či periodicky zaplavované 
mokřadní plochy) s doprovodnými vegetačními úpravami (zatravňování a vý-
sadeb dřevin). Budování nových mokřadů spočívá ve všech případech 

v zemních úpravách (zpravidla bez jakýchkoliv objektů) a v zásadě jde o růz-
ně hluboké snižování úrovně stávajícího terénu za účelem obnažení hladiny 
podpovrchových spodních vod. Podle situace je stabilita či periodicita vodní-

ho režimu v mokřadech zajišťována prostřednictvím příčných objektů na 
okolo procházející vodoteči. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

04  BRATČICE 

04-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 
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Podél zrevitalizované vodoteče vytvořit soustavu 3-4 středně velkých 

vodních tůní s  doprovodnými vegetačními úpravami. Vodní poměry v tůních 
podle situace stabilizovat pevnými dřevěnými stupni na toku Šatavy. 

04-3 MOKŘAD 
Vybudování nového rozsáhlého mokřadního komplexu s pestrou a čle-

nitou mozaikou různorodých mokřadních, nivních a suchozemských biotopů 

na celkové ploše zhruba 8 ha se zohledněním stávajících tras elektrovodů 
(jak z hlediska volných vodních hladin a výsadeb, tak z hlediska zachování 
volného přístupu k jejich sloupům. V rámci plochy provést současně regene-

raci stávajícího koryta Šatavy do nové mírně meandrující trasy s bočním 
pravobřežním průtočným meandrujícím ramenem s rozšířenými úseky.  

V rámci mokřadních biotopů (o celkové výměře zhruba 2 ha)  vybudo-
vat rozsáhlejší vodní plochu s mělkou litorální zónou (zhruba 1,00 ha), členi-
tý rákosový mokřad (zhruba 0,50 ha), mokřinu (zhruba 0,25 ha), bažinatou 

plochu (zhruba 0,25 ha) a soustavu vodních tůní. Mokřadní biotopy budou 
zcela izolované od vlastního toku Šatavy. 

Zeminu ukládat v rozhodujícím objemu do plošných deponií po obvodu 
zájmové plochy tak, aby podél všech mokřadních biotopů bylo zachováno 
stávající (případně i poněkud snížené) dno nivy. V rámci vegetačních úprav 

provést kompletní zatravnění celé zájmové plochy s různorodými výsadbami 
stanovištně a geograficky odpovídajícími dřevinami. 

Vodní poměry v celém mokřadním komplexu stabilizovat na odtoku 

koryta Šatavy ze zájmové plochy pevným příčným objektem. 

07  RYBNÍKY 

07-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

Podél zrevitalizovaných vodotečí vyhloubit soustavu pestrých mokřad-
ních biotopů v podobě roztroušené soustavy 6 středně velkých vodních tůní 
a v prostoru pravobřeží nátokové části rybníka Šejba rozsáhlého členitého 

rákosového mokřadu o výměře zhruba 0,70 ha a podmáčené plochy (zhruba 
0,50 ha) se soustavou vodních tůní. Vodní poměry v mokřadních biotopech 

podle situace stabilizovat na toku Šatavy pevnými příčnými objekty. 

08  HRUŠOVANY 

08-1 TOK 
Podél zrevitalizovaného prostředního úseku vodoteče vytvořit soustavu 

vodních tůní s  doprovodnými vegetačními úpravami. Vodní poměry v tůních 
podle situace stabilizovat pevnými dřevěnými stupni na toku Šatavy. 

09  UNKOVICE 

09-2 RYBNÍK 

Vytvoření podmáčených ploch se soustavou vodních tůní podél nové 
hlavní trasy toku Šatavy. 

10  KNÍŽECÍ LES 

10-3 KREJTY 
Podél nové trasy toku Šatavy vytvořit soustavu různorodých mokřad-

ních biotopů s doprovodnými vegetačními úpravami v podobě podmáčených 

ploch se soustavou vodních tůní,  členitého rákosového mokřadu o výměře 
zhruba 1 ha a zpětného ramene s rozšířeným koncem v délce zhruba 80 me-

trů. Vodní režim v doprovodných mokřadech podle situace stabilizovat pev-
nými stupni v novém korytě Šatavy. 
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11  ŽELÍZKA 

11-2 MOKŘAD 

Vytvoření souvislého rákosového mokřadu o výměře zhruba 1,20 ha 
s doprovodnými vegetačními úpravami a v podobě pestré mozaiky volných 

vodních ploch, zatopených až bažinatých mokřadních porostů s centrálním 
ostrovem. Vodní poměry v mokřadu budou stabilizovány příčným objektem 
na okolo protékající Šatavě. 

11-3 DOPROVODNÉ MOKŘADY SEVER 
Vytvoření souvislé mokřadní plochy podél rozšířeného segmentu toku 

Šatavy o výměře zhruba 1,00 ha (dl. cca 250 metrů) ohraničené v celé délce 

průtočným mírně meandrujícím ramenem s doprovodnými vegetačními 
úpravami a v podobě pestré mozaiky trvale až periodicky zaplavovaných 

ploch a sušších ploch. Vodní poměry v mokřadu budou stabilizovány příč-
ným objektem na toku Šatavy. 

11-5 DOPROVODNÉ MOKŘADY JIH 

Vytvoření souvislé mokřadní plochy podél rozšířeného segmentu toku 
Šatavy o výměře zhruba 0,70 ha (dl. cca 200 metrů) ohraničené po většině 

délky zpětným mírně meandrujícím ramenem s doprovodnými vegetačními 
úpravami a v podobě rozsáhlé trvale podmáčené a periodicky zaplavované 
plochy. Vodní poměry v mokřadu budou stabilizovány příčným objektem na 

toku Šatavy. 
11-6 PERIODICKÝ MOKŘAD 
Vytvoření souvislé mokřadní plochy o výměře zhruba 0,70 ha s  dopro-

vodnými vegetačními úpravami a v podobě pestré mozaiky volných vodních 
ploch, zatopených až bažinatých mokřadních porostů s centrální podmáče-

nou plochou. Vodní poměry v mokřadu budou stabilizovány příčným objek-
tem na toku Šatavy. 

 

POLNÍ TOKY 

 

Návrh předpokládá revitalizaci upravených polních toků (od-
vodňovacích kanálů) v celkové délce zhruba 3.050 m ve prospěch 
rozvoje mokřadních společenstev a obecného zvýšení stability a 
druhové rozmanitosti uniformní zemědělsky využívané krajiny. 

Zregenerované polní toky se mohou stát vzorovým příkla-
dem, jak postupovat při biotechnických (revitalizačních) úpravách 
polních toků v zemědělsky využívané krajině.  
 

SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

10  KNÍŽECÍ LES 

10-4 NIVA 
Regenerace polních toků (odvodňovacích kanálů) v celkové délce zhru-

ba 3.050 m spočívající v souvislých až pomístních zemních úpravách (různo-
rodém prohloubení s různorodým rozšířením dna a zmírněním břehů) s  vy-

budováním  příčného  objektu  za  účelem  stabilizace vodních poměrů v celé  
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soustavě a rozsáhlými vegetačními úpravami podél celé délky odvodňovacích 

kanálů za účelem vytvoření dostatečně širokých zelených pásů. 

 

OCHRANA PŘÍRODY 

 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Návrh předpokládá opatření v 21 registrovaných význam-
ných krajinných prvcích. V 7 případech opatření jde o komplexní 
regenerace  a v dalších 15 případech o dílčí biotechnické zásahy 
ve prospěch mokřadních společenstev a žádoucího cílového stavu. 

Navrhovaná opatření spočívají v zemních a vegetačních úpravách stá-

vajících mokřadních lokalit bez jakýchkoliv objektů (optimalizace vodního 
režimu podle situace případně závisí na příčných objektech na okolo proté-
kající vodoteči) a v případě zemních úprav jde v zásadě o plošné až lokální 

různě hluboké snižování úrovně stávajícího terénu za účelem obnažení hla-
diny podpovrchových spodních vod s cílem vytvoření mokřadních ploch. 
Opatření zpravidla (v některých lokalitách jde pouze o vegetační úpravy) za-

hrnují také nezbytné vegetační úpravy (většinou z hlediska probírek stávají-
cích dřevin a doprovodných vegetačních úprav v podobě dosadeb nebo za-

travňování). 
 

01  PRŠTICE 

01-2  VKP POD HORKOU 
Komplexní regenerace spočívající ve vytvoření souvislé rozsáhlé mok-

řadní plochy (0,50 ha) s pestrou mozaikou trvalých vodních ploch, zatope-

ných až bažinatých mokřadních porostů zcela izolované od vlastního toku 
Šatavy (dotovanou výhradně průsaky hladiny podpovrchových spodních vod) 

s doprovodnými vegetačními úpravami a opatřeními ve prospěch eliminace 
nežádoucích splachů podél severního okraje zájmové plochy. Vodní poměry 
v mokřadu budou stabilizovány na odtoku (pravostranného přítoku Šatavy) 

stabilním dřevěným pevným prahem. 
01-3  VKP PRŠTICKÁ BAŽINKA 
Komplexní regenerace spočívající ve vyhloubení plošné deprese (mok-

řadní plochy o výměře 0,40 ha) pro soustřeďování dešťových vod pro sou-
střeďování dešťových vod z okolních rozsáhlých spádových ploch s  dopro-

vodnými vegetačními úpravami (zejména v trvalém zatravnění rozsáhlých ne-
využívaných ploch – zhruba 1,70 ha). 

03  MĚLČANY - BRATČICE 

 03-1 TOK 

 VKP TOPOLY 
 Provedení dílčích biotechnických zásahů ve stávajícím dřevinném po-

rostu v  rámci doprovodných vegetačních úprav revitalizace dotčeného úseku 
Šatavy ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby a 
cenných jedinců. 

 VKP ŠATAVA 
 Provedení dílčích biotechnických zásahů ve stávajícím břehovém po-
rostu v  rámci doprovodných vegetačních úprav revitalizace dotčeného úseku 
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Šatavy ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby a 

cenných jedinců. 

04  BRATČICE 

 04-2 MOKŘAD 

 VKP U ŠATAVY 
 Provedení dílčích biotechnických zásahů ve stávajícím dřevinném po-
rostu v  rámci cílové rozsáhlé mokřadní plochy ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby a cenných jedinců. 

05  SOBOTOVICE 

05-2  SOBOTOVICKÁ NIVA 

VKP  NÁDAVKY 
Provedení dílčích biotechnických zásahů v podobě vyhloubení vodních 

tůní a eliminace odvodnění podmáčených ploch do koryta protékající Šatavy. 

VKP NA RYBNÍKÁCH 
Provedení dílčích biotechnických zásahů v podobě vyhloubení vodních 

tůní, eliminace odvodnění podmáčených ploch do koryta protékající Šatavy a 

vegetačních úpravách (probírce dřevin). 

06  LEDCE 

 06-1 TOK 

 VKP NA PODHRÁZSKÉM 
 Provedení dílčích biotechnických zásahů ve stávajících břehových po-
rostech v  rámci regenerace koryta dotčeného úseku Šatavy ve prospěch sta-

novištně a geograficky odpovídající druhové skladby a cenných jedinců 
s případnými doprovodnými vegetačními úpravami podél vodoteče (zatravňo-

vání a výsadby dřevin). 

07  RYBNÍKY 

07-3 VKP ŠEJBA 
Odbahnění rybníka o výměře zhruba 8,50 ha s vytvořením rozsáhlé 

mělké litorální zóny (cca 0,60 ha) s přímo navazující izolovanou mokřadní 
plochou (cca 1,20 ha) oddělenou od hlavní hladiny rybníka zemní hrázkou. 

08  HRUŠOVANY 

08-2 VKP LOUKA POD ŠEJBOU 

Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících ve vegetačních 
úpravách (probírka dřevin) ve prospěch optimalizace celkového stavu (na 

celkové ploše zhruba 1 ha) s vyhloubením nových vodních tůní. 

09  UNKOVICE 

09-3 VKP KLÍNKY 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících ve vegetačních 

úpravách (probírka dřevin) ve prospěch optimalizace celkového stavu (na 
celkové ploše zhruba 3 ha) s vyhloubením nových vodních tůní a rekon-

strukcí pramenů. 
09-4 VKP UNKOVICKÉ LOUKY 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících ve vegetačních 

úpravách (zejména ve věci ořezu hlavatých vrb) ve prospěch optimalizace 
celkového stavu (na celkové ploše zhruba 3 ha) s provedením zemních úprav 
ve prospěch izolace odtoku z rybníka ve VKP Klínky vůči tůni v severním cí-

pu Unkovických luk. 
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10  KNÍŽECÍ LES 

10-2 ŽABČICE 

VKP  KLUČINY 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících v regeneraci a 

rozšíření stávající malé lesní tůně a pročištění vodoteče (zhruba 200 metrů) 
přivádějící vodu z návesního rybníka s vytvořením periodicky zaplavované až 
podmáčené pravobřežní plochy a stabilizací vodního režimu příčným objek-

tem s doprovodnými vegetačními úpravami (probírka a redukce dřevin). 
VKP  U HŘIŠTĚ 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících v zemních úpra-

vách nátokové části Přísnotického rybníka s doprovodnými vegetačními 
úpravami (probírka a redukce dřevin). 

VKP  DLOUHÉ LOUKY 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících v regeneraci a 

rozšíření stávající středně velké tůně s obnovou zazemněných vodotečí, vege-

tačními úpravami (probírkami dřevin) a případným vybudováním příčného 
objektu za účelem stabilizace vodního režimu. 

10-7 SEVERNÍ TŮNĚ 
VKP  KNÍŽECÍ LES 
Provedení dílčích biotechnických zásahů spočívajících v zemních úpra-

vách stávajících tůní (prohloubení a rozšíření) s doprovodnými vegetačními 
úpravami (redukce dřevin). 

10-8 NOSISLAVSKÝ MOKŘAD 

VKP  KNÍŽECÍ LES 
Komplexní regenerace mokřadu spočívající v zemních (mozaikovité sní-

žení mělkých partií stávajícího dna terénní deprese) a vegetačních (redukce a 
výsadba dřevin) úpravách se současnou změnou dosavadního vodního reži-
mu spočívající ve zrušení přímého propojení s povrchovými vodami staré Ša-

tavy se stabilizací úrovně hladiny spodních vod příčným objektem a odděle-
ním obou částí mokřadu s celkovým snížením maximální jarní hladiny v  

mokřadu. 

11  ŽELÍZKA 

 VKP  V OKNECH 
 Komplexní regenerace celého území v rámci regenerace toku spočívající 

v odbahnění stávajícího rozšířeného koryta Šatavy s  doprovodnými vegetač-
ními úpravami (probírka dřevin) a stabilizací vodního režimu příčným objek-
tem. 

 VKP  ŽELÍZKA 
 Provedení dílčích biotechnických zásahů v rámci regenerace toku spo-

čívající v pomístním prohloubení stávajícího rozšířeného koryta Šatavy s  do-
provodnými vegetačními úpravami (ořez vrb) a stabilizací vodního režimu 
příčným objektem a dále v regeneraci stávajících a vyhloubení nových vod-

ních tůní. 

13  LEJTNA 

13-1 VKP NA LEJTNĚ 

 Provedení dílčích biotechnických zásahů ve stávajícím dřevinném po-
rostu v  rámci doprovodných vegetačních úprav regenerace dotčeného úseku 
Šatavy ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby a 

cenných jedinců. 
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13-2 VKP V RYBNÍČKÁCH 

Komplexní regenerace celého území spočívající ve vegetačních (probír-
ka dřevin) a zemních úpravách s vytvořením souvislé mokřadní plochy 

s pestrou mozaikou trvalých vodních ploch a zatopených až bažinatých mok-
řadních porostů a stabilizací vodního režimu příčným objektem na odtoku  a 
s rozsáhlými vegetačními úpravami celého pramenného území (zatravnění a 

výsadby dřevin). 

14  SYRŮVKA 

14-2  VKP SYROVICKÝ RYBNÍK 
Odbahnění rybníka o výměře zhruba 1,10 ha s vytvořením rozsáhlé 

mělké litorální zóny (cca 0,30 ha, tj. 27% celkové zatopené plochy) v zadní 
nátokové části nádrže. 
 

CHRÁNĚNÉ A OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ 

Návrh revitalizačních opatření v plném rozsahu zohledňuje 
aktuální výskyt (lokality) zvláště chráněných a ohrožených druhů 
živočichů z hlediska zachování stávajících lokalit (biotopů) včetně 
optimalizace životních podmínek v nich. Zejména s ohledem na 
společenstva mokřadních živočichů. 

Návrh obsahuje komplexní regenerace nebo dílčí biotechnické zásahy 
většiny stávajících lokalit mokřadních živočichů ve prospěch optimalizace 

podmínek pro jejich rozvoj a dlouhodobou prosperitu. 

Návrh dále ve velkém rozsahu zohledňuje přírodní potenciál 
toho kterého úseku či lokality zájmového území z hlediska mož-
ného výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů 
s cílem rozšíření vhodných podmínek k jejich životu. Zejména s  
ohledem na společenstva mokřadních živočichů. 

Návrh obsahuje vybudování celé řady nových mokřadních biotopů ne-
bo obnovu dřívějších a dnes již zaniklých mokřadních lokalit. Od drobných 

vodních tůní až po rozsáhlé rákosové mokřady nebo vodní nádrže.  

 OBOJŽIVELNÍCI 

 Z hlediska populací obojživelníků realizace navrhovaných opatření ob-
noví nebo stabilizuje (optimalizuje) podmínky pro jejich rozmnožování na 
většině stávajících nebo historických lokalitách. Provedeny budou komplexní 

regenerace stávajících lokalit, obnovy zaniklých nebo existenčně degradova-
ných lokalit a síť bude rozšířena o celou řadou nových lokalit. 

 Rozsáhlé doprovodné vegetační úpravy navíc významným způsobem 
rozšíří vhodné prostory pro každoroční suchozemskou fázi života obojživelní-
ků. 

 PLAZI 

 Z hlediska populace užovky obojkové (Natrix natrix) realizace navrho-

vaných opatření zásadním způsobem rozšíří a stabilizuje podmínky pro její 
trvalý a perspektivní život v zájmovém území. 

 PTÁCI 

 Z hlediska mokřadních ptáků realizace navrhovaných opatření zásad-
ním způsobem především zregeneruje dvě nejvýznamnější lokality celého zá-
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jmového území – rybník Šejba u Vojkovic a mokřad Velké louky u Vranovic. 

Současně návrh obsahuje vybudování několika nových rozsáhlejších mokřa-
dů (Bratčice, pod areálem Knížecího lesa), doplnění mokřadního komplexu 

v prostoru rybníků Šejba a Šimlochy u Hrušovan a dvou rozsáhlých bočních 
vodních nádrží – vodních ploch zohledňující vhodné podmínky pro hnízdění 
mokřadních ptáků (Unkovice, Žabčice). 

 Z hlediska ptáků doprovodných a břehových porostů realizace navrho-
vaných opatření zohledňuje plnohodnotné zachování z hlediska hnízdění vý-
znamných druhů ptáků. V rámci vegetačních úprav budou zohledněny na-

příklad podmínky pro pokračující hnízdění slavíka obecného (Luscinia me-
garhynchos) v podobě hustých vegetačních porostů (například v lokalitě So-

botovická niva nebo Klučiny u Žabčic). 
 Realizace rozsáhlých doprovodných vegetačních úprav podél vodotečí 

(po dostatečném vzrůstu vysazených dřevin) současně významně rozšíří 
vhodné podmínky pro hnízdění některých dalších druhů ptáků jako je ťuhýk 
obecný (Lanius collurio) nebo koroptev polní (Perdix perdix). 

 OBECNĚ 

 Z hlediska obecné ochrany živočichů v krajině realizace navrhovaných 

opatření ve věci rozsáhlých vegetačních úprav podél vodotečí významným 
způsobem rozšíří vhodné podmínky z obecného hlediska a přispěje ke stabi-

lizaci populací (zpravidla více nebo méně ohrožených) v převážně intenzivně 
zemědělsky využívané krajiny (včetně populací drobné polní zvěře). 

Návrh dále v dostatečném rozsahu zohledňuje výskyt zvláště 
chráněných a ohrožených druhů živočichů z hlediska harmono-
gramu (ročních období) realizací jednotlivých opatření, která jsou 
v rizikových lokalitách (místech) uvažována v době mimo jejich 
rozmnožování či masových migrací, což eliminuje jejich přímé 
ohrožování během zemních či vegetačních úprav. 
 

CHRÁNĚNÉ A OHROŽENÉ DRUHY ROSTLIN 

Návrh revitalizačních opatření v plném rozsahu zohledňuje 
aktuální výskyt (lokality) zvláště chráněných a ohrožených druhů 
rostlin z hlediska zachování stávajících lokalit (biotopů) včetně 
optimalizace podmínek pro jejich rozvoj v nich. 

Návrh obsahuje komplexní regenerace nebo dílčí biotechnické zásahy 

většiny stávajících mokřadních lokalit ve prospěch optimalizace podmínek 
pro obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev se zohledněním stá-

vajících nejcennějších ploch. Na základě zkušeností z minulých let navíc 
zemní úpravy takových lokalit vedou k významné podpoře těchto společen-
stev včetně některých významných druhů. Například kosatce žlutého (Iris 
pseudacorus) nebo šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus). V důsledku 
zemních úprav byla dokonce vzácně na dolním toku Šatavy nově objevena 

žebratka bahenní (Hottonia palustris). 

Návrh dále ve velkém rozsahu zohledňuje přírodní potenciál 
toho kterého úseku či lokality zájmového území z hlediska mož-
ného výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin 
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(společenstev) s cílem rozšíření vhodných podmínek pro jejich 
rozvoj. 

Návrh obsahuje vybudování celé řady nových mokřadních biotopů ne-

bo obnovu dřívějších a dnes již zaniklých mokřadních lokalit. Od drobných 
vodních tůní až po rozsáhlé rákosové mokřady nebo vodní nádrže, na kte-
rých dříve či později také vzniknou vhodné podmínky pro obecný rozvoj mok-

řadních rostlinných společenstev.  
 

REPATRIACE 

Po realizacích jednotlivých navrhovaných revitalizačních 
opatření ve věci různorodých stojatých vod a mokřadů je možné 
uvažovat o následných repatriacích (introdukcích) stanovištně a 
geograficky odpovídajících mokřadních druhů rostlin.  

Jednak za účelem jejich ochrany (posílení stávajících popu-
lací s rozšířením lokalit jejich výskytu, zvýšení druhové diverzity a 
podobně) a jednak za účelem krajinářského zatraktivnění vodních 
tůní nebo jiných mokřadních ploch z hlediska návštěvníků těchto 
míst. 

Je možné uvažovat například o repatriacích leknínu bílého (Nymphaea 
alba), stulíku žlutého (Nuphar lutea), kosatce žlutého (Iris pseudacorus) nebo 
šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus). 

Osídlování nových či regenerovaných mokřadních biotopů 
odpovídajícími druhy živočichů bude ponecháno výhradně přiro-
zenému vývoji a není uvažováno o jakýchkoliv repatriacích nebo 
posilování stávajících populací. 

Přesto je možné do budoucna uvažovat o případné repatriaci některých 
původních druhů ryb jako je karas obecný nebo piskoř pruhovaný. 

 

MIGRAČNÍ BARIÉRY 

Návrh revitalizačních opatření neuvažuje o systematickém 
zajišťování průchodnosti propustků vodotečí z hlediska migrace 
živočichů podél toků. Takových míst je v území značné množství a 
potřebná opatření by vyžadovala příliš vysoké finanční prostředky 
a navíc jsou propustky v některých úsecích jen obtížně technicky 
představitelné (například v lokalitě Sobotovická niva, kde je tok 
Šatavy přerušen tělesem dálnice). 

Podobně návrh neuvažuje o zprůchodnění Šatavy z hlediska 
migrace ryb s ohledem na nezbytnou instalaci příčných objektů 
za účelem stabilizace vodních poměrů a režimu. Šatavu nelze po-
važovat za významnější rybí cestu (jak z hlediska stávajícího sta-
vu, tak z hlediska stavu cílového). 

Na druhé straně návrh upozorňuje na případnou nutnost 
vybudování ochranného zařízení pro migrující obojživelníky přes 
silniční komunikaci Vranovice – Uherčice na rozhraní úseku 11 
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(Želízka) a 12 (Dolní Šatava) s ohledem na cílové vytvoření více-
méně souvislé linie rozmnožovacích lokalit obojživelníků v rámci 
obou dotčených úseků, což může v budoucnu vyvolat i masovější 
migrace přes zmíněnou komunikaci. Další riziková místa nebo 
úseky ve vztahu k ochraně migrujících obojživelníků mohou po 
realizacích některých opatření vyvstat i na dalších lokalitách. 
 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

 

Návrh revitalizačních opatření předpokládá rozsáhlé vege-
tační úpravy víceméně podél celých délek dotčených vodotečí 
včetně přilehlých mokřadních lokalit. Jak z hlediska probírek stá-
vajících porostů, tak z hlediska nových výsadeb a zejména za-
travňování orné půdy. 

Vegetační úpravy nepředpokládají výsadbu nových lesních 
porostů v rámci lesního zákona, ale všechny výsadby dřevin jsou 
navrhovány jako zeleň rostoucí mimo les. 
 

PROBÍRKY DŘEVIN 

Podle pomístního aktuálního stavu (jak podél vodotečí, tak 
například v plochách významných krajinných prvků) předpoklá-
dají navrhované vegetační úpravy probírky stávajících dřevinných 
porostů (včetně břehových). 

Probírky budou prováděny především ve prospěch vhodné druhové 

skladby (stanovištně a geograficky odpovídajících druhů) – mimo jiné s cílem 
odstranění cizorodých druhů jako je akát nebo javor jasanolistý, ve prospěch 
cenných jedinců (včetně jejich ošetření – zpravidla půjde o ořezávání hlava-

tých vrb), ve prospěch uvolnění prostoru pro zemní úpravy nebo ve prospěch 
žádoucího cílového stavu té které plochy (rozvolnění zapojených spontánních 

porostů, uvolnění cenných jedinců dřevin, eliminace spontánně se rozšiřují-
cích náletů, zajištění dostatečného oslunění mokřadních ploch nebo podob-
ně) se zohledněním krajinotvorné funkce. 

V některých lokalitách budou probírky dřevin zohledňovat stávající 
bujně zarostlé dřevinné porosty s hustým keřovým patrem ve prospěch udr-
žení vhodných podmínek pro hnízdění drobného ptactva. Především zpěv 

slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) je třeba v tomto směru považovat 
za neoddělitelnou součást zvukové kulisy zdejší jarní přírody. 

Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin v dalších le-
tech jsou probírky uvažovány zhruba od září do prosince s bezprostřední bo-
dovou aplikací herbicidu Roundup (alespoň ve 40% koncentraci) na řezné 

plochy. 
 

ZATRAVŇOVÁNÍ 

Navrhované vegetační úpravy předpokládají trvalé zatravnění 
rozsáhlých ploch podél revitalizovaných a regenerovaných vodote-



REVITALIZACE ŠATAVY  Souhrn 

 36 

čí včetně doprovodných mokřadních ploch. Jak z hlediska stabili-
zace a optimalizace vodních poměrů, tak z hlediska krajinotvor-
ného či obecné stability zpravidla zemědělsky využívané krajiny 
s minimálním zastoupením jakékoliv zeleně včetně travnatých 
ploch. 

Při zatravňování je uvažováno využití druhově pestrého a stanovištně 

odpovídajícího osiva. 
 

VÝSADBY DŘEVIN 

Navrhované výsadby předpokládají uplatnění pouze stano-
vištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin (viz dále druhové 
spektrum) ze školek. V případě vrb návrh předpokládá využití 
především místního materiálu, kterého je po většině území dosta-
tečné množství. 

Technologie výsadeb 
Výsadby stromů nejsou uvažovány tzv. lesnickým způsobem (přede-

vším z hlediska finančních nákladů), ale sazenice budou umisťovány přímo 

na cílová místa zohledňující velikost stromu po jeho vzrůstu. To předpokládá 
výsadby starších odrostků a umožňuje následnou přímo cílenou péči bez 
probírek (a tudíž ztrát sazenic). Podle potřeby a vývoje bude v dalších letech 

možné doplňování výsadeb. 
Sazenice stromů budou ve všech případech označeny dřevěným kůlem 

(zejména z hlediska následného kosení) a dostatečně zajištěny ochranou pro-
ti okusu (asi nejlépe chráničkou). 

Sazenice keřů budou ve všech případech dostatečně zajištěny ochra-

nou proti okusu (asi nejlépe barevnou chráničkou, která bude současně 
sloužit i jako viditelné označení v terénu (z hlediska následného kosení). 

Struktura výsadeb 
Vegetační úpravy předpokládají především liniové výsadby či dosadby 

břehových porostů, izolačních bariér na styku zatravněných ploch s okolními 
plochami orné půdy v podobě souvislých linií keřů s osamocenými stromy 

nebo odcloňujících bariér podél zástavby či komunikací s vyšším zastoupe-
ním stromů. 

Břehové porosty podél vodotečí jsou uvažovány v různorodé struktuře 

podle místních podmínek. Od souvislých porostů až po roztroušené výsadby 
osamocených vrb nebo jejich skupin. 

Břehové porosty podél mokřadů (zpravidla je žádoucí, aby tyto zůstaly 

trvale maximálně otevřeného a osluněného charakteru) jsou uvažovány ma-
ximálně roztroušené (zpravidla osamocené vrby nebo jejich skupiny). Podob-

ně pokud jde o vodní nádrže, kde je možné uvažovat i o úsecích břehů se 
souvislým břehovým porostem. 

Výsadby v rámci rozsáhlejších volných travnatých ploch předpokládají 

roztroušené výsadby osamocených stromů (včetně budoucích výstavků mo-
hutných dubů letních a topolů černých) nebo jejich skupin včetně skupin 

keřů. Výsadby jsou uvažovány až po zatravnění a dostatečné stabilizaci po-
rostů kosením. 
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 DRUHOVÉ SPEKTRUM 

Stromy: olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub zimní (Quercus petraea), 

dub letní (Quercus robur), topol černý (Populus nigra), topol bílý (Populus al-
ba), babyka obecná (Acer campestre), střemcha obecná (Padus avium), jilm 

vaz (Umus laevis), jilm habrolistý (Ulmus minor) nebo jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior). 

Vrby: vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix 

caprea), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba nachová (Salix purpurea), vr-
ba popelavá (Salix cinerea) nebo vrba trojmužná (Salix triandra). 

Keře: brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Vibur-

num opulus), krušina olšová (Frangula alnus), hloh obecný (Crataegus mono-
gyna), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina) nebo svída 

krvavá (Swida sanguinea). 
 

BILANCE ZELENĚ 

Navrhované rozsáhlé vegetační úpravy ve věci vytvoření no-
vých zelených ploch v rámci celého povodí jsou motivovány mimo 
jiné také vylepšením stávající zcela nedostatečné bilance jakékoliv 
zeleně po většině území tvořené intenzivně zemědělsky využíva-
nou krajinou. 

Za mimořádně žádoucí lze tato navrhovaná opatření považovat přede-
vším v úseku 13 Lejtna (horní úsek), 02 Silůvky-Mělčany, 03 Mělčany-
Bratčice nebo 08 Hrušovany. 

Navrhované vegetační úpravy jsou situovány výhradně do 
bezprostředního okolí vodotečí či doprovodných mokřadních 
ploch a je třeba je považovat jako první základní krok ke zlepšení 
přírodní podmínek po celém dotčeném území, na který by v  dal-
ších letech měly navazovat další vegetační úpravy v okolní kraji-
ně. 

 

PŘÍRODNÍ ZÁZEMÍ OBCÍ 

 

Návrh revitalizačních opatření zohledňuje víceméně ve všech 
dotčených případech rozšíření a zkvalitnění přírodního zázemí ob-
cí ve prospěch odpočinku a vyžití jejich obyvatel, které je v  na-
prosté většině dotčených obcí aktuálně nedostatečné. 

Obec Prštice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k vyšší lesnatosti jejího oko-

lí relativně dobré. Návrh obsahuje rozšíření přírodního zázemí o novou vodní 

plochu – průtočnou vodní nádrž. 

Obec Silůvky 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k vyšší lesnatosti jejího oko-

lí relativně dobré. Návrh neobsahuje žádné speciální rozšíření či zkvalitnění 

přírodního zázemí. 
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Obec Mělčany 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k minimálnímu zastoupení 

jakékoliv zeleně a mimořádně špatným vodním poměrům vysoce nevyhovují-
cí. Návrh obsahuje případnou komplexní revitalizaci Šatavy nad a pod obcí, 

která v případě její úspěšnosti může vytvořit vhodné podmínky pro následný 
žádoucí rozvoj přírodního zázemí obce. 

Obec Bratčice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k minimálnímu zastoupení 

jakékoliv zeleně značně nevyhovující. Návrh obsahuje radikální rozšíření a 
zkvalitnění přírodního zázemí v podobě rozsáhlého mokřadního komplexu 
podél toku Šatavy. 

Obec Sobotovice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k nevelkému zastoupení ja-

kékoliv zeleně značně nevyhovující. Návrh neobsahuje žádné rozšíření či 
zkvalitnění přírodního zázemí. 

Obec Ledce 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k nevelkému zastoupení ja-

kékoliv zeleně značně nevyhovující. Návrh obsahuje rozšíření a zkvalitnění 

přírodního zázemí v podobě rozšíření stávajících zelených ploch na dně nivy 
Šatavy s komplexní revitalizací Šatavy směrem dolů k rybníku Šimlochy. 

Obec Vojkovice 
Dotčený rybník Šejba je na samém okraji katastru. Přesto lze jeho od-

bahnění spolu s komplexní revitalizací přilehlé nivy Šatavy považovat za roz-
šíření a zkvalitnění přírodního zázemí obce. 

Obec Hrušovany 
Stávající přírodní zázemí města je vzhledem k minimálnímu zastoupení 

jakékoliv zeleně vysoce nevyhovující. Návrh obsahuje rozšíření a zkvalitnění 
přírodního zázemí především komplexní revitalizaci středního úseku Šatavy 

s rozsáhlými doprovodnými vegetačními úpravami. Přínosem bude nepo-
chybně také odbahnění rybníka Šejby s komplexní revitalizací nivy Šatavy 
v jeho okolí. 

Obec Unkovice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k přítomnosti přímo souse-

dícího rozsáhlého areálu Unkovických luk relativně dobré. Návrh obsahuje 
rozšíření přírodního zázemí o nový mokřadní komplex s rozlehlou vodní plo-

chu – boční vodní nádrží v přímé návaznosti na areál Unkovických luk. 

Obec Žabčice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k relativně vyššímu zastou-

pení zeleně relativně dobré. Návrh obsahuje rozšíření přírodního zázemí o 

nový mokřadní komplex s rozlehlou vodní plochou – boční vodní nádrží a 
rozšíření zelených ploch mezi obcí a uvedeným mokřadním komplexem. 

Obec Přísnotice 
Stávající přírodní zázemí obce je vzhledem k vyšší lesnatosti jejího oko-

lí relativně dobré. Návrh obsahuje rozšíření přírodního zázemí (společně se 
sousední obcí Žabčice) o nový mokřadní komplex s rozlehlou vodní plochou – 

boční vodní nádrží a rozšíření zelených ploch mezi obcí a uvedeným mok-
řadním komplexem. 
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Ostatní dotčené obce zasahují svými katastry do dotčeného 
území pouze okrajově a tudíž není jejich přírodní zázemí tímto 
návrhem řešeno. 

 

EKOTURISTIKA 

 

Návrh revitalizačních opatření zohledňuje víceméně po ce-
lých dotčených úsecích vodotečí vytvoření podmínek pro budoucí 
rozvoj ekoturistiky v zájmovém území. Jak z hlediska pěších akti-
vit, tak z hlediska možných aktivit cykloturistických. 

Z hlediska budování cyklostezek je třeba upozornit na riziko degradace 

ochranných vegetačních ploch podél vodotečí z hlediska jejich žádoucí funk-
ce. Je třeba si uvědomit, že asfaltové plochy mohou mít v konečném důsled-
ku negativní dopady na stabilitu průtoků v tocích nebo okolní plochy 

v souvislosti s nežádoucí vodní erozí. Při jejich projektování je třeba tato rizi-
ka dostatečně zohledňovat. Současně je třeba počítat s tím, že ne všude po-
dél vodotečí je možné stezku budovat. Z výše uvedeného plyne, že doprovod-

né zelené plochy musí být maximálně široké (alespoň 15-20 metrů, lépe ještě 
více), aby umožnily rozvolněnou trasu, dostatečnou ochranu toku a také 

odclonění od okolních zpravidla polních ploch. 
Z hlediska zvýšení ekoturistické aktivity je možné na některých lokali-

tách uvažovat o instalování některých doplňků. Například v podobě infor-

mačních panelů (různě zaměřených od přírodních hodnot cenných lokalit po 
historii nebo zajímavosti území) nebo vyvýšených pozorovatelen na některých 

lokalitách mokřadních ptáků (především v prostoru Vojkovických rybníků, 
kde po jejich regeneracích odbahněním vznikají v tomto směru velice atrak-
tivní podmínky). Naplnění takového záměru nesmí v žádném případě ohrozit 

klid hnízdících a protahujících ptáků. 

Případná realizace navrhovaných revitalizačních opatření 
může z hlediska rozvoje ekoturistiky nabídnout například souvis-
lou trasu stezky podél Šatavy od Sobotovic do Žabčic a Přísnotic 
se zajímavým přírodním areálem v prostoru Vojkovických rybní-
ků. Podmínkou ale jsou dostatečně široké doprovodné vegetační 
úpravy. Na případný úsek podél východního okraje obce Hrušo-
vany je možné uvažovat o propojení do Vojkovic nebo Židlochovic 
(samozřejmě s doprovodnými vegetačními úpravami). Není účelné 
a žádoucí vést takové stezky bezprostředně plochami orné půdy 
nebo podél silničních komunikací. 

Následnou trasu stezky z Přísnotic je nezbytné přizpůsobit 
nejen zcela mimořádným přírodním hodnotám na dolním toku 
Šatavy, ale také aktivitám a zájmům LČR LZ Židlochovice. Přesto 
si lze představit varianty pokračující trasy až do Vranovic, Pouz-
dřan, Uherčic nebo Velkých Bílovic. 
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INTRAVILÁNY 

 

Návrh revitalizačních opatření se v této fázi nezabývá úpra-
vami úseků vodotečí protékajících zástavbami jednotlivých obcí. 
V rámci následných zpracovávání projektových dokumentací pro 
jednotlivé úseky by tyto úseky ovšem zařazeny měly být. Prioritou 
v těchto úsecích je samozřejmě ochrana osob a majetku. 

V intravilánech - úsecích protékajících zastavěnými částmi obcí (Pršti-

ce, Silůvky, Mělčany, Bratčice, Syrovice, Sobotovice) lze uvažovat především 
o pročištění či úpravách průtočných profilů (například s opravami opevnění, 
doplněním opevnění nebo podobně) nebo o doprovodných vegetačních úpra-

vách. 

Podobně nejsou v této fázi zahrnuty úpravy (regenerace) 
vodních nádrží. 

 

OPTIMALIZACE VODNÍCH POMĚRŮ 

 

Návrh revitalizačních opatření zohledňuje stabilizaci a opti-
malizaci vodních poměrů v celém dotčeném území pouze v rámci 
nejbližšího okolí dotčených vodotečí. Je jasné, že dalším krokem 
by měly být hlavně vegetační úpravy do navazující okolní krajiny 
respektující přirozené trasy stékajících dešťových vod. 

Soubor navrhovaných opatření by měl v cílovém stavu při-
spět ke stabilizaci průtoků v tocích s minimalizací jejich rozkolí-
sanosti a dále k eliminaci zanášení toků splachy, vylepšení vod-
ních poměrů (včetně bilance podpovrchových spodních vod), zlep-
šení kvality protékajících vod s rozvojem samočistících procesů 
v tocích a zlepšení protipovodňové ochrany. 

 

VODNÍ BILANCE A REŽIM 

Návrh řeší stabilizaci a optimalizaci vodního režimu a bilan-
ce v tocích a podél nich komplexem opatření zajišťujících zpoma-
lení odtoku, zvýšení absorpční schopnosti niv a navazujících spá-
dových ploch, rozšíření retenčních prostorů a eliminaci negativ-
ních dopadů soustředěných svodů dešťových vod. 

 ZPOMALENÍ ODTOKU 

Zpomalení odtoku vody z celého povodí je řešeno jednak vegetačními 

úpravami (zatravněním) podél vodotečí a jednak úpravami koryt (prodloužení 
jejich délky v některých úsecích do meandrů) s instalováním příčných objek-
tů. 

 RETENCE NIVY 

Zvýšení retence celého povodí je řešeno jednak vegetačními úpravami 

(se zvýšením absorpční schopnosti půdy) podél vodotečí a jednak vybudová-
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ním vodních nádrží a doprovodných mokřadů. V některých úsecích nivy (02, 

03, 07 a 13) jsou navíc v trasách vodotečí navrženy záplavové plochy s  profi-
lovými příčnými objekty, které zajistí jejich automatické zaplavování za vyš-

ších průtoků. 

 SOUSTŘEDĚNÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD 

Soustředěné svody dešťových vod z komunikací, areálů či zástavby ob-

cí se mohou významně podílet na znečišťování vod (například solení komu-
nikací v zimním období) a rozkolísanosti průtoků (s nežádoucími procesy za-

nášení a devastace koryt vodní erozí). Proto je žádoucí, aby tyto vývody neby-
ly zaústěny do vodotečí přímo, ale například přes zasakovací zatravněné ne-
bo sedimentační segmenty, aby byl jejich možný negativní vliv maximálně 

eliminován. Ke zvážení jsou také dopady dešťových vod z rozsáhlých zpevně-
ných ploch zastavěných areálů obcí. Za rizikové úseky je třeba v tomto smě-

ru považovat také trasy toků vedoucí bezprostředně podél silničních nebo 
polních komunikací (například v úsecích 13 a 14). 

Tato opatření by měla být zapracována do následných projektových 

dokumentací pro jednotlivé úseky. 
 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Návrh řeší eliminaci splachů (včetně aplikovaných nežádou-
cích agrochemikálií) z okolních spádových ploch orné půdy do ko-
ryt vodotečí souvislými protierozními opatřeními podél vodotečí 
v podobě vegetačních úprav (trvale zatravněných pásů stávající 
orné půdy s výsadbami dřevin). 

V případě nových průtočných vodních nádrží na Šatavě jsou uvažová-
na opatření pro eliminaci jejich zanášení nad vtoky v podobě pevných stup-

ňů s kamenitými skluzy. 
V případě eliminace procesu zanášení v korytech vodotečí lze očekávat 

pozitivní dopady četných navrhovaných příčných objektů. 
 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Návrh řeší obecné zlepšení protipovodňové ochrany v celém 
povodí výše uvedenými opatřeními ve prospěch zvýšení retence 
celého povodí včetně absorpční schopnosti povodí. 

Návrh revitalizačních opatření řeší pouze úzké pruhy podél vlastních 
vodotečí. Je zřejmé, že rozsáhlé přímo navazující rozsáhlé spádové plochy 

(převážně zorané půdy s minimálním zastoupením jakékoliv zeleně) mohou i 
po realizaci navrhovaných opatření způsobovat za přívalových srážek nemalé 

problémy na tocích. Jak z hlediska jejich zanášení nebo poškozování proté-
kající vodou, tak z hlediska povodňového rizika. Proto je třeba do budoucna 
uvažovat o postupném rozšiřování převážně vegetačních opatření po celém 

povodí. Jedině tento přístup může v dlouhodobém horizontu uvedená rizika 
eliminovat na minimální (únosnou) míru. 

Po dalším vodohospodářském posouzení je možné do bu-
doucna uvažovat rovněž o případném vybudování tzv. suchých 
poldrů (zemních hrází s profilovými příčnými objekty, které 
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umožní automatický rozliv povodňových průtoků do vymezených 
výše položených retenčních prostorů) v rámci horního (například 
nad obcí Mělčany a Bratčice) a středního (například pod rybníkem 
Šejba) toku Šatavy a horních úseků toku Lejtny a Syrůvky. 

Na dolním toku Šatavy souvisí protipovodňová ochrana výhradně s  

řekou Svratkou, což je nad rámec tohoto návrhu. 
 

KVALITA VODY 

Realizace navrhovaných opatření v rámci vodotečí ve věci ve-
getačních úprav, řešení soustředěných svodů dešťových vod a di-
verzifikace koryt (příčnými objekty) včetně jejich prodloužení 
komplexně revitalizovanými úseky (do meandrujících tras) bude 
mít pozitivní vliv i na samočistící procesy (které budou podpořeny 
také očekávanou stabilizací průtoků i během sušších období), což 
bude mít pozitivní vliv na kvalitu povrchových vod v celém povodí. 

 

MANAGEMENT 

 

Po realizaci revitalizačních opatření je nezbytné počítat se 
soustavným zajišťováním pravidelné údržby vegetace, která může 
po realizaci navrhovaných opatření dosáhnout nemalého objemu. 
Za klíčové je třeba považovat v cílovém stavu především pravidel-
né obhospodařování travnatých ploch, které budou nemalého 
rozsahu. Je třeba si současně uvědomit, že na rozdíl od vlastních 
realizací nelze na následnou soustavnou údržbu očekávat nějaké 
významné dotační finanční zdroje (s výjimkou významných pří-
rodních lokalit jako jsou významné krajinné prvky nebo podobně). 

 

PLOCHY ZELENĚ 

Plochy zeleně (jak podél vodotečí, tak v rámci jednotlivých mokřadních 
lokalit) budou podle jejich charakteru vyžadovat následnou soustavnou ně-
kdy značně náročnou údržbu spočívající především v péči o vysazené dřevi-

ny, ošetřování dřevin (zejména půjde o intervalové ořezávání hlavatých vrb), 
eliminaci náletových dřevin (s bodovou aplikací herbicidu Roundup za úče-

lem eliminace nežádoucího zmlazování v dalších letech) nebo sečení travna-
tých ploch (včetně shrabávání a odstraňování biomasy do 14 dní po poseče-
ní). Z hlediska péče o travnaté plochy je k úvaze případné zajištění spásání 

ovcemi (třeba v souvislosti s rozvojem ekoturistiky). 
 

VODOTEČE 

V souvislosti s instalováním příčných objektů do koryt vodotečí může 

v některých místech (v různých intervalech) vyvstat potřeba pročišťování ná-
nosů. 
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MOKŘADY 

Všechny uvažované mokřady včetně vodních nádrží a ploch nebudou 
po jejich vybudování obecně vyžadovat náročnou následnou údržbu (s výjim-

kou péče o zeleň – viz výše).  
Podle charakteru jednotlivých lokalit mohou v souvislosti se sukcesí 

vegetace nebo sníženou vodní bilancí té které lokality (tůní, rákosových mok-

řadů, mokřin, mělkých litorálních zón nádrží nebo izolovaných mokřadních 
ploch v rámci bočních nádrží – vodních ploch) vyvstat potřeby speciálních 

občasných a jednorázových biotechnických zásahů z hlediska zájmů ochrany 
přírody a spočívající například v redukci dřevin za účelem zajištění dostateč-
ného oslunění nebo narušení sukcese vegetace zemními úpravami. 

Pro některé mokřadní lokality určené pro ochranu mokřadních spole-
čenstev bude žádoucí vypracovat jakési plány péče (managementu) a tento 

následně průběžně zajišťovat. Například v lokalitě Velké louky ve věci pravi-
delného kosení či narušování vegetačního korytu v plochách tzv. lučních 
mokřadních ploch. 

 

VYUŽÍVÁNÍ POVODÍ 

 

Po realizaci revitalizačních opatření je nezbytné zajišťovat 
podmínky pro odpovídající využívání všech mokřadních lokalit. V  
případě nevhodného využívání může docházet k závažným degra-
dacím dotčených lokalit. 

V podstatě v rámci všech dále uvedených dotačních titulů jsou finanč-
ní příspěvky na realizace jednotlivých opatření podmíněny zejména zájmy 

ochrany přírody. Jak z hlediska výchozího stavu dotčených ploch, tak z  hle-
diska cílového stavu nebo následného využívání. Z toho vyplývá, že naplňo-
vání podmínek ochrany přírody ve věci využívání regenerovaných, obnove-

ných nebo nových mokřadů jsou trvalým požadavkem, který je třeba sou-
stavně naplňovat. 

 

VODNÍ NÁDRŽE 

Vodní nádrže lze využívat pouze k extenzivnímu chovu ryb se sportov-

ním rybolovem s omezeními návštěvnosti či rekreačního využívání ve pro-
spěch klidu v mělkých litorálních zónách (nebo podél určitých úseků břehů) 

nebo přímo navazujících izolovaných mokřadních plochách. Na každé nádrži 
je v tomto směru třeba vytvořit jakousi trvalou klidovou zónu. Z hlediska 
myslivosti není možné uvažovat na takto nově vybudovaných nebo stávají-

cích odbahněných vodních nádrží o vypouštění uměle odchovaných jedinců 
kachny divoké. 

Z hlediska vodního režimu bude v jednotlivých nádržích průběžně udr-

žována hladina stálého nadržení s vyloučením případných jarních vypouště-
ní v době rozmnožování obojživelníků a hnízdění mokřadních ptáků. 

Je třeba připomenout, že případná intenzifikace chovu ryb je v příkrém 
rozporu s kvalitou vodního prostředí včetně samotné vody, což může v  ko-
nečném důsledku znamenat znemožnění jakékoliv rekreace – koupání. In-
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tenzifikace chovu ryb vede současně ke zhoršování povrchových vod na od-

toku z nádrže, což představuje degradaci vodoteče v následujících úsecích. 
 

MOKŘADY 

Nové mokřady (vodní tůně, členité rákosové mokřady, mokřiny, rame-
na) budou vytvořeny výhradně pro účely ochrany přírody – pro podporu 

chráněných a ohrožených mokřadních společenstev rostlin a živočichů.  
Stávající mokřady budou regenerovány nebo upravovány výhradně pro 

účely ochrany přírody – pro podporu chráněných a ohrožených mokřadních 

společenstev rostlin a živočichů. 
Všechny mokřady po celém zájmovém území musí být ponechány při-

rozenému vývoji bez jakéhokoliv rybářského využívání (vyloučení nasazování 
jakýchkoliv ryb) a s vyloučením mysliveckých aktivit ve věci vypouštění umě-
le odchovaných jedinců kachny divoké. 
 

VODOTEČE 

Některé stavitelné příčné objekty na Šatavě budou obhospodařovány v  
rámci navrhovaného vodního režimu – manipulačního řádu (zaústění Šatavy 

do řeky Svratky, areál Knížecího lesa). 
 

ZELENÉ PLOCHY 

Zatravněné plochy v rámci realizovaných vegetačních úprav je třeba 

obhospodařovat výhradně extenzivně bez hnojení a s vyloučením nadměrné-
ho spásání. 

 

RYBÁŘSTVÍ 

Navrhovaná revitalizační opatření předpokládají extenzivní rybářské 

využívání pouze v 6 vodních nádržích. Všechny ostatní vodní plochy v rámci 
jednotlivých mokřadů (včetně izolovaných mokřadních ploch v rámci bočních 
nádrží u Unkovic a Žabčic) musí zůstat bez jakéhokoliv rybářského využívání 

včetně nasazování jakýchkoliv ryb v souvislosti s vysokým rizikem narušová-
ní stability celých ekosystémů s jejich možnou totální degradací. 

 

MYSLIVOST 

V celém povodí by mělo být vyloučeno vysazování uměle odchovaných 

kachen divokých za účelem eliminace rizik v souvislosti s narušováním divo-
kých populací a nežádoucím zvyšováním eutrofizace – znečišťování mokřadů, 
rybníků a vodních ploch. 

 

TURISTIKA A REKREACE 

Aktivity ve věci turistiky a rekreace musí být realizovány a následně 
usměrňovány takovými způsoby, které nebudou ohrožovat realizovaná opat-
ření (především v souvislosti s budováním cyklostezek), mokřady nebo vyru-

šovat hnízdící a protahující ptáky. 
 

RŮZNÉ 

Zahrádky 
Podél celých dotčených úseků vodotečí (zahrnutých do tohoto návrhu) 

by nemělo docházet k zakládání nových zahrádek (případně s respektováním 
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ochranného pásu v šířce alespoň 15-20 metrů). Odběry vody z vodotečí nebo 

vodních nádrží bude případně žádoucí usměrnit tak, aby nemohlo docházet 
k ohrožování vodního prostředí během suchých období se sníženými průto-

ky. 

Zemědělství 
Doprovodné vegetační plochy podél vodotečí a mokřadů by neměly být 

jakkoliv využívány v rámci zemědělského obhospodařování okolních pozem-

ků. Zejména z hlediska pojezdů mechanismů. Upravené vodoteče, vodní ná-
drže nebo mokřady nesmí být využívány k jakýmkoliv závlahovým aktivitám. 

Výstavba 
Podél celých dotčených úseků vodotečí (zahrnutých do tohoto návrhu) 

by nemělo docházet k jakýmkoliv novým výstavbám. 

 

PŘEDPOKLADY REVITALIZACE 

 

Pomineme-li nezbytné finanční prostředky investorů pro pří-
pravu (projektové a organizační dokumentace) a realizace jednot-
livých dílčích revitalizačních opatření, tak základními předpokla-
dy realizace navrhovaných komplexních revitalizačních opatření 
budou především vyřešené majetkoprávní vztahy (dotčené plochy 
jsou v rozhodující míře ve vlastnictví fyzických osob), ve vstřícném 
přístupu správců dotčených toků (zejména Povodí Moravy 
v případě Šatavy), ve vstřícném přístupu LČR LZ Židlochovice 
(klíčový vlastník na dolním toku Šatavy) a v dořešení kvality povr-
chových vod v souvislosti s absencí kanalizace a čistíren odpad-
ních vod v některých dotčených obcích na středním toku Šatavy. 

Dalším klíčovým předpokladem je akceptování komplexního 
přístupu k revitalizacím a regeneracím dotčených vodotečí včetně 
optimálního harmonogramu a postupu realizace opatření shora 
dolů po jednotlivých tocích. 

Nelze akceptovat polovičatá revitalizační opatření – například pouze 
drobnými úpravami v toku s případnými výsadbami liniových břehových po-

rostů aniž by byla řešena problematika splachů z orné půdy a absorpce nivy 
(v podobě dostatečně širokých zelených travnatých pásů) s vytvořením po-
tenciálu pro přírodní zázemí obcí a ekoturistiku. 

Z hlediska komplexnosti a následné plnohodnotné funkčnosti revitali-
začních opatření je třeba zdůraznit, že vodoteče musí být komplexně ošetře-

ny systematicky v celé délce (není možné revitalizovat nebo regenerovat něja-
ký střední či dolní úsek s ponecháním všech rizik negativních dopadů z výše 
položených částí povodí).  

Z výše uvedeného je tedy třeba v případě úprav vlastních vodotečí počí-
tat s nemalými vlastnickými problémy. Ostatní navrhovaná opatření lze 
vlastnickým poměrům zpravidla dostatečně přizpůsobit. 
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Dalším předpokladem realizace navrhovaných revitalizač-
ních opatření je jednoznačné zajištění následné systematické a 
trvalé péče spočívající především v pravidelném managementu ze-
lených ploch. 

Klíčovým předpokladem realizace navrhovaných opatření je 
rovněž dostatečné a plnohodnotné zohlednění zájmů ochrany pří-
rody (tak jak je v tomto návrhu obsaženo), což bývá zpravidla  
rozhodující podmínkou pro poskytnutí finančních příspěvků v  
rámci všech uvažovaných programů. 

 

KVALITA POVRCHOVÝCH VOD 

 

Vyřešení kvality povrchových vod je podmínkou pro realizaci 
komplexních revitalizačních opatření na vodotečích. V  současné 
době není tato podmínka splněna na středním toku Šatavy a dol-
ním toku Syrůvky v případě obcí Bratčice, Syrovice, Sobotovice a 
Ledce, ve kterých chybí kanalizace a čistírny odpadních vod. 

Problematika kvality povrchových vod v obcích Syrovice, Sobotovice a 

Ledce je v současné době řešena a z hlediska realizace navrhovaných revita-
lizačních opatření je žádoucí počkat do jejich definitivního vyřešení (dokon-

čení). Není vhodné v době rozpracovanosti realizovat nějaká provizorní řešení 
prostřednictvím speciálních vyhnívacích nádrží nebo mokřadů. Případné 
mokřady je možné za určitých podmínek využít pouze k dočišťování vody. 

Podobně by bylo vhodné postupovat v případě obce Bratčice. V případě 
budování provizorní vyhnívací nádrže v nivě Šatavy pod obcí je současně tře-
ba uvažovat o následné regeneraci takové nádrže po zprovoznění čistírny od-

padních vod. Navíc je značně problematická představa získání finančních 
prostředků na takové provizorní řešení a její následnou sanaci. 

V případě obce Mělčany není za stávajícího stavu vodních 
poměrů (v obci v podstatě chybí jakékoliv pravidelné povrchové 
vody) řešení aktuální.  

Až po případné úspěšné komplexní revitalizaci Šatavy v úseku Silůvky 

– Bratčice bude možné problematiku čistírny odpadních vod řešit. 

V rámci přípravy projektových dokumentací pro navrhovaná 
revitalizační opatření na tocích je třeba zohlednit eliminaci pří-
padných bodových zdrojů znečištění. 
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ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY 

 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

 

Struktura vlastnických vztahů v dotčených plochách ukazu-
je, že většina pozemků dotčených návrhem revitalizačních opatře-
ní je ve vlastnictví fyzických osob.  

Pouze minimálně jsou zastoupeny pozemky ve vlastnictví jednotlivých 
obcí (zpravidla jde o významné krajinné prvky). K dalším významným vlast-

níkům dotčených pozemků patří Školní zemědělský podnik Žabčice (dílčí 
úsek 10-4 Niva a v rámci dílčího úseku 10-3 Krejty), LČR LZ Židlochovice 
(více ploch v rámci úseků 10 Knížecí les, 11 Želízka a 12 Dolní Šatava) a také 

právnická osoba v rámci dílčího úseku 04-4 Rybník u Bratčic. Ojediněle je 
zastoupen Pozemkový fond ČR (v rámci dílčího úseku 10-3 Krejty). 

Orientační přehled pozemkové držby v katastrálních či po-
zemkových mapách je součástí oddílu 4 celého „Návrhu“. 
 

01  PRŠTICE 

 1 Tok       Fyzické osoby 

 2 VKP Pod horkou    Fyzické osoby 
 3 VKP Prštická bažinka   Fyzické osoby 
 4 Rybník      Obec Prštice 

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

 1 Tok        Fyzické osoby 
 2 Okluky      Fyzické osoby 

03  MĚLČANY BRATČICE 

 1 Tok        Fyzické osoby 

04  BRATČICE 

 1 Tok        Fyzické osoby 

 2 Doprovodné mokřady   Fyzické osoby 

 3 Mokřad      Fyzické osoby 
 4 Rybník      Právnická osoba 

05  SOBOTOVICE 

 1 Tok        Obec Sobotovice 

 2 VKP Sobotovická niva    Obec Sobotovice 

06  LEDCE 

 1 Tok       Fyzické osoby 

07  RYBNÍKY 

 1 Tok        Fyzické osoby 

        Město Hrušovany 
 2 Doprovodné mokřady   Fyzické osoby 

        Město Hrušovany 
 3 Šejba      Obec Vojkovice 
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08  HRUŠOVANY 

 1 Tok        Fyzické osoby 

        Město Hrušovany 
 2 VKP Louka pod Šejbou   Město Hrušovany 

 3 Biocentrum     Město Hrušovany 

09  UNKOVICE 

 1 Tok        Fyzické osoby 

 2 Rybník      Fyzické osoby 

 3 VKP Klínky     Obec Unkovice 
        Fyzické osoby 

 4 VKP Unkovické louky   Fyzické osoby 

10  KNÍŽECÍ LES 

 1 Horní tok      ŠZP Žabčice 

 2 Žabčice      Obec Žabčice 

        Obec Přísnotice 
        Fyzické osoby 
 3 Krejty      ŠZP Žabčice 

        PF ČR 
        Obec Žabčice 

        Fyzické osoby 
 4 Niva      ŠZP Žabčice 
 5 Dolní tok      LČR LZ Židlochovice 

 6 Stará Šatava     LČR LZ Židlochovice 
        Fyzické osoby 

 7 Severní tůně     LČR LZ Židlochovice 
 8 Nosislavský mokřad    LČR LZ Židlochovice 

11  ŽELÍZKA 

 1 Tok        LČR LZ Židlochovice 

        Fyzické osoby 
 2 Mokřad      Fyzické osoby 
 3 Doprovodné mokřady sever  Fyzické osoby 

 4 V oknech      Fyzické osoby 
 5 Doprovodné mokřady jih   Fyzické osoby 

 6 Periodický mokřad    Fyzické osoby 
 7 U ruky      LČR LZ Židlochovice 

        Obec Přísnotice 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 1 Tok        LČR LZ Židlochovice 

 2 Horní tůň     LČR LZ Židlochovice 
 3 Mokřad      LČR LZ Židlochovice 
 4 Dolní tůň      LČR LZ Židlochovice 

 5 Rameno      Fyzické osoby 
 6 Velké louky     LČR LZ Židlochovice 

13  LEJTNA 

1 Tok     Fyzické osoby 

 2 VKP V rybníčkách    Fyzické osoby 
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14  SYRŮVKA 

1 Tok     Fyzické osoby 

 2 Syrovický rybník    Obec Syrovice 
 

 Uvedená struktura vlastnických vztahů ukazuje, že realizace 
navrhovaných opatření nebude jednoduchou záležitostí a bude 
třeba uvažovat o řešení vlastnických vztahů výkupy pozemků ne-
bo jejich případnými směnami za pozemky ve vlastnictví obcí. Na-
víc je třeba počítat s tím, že výkupy pozemků zpravidla není mož-
né zařazovat do žádostí i finanční prostředky v rámci nejrůzněj-
ších dotačních titulů (snad pouze v případě Programu revitalizace 
říčních systémů jako spoluúčast investora). 
 V případě opatření v rámci významných krajinných prvků ve 
vlastnictví fyzických osob je možné uvažovat o realizacích pro-
střednictvím jednotlivých obcí v rámci dotačních titulů Programu 
péče o krajinu na základě jednoduchých souhlasů vlastníků do-
tčených pozemků. 

Otázkou je, zda existuje možnost využití pozemků ve vlastnictví Po-

zemkového fondu ČR. 

Z hlediska vlastnictví dotčených pozemků ŠZP Žabčice a 
LČR LZ Židlochovice bude nezbytný vstřícný přístup obou těchto 
subjektů k navrhovaným revitalizačním opatřením. 
 

SPRÁVCI TOKŮ 

 

Hlavním správcem vodních toků z hlediska navrhovaných 
revitalizačních opatření je Povodí Moravy spravující celý tok Šata-
vy. 

Vodohospodářská správa je správcem Lejtny a Syrůvky a ta-
ké polních toků (tok Žabčice, tok 031) v rámci úseku 10 Knížecí 
les. 

Správcem stávajícího toku staré Šatavy areálem Knížecího 
lesa jsou LČR LZ Židlochovice. 

 

VODNÍ ZDROJ VRANOVICE 

 

Návrh revitalizačních opatření předpokládá rozsáhlejší zemní 
úpravy v ochranném pásmu vodního zdroje Vranovice ve správě 
VaK Břeclav v rámci úseků 11 Želízka a 12 Dolní Šatava. 

Návrhy předpokládají zemní úpravy stávajícího rovinatého terénu v  
podobě různě hlubokého snížení (maximálně 150-200 cm) jeho úrovně s  cí-
lem obnažení hladiny podpovrchových spodních vod, což povede k vytvoření 

pestré mozaiky ploch stávajícího terénu, trvalých volných vodních ploch, za-
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topených až bažinatých mokřadních porostů (ploch s různou hloubkou či 

periodicitou povrchové vody). Zemina získaná v rámci zemních úprav bude 
maximálně rozprostírána do upravených plošných deponií do maximální 

výšky 50-100 cm.  

Zemní úpravy v tomto prostoru nesmí vést k odkrytí hladiny 
podzemních vod nebo k narušení jejich přirozeného proudění. 
Současně musí být zajištěno, aby nemohlo docházet k  nežádou-
címu zatěžování podzemních vod možným znečištěním v cílovém 
stavu. 

Proto bude třeba zpracování odborného hydrogeologického posouzení 
navrhovaných opatření. 

 

OCHRANA  

LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU 

 

Návrh revitalizačních opatření nepředpokládá jakékoliv vyjí-
mání pozemků z lesního půdního fondu a nepředpokládá ani vý-
sadbu nových lesních porostů v rámci lesního zákona. Všechny 
výsadby dřevin jsou navrhovány jako zeleň rostoucí mimo les. 

V rámci stávajícího lesního půdního fondu předpokládají návrhy pouze 

drobné dílčí biotechnické zásahy spočívající především ve vegetačních úpra-
vách (probírkách ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové 

skladby, v ošetření významných jedinců – zejména ořezu hlavatých vrb) a 
ojediněle také v drobných úpravách zemních (například v rámci úseku 11-5 
Doprovodné mokřady jih). 

V případě zařízených lesních porostů bude nezbytné uvést 
navrhovaná opatření do souladu s LHP (LHO). 
 

OCHRANA  

ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

 

Návrh revitalizačních opatření předpokládá rozsáhlé zábory 
a zásahy do zemědělského půdního fondu.  

V souvislosti s vegetačními úpravami v podobě zatravnění a 
výsadeb dřevin bude mít cílový stav ploch charakter volných trav-
natých ploch až volných travnatých ploch s roztroušenými dřevi-
nami. Tyto plochy nebudou vyžadovat vynětí ze zemědělského 
půdního fondu, ale pouze změnu kultury (využívání) – patrně tr-
valý travní porost. 

V souvislosti se zemními úpravami (vodní nádrže, mokřady) 
bude třeba provádět trvalé vynětí ze zemědělského půdního fon-
du. Otázkou pak bude zpoplatnění vynětí. 
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ÚZEMNÍ PLÁNY 

 

Navrhovaná revitalizační opatření je žádoucí dát do souladu 
se zpracovanými územními plány jednotlivých obcí. Mimo jiné v  
souvislosti s podáváním žádostí o dotace, ochranou zemědělského 
půdního fondu (případným vyjímáním pozemků ze zemědělského 
půdního fondu) nebo vydáváním územních rozhodnutí. 
 

OCHRANA PŘÍRODY 

 

Navrhovaná revitalizační opatření budou vyžadovat vyjádření 
dotčených orgánů ochrany přírody (odborů životního prostředí 
pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností) v podobě 
závazných stanovisek do významných krajinných prvků. 

Údolní nivy, toky, rybníky nebo lesy jsou významnými krajinnými prv-

ky přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhovaná opatření se 
v některých případech navíc přímo dotýkají i speciálně registrovaných vý-

znamných krajinných prvků. 

Návrh v dostatečném rozsahu v jednotlivých opatřeních zo-
hledňuje ochranu vyskytujících se zvláště chráněných druhů ži-
vočichů a rostlin. Jak z hlediska stávajícího (zachování ploch s  
cennými rostlinnými společenstvy) a cílového stavu (ve prospěch 
významných druhů) té které lokality s jejich výskytem, tak z  hle-
diska eliminace jejich přímého ohrožení během realizace (sezónní 
dobou provádění prací). Navrhovaná opatření tudíž nelze považo-
vat za negativní zásahy do biotopů nebo populací dotčených dru-
hů a nemělo by být nezbytné vydávání výjimek z jejich ochran-
ných podmínek. 

V případě realizace navrhovaných regeneračních opatření 
v dílčích mokřadních lokalitách Knížecího lesa (včetně změny 
vodního režimu ve Staré Šatavě v souvislosti s příčnými objekty a 
přesměrováním hlavní trasy Šatavy) zařazených do soustavy NA-
TURA 2000 bude třeba speciálních vyjádření dotčených orgánů 
ochrany přírody (odboru životního prostředí Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje). 
 

ODBORNÝ DOHLED 

 

Navrhovaná revitalizační opatření v plochách významných 
krajinných prvků nebo jiných významných přírodních lokalit je 
žádoucí realizovat pod odborným dohledem, aby nedocházelo 
k poškozování ploch s cennými společenstvy nebo cenných jedin-
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ců dřevin (v této souvislosti bude žádoucí provádět pod odborným 
dohledem rovněž všechny uvažované probírky stávajících dřevin – 
například v rámci břehových porostů). 

Výhradně pod odborným dohledem bude třeba provádět 
všechny akce v rámci Programu péče o krajinu. 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 

Předložený materiál obsahuje především návrh revitalizač-
ních opatření a tudíž nejde ve většině dílčích opatření o projekto-
vou dokumentaci, ale o podklad pro její následné zpracování. Ně-
která navrhovaná opatření je možné realizovat již na základě při-
ložených náčrtů nebo popisu biotechnických zásahů (zejména po-
kud jde o opatření uvažovaná v rámci Programu péče o krajinu a 
nepodléhající vodoprávnímu povolení). 

Opatření v souvislosti s úpravami toků a budováním vodních 
nádrží budou vyžadovat vodoprávní povolení. Opatření v  souvis-
losti s rozsáhlejšími mokřady budou vyžadovat územní rozhodnu-
tí. 

Prvním krokem následných projekčních prací by snad mělo 
být kompletní výškopisné zaměření dotčených toků s upřesněním 
navrhovaných poloh (umístění) vodních nádrží nebo příčných ob-
jektů. Následné zpracovávání projektových dokumentací pro jed-
notlivá dílčí opatření již nelze zpracovávat v předstihu, ale je třeba 
vyčkat přesného stanovení dalšího postupu (investora a zdroje fi-
nancování, reálnosti majetkoprávního vypořádání apod.). 

V rámci projekčních prací nebo po realizacích jednotlivých 
opatření bude nezbytné provádět polohopisné zaměřování dotče-
ných ploch. Mimo jiné z hlediska doprovodných vegetačních 
úprav, mokřadů nebo změn tras koryt vodotečí. Jak s ohledem na 
majetkoprávní vypořádání, tak z hlediska změn v katastru. 

 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

 

STANOVENÍ INVESTORA 

 

Není reálné (jak z hlediska organizačního, tak finančního) 
uvažovat o realizaci celého návrhu v rámci jedné akce. Naplňování 
celého záměru bude jistě probíhat postupně v jednotlivých dílčích 
etapách. Mimo jiné v souvislosti s postupným naplňováním před-



REVITALIZACE ŠATAVY  Souhrn 

 53 

pokladů revitalizačních opatření (zejména s ohledem na řešení 
majetkoprávních vztahů a kvality povrchových vod v celém povo-
dí) a také v souvislosti se stanovováním investorů pro jednotlivé 
části celého návrhu. Je obtížné si představit jediného investora, 
který by realizoval celý návrh. 
 

DOPORUČENÍ K REALIZACI 

 

Následující doporučení pro realizace jednotlivých navrhova-
ných opatření je třeba brát pouze jako informativní a předběžná a 
během dalšího postupu bude nezbytné upřesnění. 
 

01  PRŠTICE 

 1 Tok        

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Prštice (investor).  

 2 VKP Pod horkou     
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Prštice (investor) na základě pově-

ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 
 3 VKP Prštická bažinka    

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Prštice (investor) na základě pově-
ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 

 4 Rybník       
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Prštice (investor).  

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

 1 Tok         
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 2 Okluky       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

03  MĚLČANY - BRATČICE 

 1 Tok         
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
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04  BRATČICE 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  
 2 Doprovodné mokřady    

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 

nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  
 3 Mokřad       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Bratčice (investor) na základě pově-
ření vlastníky pozemků s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 

 4 Rybník       
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Bratčice (investor).  

05  SOBOTOVICE 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 2 VKP Sobotovická niva     

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Sobotovice (investor) s výší dotace 
80-90% celkových finančních nákladů. 

06  LEDCE 

 1 Tok        
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

07  RYBNÍKY 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 2 Doprovodné mokřady    

Jako optimální variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů nebo Programu péče o krajinu MŽP (na základě pověření vlastníků do-
tčených pozemků) prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 

80-90% celkových finančních nákladů. 
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 3 Šejba       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití dotačních 
titulů Státního fondu životního prostředí s výší dotace 70-80% celkových fi-

nančních nákladů prostřednictvím obce Vojkovice (investor). 

08  HRUŠOVANY 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-
ce 100% celkových finančních nákladů. 

Jako vhodnou variantu realizace (doprovodné vegetační a zemní úpra-
vy v rámci prostředního úseku) je třeba doporučit využití Programu péče o 
krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) na základě pověře-

ní vlastníky dotčených pozemků) s výší dotace 50-70% celkových finančních 
nákladů. 
 2 VKP Louka pod Šejbou    

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 

80-90% celkových finančních nákladů. 
 3 Biocentrum      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím města Hrušovany (investor) s výší dotace 
50-70% celkových finančních nákladů. 

09  UNKOVICE 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 2 Rybník       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 

celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Unkovice (investor).  
 3 VKP Klínky      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Unkovice (investor) s výší dotace 
70-80% celkových finančních nákladů. 
 4 VKP Unkovické louky    

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Unkovice (investor) na základě po-

věření dotčenými vlastníky s výší dotace 50-70% celkových finančních ná-
kladů. 

10  KNÍŽECÍ LES 

 1 Horní tok       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Souhrn 

 56 

 2 Žabčice       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obcí Žabčice nebo Přísnotice (investoři), 

podle situace na základě pověření jednotlivými vlastníky, s výší dotace 60-
90% celkových finančních nákladů. 
 3 Krejty       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP s výší dotace 70-80% celkových finančních 
nákladů nebo Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 

celkových finančních nákladů prostřednictvím obce Žabčice (investor).  
 4 Niva       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím ŠZP Žabčice (investor) s výší dotace 80-
100% celkových finančních nákladů. 

 5 Dolní tok       
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

 6 Stará Šatava      
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

 7 Severní tůně      
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

 8 Nosislavský mokřad     
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 

11  ŽELÍZKA 

 1 Tok         

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Povodí Moravy s výší dota-

ce 100% celkových finančních nákladů. 
 2 Mokřad       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i realizace v rámci Pro-

gramu péče o krajinu pouze na základě pověření dotčených vlastníků. 
 3 Doprovodné mokřady sever   

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i realizace v rámci Pro-
gramu péče o krajinu pouze na základě pověření dotčených vlastníků. 
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 4 V oknech       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím LČR LZ Židlochovice (investor) na zákla-

dě pověření jednotlivými vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finanč-
ních nákladů. 
 5 Doprovodné mokřady jih    

Jako vhodnou variantu realizace (regenerace pravobřežních mokřad-
ních biotopů) je třeba doporučit využití Programu péče o krajinu MŽP pro-
střednictvím LČR LZ Židlochovice (investor) na základě pověření jednotlivými 

vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů. 
Jako vhodnou variantu realizace (levobřežní mokřad) je třeba doporu-

čit využití Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i 
realizace v rámci Programu péče o krajinu pouze na základě pověření dotče-

ných vlastníků. 
 6 Periodický mokřad     

Jako vhodnou variantu realizace (levobřežní mokřad) je třeba doporu-
čit využití Operačního programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% 
celkových finančních nákladů prostřednictvím investora (?). Možná by byla i 

realizace v rámci Programu péče o krajinu pouze na základě pověření dotče-
ných vlastníků. 
 7 U ruky       

Jako vhodnou variantu realizace (regenerace stávajících a vyhloubení 
nových tůní) je třeba doporučit využití Programu péče o krajinu MŽP pro-

střednictvím obce Přísnotice (investor) s výší dotace 80-90% celkových fi-
nančních nákladů. 

Jako vhodnou variantu realizace (pomístní prohloubení stávajícího 

ramene) je třeba doporučit využití Operačního programu infrastruktura EU 
s výší dotace 80-90% celkových finančních nákladů v rámci Revitalizace 

mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem LČR LZ Židlochovice. 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 1 Tok        

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 
LČR LZ Židlochovice. 
 2 Horní tůň      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 
 3 Mokřad       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 
 4 Dolní tůň       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 
programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
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kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 
 5 Rameno       

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Uherčice (investor) na základě po-
věření jednotlivými vlastníky s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-

kladů. 
 6 Velké louky      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Operačního 

programu infrastruktura EU s výší dotace 80-90% celkových finančních ná-
kladů v rámci Revitalizace mokřadů na dolním toku Šatavy s investorem 

LČR LZ Židlochovice. 

13  LEJTNA 

1 Tok      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Vodohospodářské správy 
s výší dotace 100% celkových finančních nákladů. 

 2 VKP V rybníčkách     
Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 

péče o krajinu MŽP prostřednictvím obce Ořechov (investor) na základě pově-

ření jednotlivými vlastníky s výší dotace 70-80% celkových finančních ná-
kladů. 

14  SYRŮVKA 

1 Tok      

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití Programu 
revitalizace říčních systémů MŽP prostřednictvím Vodohospodářské správy 

s výší dotace 100% celkových finančních nákladů. 
 2 Syrovický rybník     

Jako vhodnou variantu realizace je třeba doporučit využití dotačních 

titulů Státního fondu životního prostředí s výší dotace 70-80% celkových fi-
nančních nákladů prostřednictvím obce Syrovice (investor). 

 

ETAPIZACE REALIZACE 

 

Na základě předcházejícího přehledu doporučení realizace 
jednotlivých opatření je sestavena následující možná etapizace re-
alizace navrhovaných opatření podle jednotlivých investorů. 
 

Investor POVODÍ MORAVY 

02 SILŮVKY – MĚLČANY 

1 Tok         
 2 Okluky       

03  MĚLČANY BRATČICE 

 1 Tok         
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

05  SOBOTOVICE 

 1 Tok         

06  LEDCE 

 1 Tok        

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

07  RYBNÍKY 

 1 Tok         

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

08  HRUŠOVANY 

 1 Tok         

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

09  UNKOVICE 

 1 Tok         

10  KNÍŽECÍ LES 

 1 Horní tok       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

 1 Tok         

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA 

13  LEJTNA 

1 Tok      

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14  SYRŮVKA 

1 Tok      

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor ŠZP ŽABČICE 

10  KNÍŽECÍ LES 

 4 Niva       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor LČR LZ ŽIDLOCHOVICE 

10  KNÍŽECÍ LES 

 5 Dolní tok       
 6 Stará Šatava      

 7 Severní tůně      
 8 Nosislavský mokřad     

11  ŽELÍZKA 

 7 U ruky      pomístní prohloubení  
stávajícího ramene 
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12  DOLNÍ ŠATAVA 

 1 Tok        

 2 Horní tůň      

 3 Mokřad       
 4 Dolní tůň       
 6 Velké louky      

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

 4 V oknech       

 5 Doprovodné mokřady jih   regenerace pravobřežních 
        mokřadních biotopů 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC PRŠTICE 

01  PRŠTICE 

 1 Tok        

 4 Rybník       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

01  PRŠTICE 

 2 VKP Pod horkou     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

01  PRŠTICE 

 3 VKP Prštická bažinka    
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC BRATČICE 

04  BRATČICE 

 1 Tok         

 2 Doprovodné mokřady    
 4 Rybník       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

04  BRATČICE 

 3 Mokřad       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC SOBOTOVICE 

05  SOBOTOVICE 

 2 VKP Sobotovická niva     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC LEDCE 

06  LEDCE 

 1 Tok       doprovodné  
vegetační úpravy 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Investor OBEC VOJKOVICE 

07  RYBNÍKY 

 3 Šejba       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC HRUŠOVANY 

07  RYBNÍKY 

 2 Doprovodné mokřady    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

08  HRUŠOVANY 

 1 Tok        doprovodné vegetační a  
zemní úpravy 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

08  HRUŠOVANY 

 2 VKP Louka pod Šejbou    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

08  HRUŠOVANY 

3 Biocentrum      
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC UNKOVICE 

09  UNKOVICE 

 2 Rybník       
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

09  UNKOVICE 

3 VKP Klínky      
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

09  UNKOVICE 

4 VKP Unkovické louky    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC ŽABČICE 

10  KNÍŽECÍ LES 

 2 Žabčice      VKP Klučiny 

        VKP Dlouhé louky 
        Regenerace tůně 

  Vegetační úpravy 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

10  KNÍŽECÍ LES 

3 Krejty       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Investor OBEC PŘÍSNOTICE 

10  KNÍŽECÍ LES 

 2 Žabčice      VKP U hřiště 

        Regenerace tůně 
  Vegetační úpravy 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

 7 U ruky      tůně 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC UHERČICE 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 5 Rameno       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC SYROVICE 

14  SYRŮVKA 

 2 Syrovický rybník     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor OBEC OŘECHOV 

13  LEJTNA 

 2 VKP V rybníčkách     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investor ? 

11  ŽELÍZKA 

 2 Mokřad       
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

3 Doprovodné mokřady sever   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

 5 Doprovodné mokřady jih   levobřežní mokřad 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  ŽELÍZKA 

 6 Periodický mokřad     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HARMONOGRAM REALIZACE 

 

Za stávajícího stavu povodí je možné realizovat komplexní 
revitalizační opatření (včetně přímých úprav vodoteče) pouze v  
horním úseku Šatavy nad obcí Prštice a dále v horním úseku Sy-
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růvky a celé délce toku Lejtny. Tedy v úsecích kde je dobrá kvalita 
vody (není zatěžována v souvislosti s absencí kanalizace a čistíren 
odpadních vod). Ve všech zbývajících úsecích je nezbytné za stá-
vajícího stavu zohledňovat (zahájit realizace až po vyřešení kvality 
povrchových vod na středním toku Šatavy) mimořádně špatnou 
kvalitu vody a tudíž není možné doporučit jakékoliv úpravy toku 
nebo budování nových průtočných nádrží přímo napojených na 
vlastní tok. Jako problematická se za stávajícího stavu jeví také 
změna trasy Šatavy přes areál Knížecího lesa. 

Komplexní revitalizační a regenerační opatření Šatavy je pak 
třeba od Bratčic postupně realizovat shora po proudu. Není mož-
né postupovat proti proudu nebo v dílčích úsecích různě po celém 
toku. Takto upravené úseky by pak mohly být znovu degradovány 
splaveninami nebo rozkolísaností průtoků z výše položených neu-
pravených úseků. 

Vzhledem k čistírně odpadních vod na horním toku Šatavy je 
možné případně ihned realizovat obnovu Šatavy v úseku Silůvky – 
Bratčice s tím, že v případě úspěšnosti bude třeba řešit kvalitu 
povrchových vod v obci Mělčany. 

Nelze doporučit okamžité dosadby nebo výsadby břehových 
porostů nebo zatravňování podél vodotečí v úsecích, které nejsou 
zrevitalizovány nebo zregenerovány. Tato opatření včetně případ-
ných doprovodných mokřadů je třeba provádět současně. 

Bez omezení je možné realizovat izolovaná opatření – zpravi-
dla v rámci významných krajinných prvků nebo jiných od vodote-
čí izolovaných lokalitách. 

Doprovodné mokřady podél Šatavy je možné za stávající kva-
lity povrchových vod realizovat pouze v  rámci průsaků hladiny 
spodních vod (tedy bez přímého napojení na tok). Je možné takto 
realizovat většinu navržených opatření na dolním toku Šatavy 
včetně regenerace polních toků. 

V následujícím přehledu navrhovaných opatření z hlediska 
časového postupu jsou stínována opatření (samostatné akce), kte-
rá jsou izolována od vodotečí takovým způsobem, že je možné je 
realizovat kdykoliv a nezávisle na jakýchkoliv dalších opatřeních. 

 

01  PRŠTICE 

 1 Tok      realizovat společně s 01-4 

 2 VKP Pod horkou   samostatná akce  

 3 VKP Prštická bažinka  samostatná akce 
 4 Rybník     realizovat společně s 01-1 

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

 1 Tok       samostatná akce  
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2 Okluky     samostatná akce 

03  MĚLČANY BRATČICE 

 1 Tok       realizovat  
až po realizaci úseku 02-1 

a vyřešení ČOV Mělčany 

04  BRATČICE 

 1 Tok       realizovat společně s 04-2 a 04-4 

 2 Doprovodné mokřady  realizovat společně s 04-1 a 04-4 

 3 Mokřad     samostatná akce 
 4 Rybník     realizovat společně s 04-1 a 04-2 

05  SOBOTOVICE 

 1 Tok       realizovat  
až po realizaci úseku 04 

 2 VKP Sobotovická niva   samostatná akce 

06  LEDCE 

 1 Tok      realizovat  
až po realizaci úseku 05-1 

07  RYBNÍKY 

 1 Tok       realizovat společně s 07-2 

až po realizaci úseku 06-1 

 2 Doprovodné mokřady  realizovat společně s 07-1 

až po realizaci úseku 06-1 

 3 Šejba     samostatná akce 

08  HRUŠOVANY 

 1 Tok       realizovat 

       až po realizaci úseku 07-1 
 2 VKP Louka pod Šejbou  samostatná akce  

 3 Biocentrum    samostatná akce  

09  UNKOVICE 

 1 Tok       realizovat 
       až po realizaci úseku 08-1 

 2 Rybník     realizovat 
       až po realizaci úseku 09-1 

 3 VKP Klínky    samostatná akce  
 4 VKP Unkovické louky  samostatná akce  

10  KNÍŽECÍ LES 

 1 Horní tok     realizovat 

       až po realizaci úseku 09-1 
 2 Žabčice     samostatná akce  
 3 Krejty     realizovat 

       až po realizaci úseku 09-1 
 4 Niva     samostatná akce 

 5 Dolní tok     realizovat 
       až po realizaci úseku 10-1 
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 6 Stará Šatava    realizovat 

       až po realizaci úseku 10-1 
 7 Severní tůně    samostatná akce  

 8 Nosislavský mokřad   samostatná akce  
       s podmínkou vybudování  

příčného objektu na staré Šatavě 

11  ŽELÍZKA 

 1 Tok       realizovat 
       až po realizaci úseku 10-5  

 2 Mokřad     samostatná akce 
       s podmínkou předcházející 
       realizace úseku 11-1 

 3 Doprovodné mokřady sever samostatná akce 
       s podmínkou předcházející 
       realizace úseku 11-1 

 4 V oknech     samostatná akce  
 5 Doprovodné mokřady jih  samostatná akce  

       s podmínkou předcházející 
       realizace úseku 11-1 
 6 Periodický mokřad   samostatná akce 

       s podmínkou předcházející 
       realizace úseku 11-1 
 7 U ruky     samostatná akce  

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 1 Tok       samostatná akce 

 2 Horní tůň    samostatná akce  
 3 Mokřad     samostatná akce  

 4 Dolní tůň     samostatná akce  
 5 Rameno     samostatná akce  
 6 Velké louky    samostatná akce  

       s podmínkou rekonstrukce bazénu  
v prostoru zaústění do Svratky 

13  LEJTNA 

1 Tok    realizovat 

   až po realizaci úseku 13-2 

 2 VKP V rybníčkách   samostatná akce  

14  SYRŮVKA 

1 Tok       v první fázi  
      realizovat horní část úseku 

 2 Syrovický rybník   samostatná akce 
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FINANČNÍ NÁKLADY 

 

Všechny údaje v této kapitole je třeba považovat za předběž-
né (orientační) odhady nákladů, které budou upřesňovány až v  
souvislosti se zpracováváním projektových dokumentací, vyjasňo-
vání majetkoprávních vztahů nebo upřesňování možných jednot-
kových sazeb prací v rámci jednotlivých dotačních titulů (progra-
mů). 
 

VÝCHODISKA 

 

  REALIZACE 

 

Orientační rekapitulace prací a odhady finančních nákladů 
na jednotlivá navrhovaná revitalizační opatření jsou obsahem od-
dílu 4 „Přehled“ tohoto návrhu. 
 

 PROJEKTOVÁ A ORGANIZAČNÍ  

DOKUMENTACE 

 

V dále uvedeném odhadu finančních nákladů není uvažová-
no projektování a inženýrská činnost. Orientačně snad lze uvažo-
vat o 2-5% celkových nákladů na realizaci jednotlivých opatření 
dle rozsahu investice (bez zaměřování terénu). 
 

 VÝKUPY POZEMKŮ 

 

V odhadu finančních nákladů nejsou uvažovány případné 
výkupy či pronájmy pozemků. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI 

 

01  PRŠTICE 

 1 Tok          714.000 Kč 

 2 VKP Pod horkou       565.000 Kč 
 3 VKP Prštická bažinka      655.000 Kč 
 4 Rybník      3.800.000 Kč 

CELKEM      5.734.000 Kč 

02  SILŮVKY - MĚLČANY 

 1 Tok        5.825.000 Kč 

 2 Okluky      1.656.000 Kč 

CELKEM      7.481.000 Kč 
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03  MĚLČANY - BRATČICE 

 1 Tok        4.300.000 Kč 

CELKEM      4.300.000 Kč 

04  BRATČICE 

 1 Tok           756.000 Kč 

 2 Doprovodné mokřady      150.000 Kč 
 3 Mokřad      5.269.000 Kč 
 4 Rybník      6.200.000 Kč 

CELKEM            12.375.000 Kč 

05  SOBOTOVICE 

 1 Tok           546.000 Kč 

 2 VKP Sobotovická niva       230.000 Kč 

CELKEM        776.000 Kč 

06  LEDCE 

 1 Tok           510.000 Kč 

CELKEM         510.000 Kč 

07  RYBNÍKY 

 1 Tok        3.937.000 Kč 

 2 Doprovodné mokřady   2.835.000 Kč 

 3 Šejba             17.000.000 Kč 
CELKEM            23.772.000 Kč 

08  HRUŠOVANY 

 1 Tok        3.825.000 Kč 

 2 VKP Louka pod Šejbou        75.000 Kč 
 3 Biocentrum        380.000 Kč 

CELKEM      4.280.000 Kč 

09  UNKOVICE 

 1 Tok        1.512.000 Kč 

 2 Rybník      7.000.000 Kč 
 
 3 VKP Klínky        115.000 Kč 

 4 VKP Unkovické louky      150.000 Kč 
CELKEM      8.777.000 Kč 

10  KNÍŽECÍ LES 

 1 Horní tok      1.850.000 Kč 

 2 Žabčice         560.000 Kč 
 3 Krejty             12.956.000 Kč 

 4 Niva      1.550.000 Kč 
 5 Dolní tok         672.000 Kč 
 6 Stará Šatava        630.000 Kč 

 7 Severní tůně        350.000 Kč 
 8 Nosislavský mokřad       605.000 Kč 

CELKEM            19.173.000 Kč 
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11  ŽELÍZKA 

 1 Tok        4.970.000 Kč 

 2 Mokřad      2.570.000 Kč 
 3 Doprovodné mokřady sever  2.150.000 Kč 

 4 V oknech         160.000 Kč 
 5 Doprovodné mokřady jih   1.710.000 Kč 

 6 Periodický mokřad    1.510.000 Kč 

 7 U ruky         250.000 Kč 
CELKEM            13.320.000 Kč 

12  DOLNÍ ŠATAVA 

 1 Tok        1.706.000 Kč 

 2 Horní tůň          20.000 Kč 

 3 Mokřad         610.000 Kč 
 4 Dolní tůň           60.000 Kč 

 5 Rameno         490.000 Kč 
 6 Velké louky     3.700.000 Kč 

CELKEM      6.586.000 Kč 

13  LEJTNA 

1 Tok        6.134.000 Kč 

 2 VKP V rybníčkách    2.710.000 Kč 
CELKEM      8.844.000 Kč 

14  SYRŮVKA 

1 Tok        1.920.000 Kč 

 2 Syrovický rybník    2.200.000 Kč 

CELKEM      4.120.000 Kč 
 

  CELKEM      119.848.000 Kč 

 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

 

Navrhovaná revitalizační opatření vyvolají nemalé finanční 
náklady. Přesto, že v současné době existuje celá řada možností 
na získání finančních prostředků na všechna navrhovaná opatře-
ní není reálné předpokládat úplné pokrytí jednotlivých realizací. 
Investor té které akce se bude muset v zásadě vždy (snad s  vý-
jimkou přímých revitalizací (regenerací) vodotečí podílet 10-50% 
podílem vlastních prostředků. V zásadě je možné za stávající situ-
ace využít prostředky poskytované v rámci dále uvedených čtyř 
programů. 

Program revitalizace říčních systémů 
Dotační tituly lze využít především v souvislosti s revitalizací vodotečí 

včetně budování vodních nádrží s výší dotace pro obce do 70-80%, pro 
správce toků do 100%. 
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Program péče o krajinu 
Dotační tituly lze využít v souvislosti se zemními úpravami s  dopro-

vodnými vegetačními úpravami ve prospěch zájmů ochrany přírody s výší 
dotace do 80-100%. Využitelné pouze pro akce neinvestičního charakteru 

(bez jakýchkoliv stavebních objektů). 
Dotační tituly lze využít v souvislosti s vegetačními úpravami s výší do-

tace do 50-60%. 

Operační program infrastruktura EU 
Dotační tituly lze využít víceméně v souvislosti se všemi typy navrho-

vaných opatření s výší dotace pro obce do 80-90%. 

Státní fond životního prostředí 
Dotační tituly lze využít v souvislosti s odbahňováním stávajících ryb-

níků s výší dotace pro obce do 70-80%. 

Realizace většiny navrhovaných opatření ovšem vyvolá ně-
které další finanční náklady, na které se zpravidla pravidla posky-
tování finančních příspěvků nevztahují. 

Územně plánovací dokumentace 
Finanční náklady nelze v rámci uvedených dotačních titulů uplatňo-

vat. 

Projektové a organizační dokumentace 
Finanční náklady lze částečně uplatnit v rámci Program revitalizace 

říčních systémů a Operačního programu infrastruktura EU 

Majetkoprávní vztahy (výkupy pozemků) 
Finanční náklady snad lze částečně uplatnit v rámci Program revitali-

zace říčních systémů. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
Finanční náklady nelze v rámci uvedených dotačních titulů uplatňo-

vat. 

Pouze s výjimkou Programu péče o krajinu (postačuje pově-
ření vlastníků dotčených pozemků investora realizací té které ak-
ce) musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy při podávání žádostí. 
Investor musí být vlastníkem nebo dlouhodobým nájemcem do-
tčených pozemků. 
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