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1. ANALÝZA STAVU A VÝVOJE KRAJINY Z HLEDISKA VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ  

1.1. Základní geografické charakteristiky 

1.1.1. Geologické a geomorfologické poměry 

V rámci geomorfologického členění České republiky je území řazeno do geomorfologického 

celku Dyjsko-svratecký úval, tvořícího jihozápadní součást rozsáhlejší geomorfologické 

oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny. Jak již částečně vyplývá z jejich názvu, Západní 
Vněkarpatské sníženiny tvoří nepravidelně široký pás sníženého území, oddělující navzájem 
dvě základní geomorfologické jednotky na našem území – starší Českou vysočinu na 
severozápadě až západě a mladší Západní Karpaty na jihovýchodě až východě. V rámci 
řešeného území se jejich nadmořská výška pohybuje mezi cca 180 m (údolní niva Svratky 
u Nosislavi) a 345 m (vrcholový hřbet Výhonu severně od Nosislavi). 

Základ soustavy sníženin mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty vznikl již 
v třetihorách, kdy došlo k vrásnění flyšových pohoří Západních Karpat, jejichž příkrovy se 
vlivem značných sil v zemském nitru nasouvaly na okraj České vysočiny. Pokleslé území 
mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty bylo v mladších třetihorách zalito mořem, ve 
kterém se postupně usazovaly mocné vrstvy různorodých sedimentů – zejména vápnitých 
jílů, písků a štěrků, které pod sebou pohřbily starší horniny budující Českou vysočinu. Po 
ústupu mladotřetihorního moře se v zásadě začala vytvářet dnešní říční síť.  

Následovalo období starších čtvrtohor se střídajícími se dobami ledovými a meziledovými. 
Toto období mělo na dnešní charakter reliéfu mimořádný vliv. Docházelo k silným svislým 
pohybům zemské kůry, díky kterým se území střídavě zvedalo a zase poklesávalo. 
V obdobích zdvihů převažovala erozní činnost vodních toků (zahlubování koryt do 
horninového podkladu), v období poklesů zase naopak jejich činnost akumulační (ukládání 
naplavenin). Vodní toky často překládaly svá koryta a svými štěrkopískovými nánosy 
v různých úrovních postupně pokryly téměř celé dnešní řešené území (snad pouze 
s výjimkou Výhonu). Typické pro tyto nánosy je mj. to, že vytvářely rovinatý reliéf, dodnes ve 
velké části území dochovaný v podobě obnažených říčních teras (zejm. v rozsáhlém území 
od údolí Šatavy u Bratčic a Sobotovic k jihu). Na velkých plochách pak byly štěrkopísky 
říčních teras překryté ukládáním větrem unášeného prachu. Postupným zhutněním těchto 
prachových uloženin vznikly dnešní spraše. Obnažené nezpevněné či jen částečně 
zpevněné usazeniny byly následně rozrušovány působením různých přírodních procesů – 
zejm. eroze a soliflukce (půdotoku). Výsledkem období starších čtvrtohor byl v základních 
rysech již dnešní reliéf území.  

V mladších čtvrtohorách pokračovalo jednak rozrušování povrchu (zejm. vlivem eroze) a 
jednak ukládání naplavenin vodními toky. Charakter sedimentace se ovšem podstatně 
změnil. Vlivem výrazného snížení unášecí síly vodních toků začal převažovat jemnozrnnější 
hlinitý materiál, který řeky při povodních ukládaly ve dnech svých údolí. Začaly se tak 
formovat dnešní údolní nivy, tvořené podložními staročtvrtohorními štěrkopísky a nadložními 
mladočtvrtohorními povodňovými hlínami. Tvorbu údolních niv pak výrazně ovlivnil nový 
významný reliéfotvorný činitel – člověk. Díky přeměně původní lesní krajiny v povodích toků 
na krajinu převážně zemědělskou došlo k podstatnému urychlení odtoku vody z výše 
položených do níže položených partií území spojenému se zintenzivněním erozní činnosti a 
se značným zvýšením četnosti povodní (a tedy i se zvýšenou sedimentací povodňových 
hlín). 
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Vlivy člověka na reliéf území se od té doby projevují stále významněji a zřetelněji. 
Nejnápadnější projevy antropogenních vlivů na reliéf území souvisí s těžební činností. 
V rámci řešeného území jde o především dobývání štěrkopísků říčních teras, zasahující 
rozsáhlé území od Bratčic k Hrušovanům a dále až k jižnímu okraji území. V menší míře se 
rozvinulo dobývání cihlářských hlín (např. u Holasic), příp. kamene (v údolí Lejtny nad 
Bratčicemi, kde byly erozní činností vodního toku druhotně odkryty staré krystalické horniny - 
granodiorit, diorit a rula). Výsledkem je oproti přírodnímu stavu poněkud členitější reliéf 
s novými sníženinami, tvořenými převážně rovinatými dny a různě příkrými svahy mezi dny 
umělých sníženin a původním povrchem. Část někdejších těžebních prostorů je druhotně 
využita pro ukládání odpadů (zejm. skládky v kamenolomu u Bratčic a v bývalé 
štěrkopískovně u Žabčic), čímž vznikají nové antropogenní akumulační tvary reliéfu.  

Na základě rozdílů v geologické stavbě a charakteru reliéfu dílčích části území je možno 
provést jejich začlenění do detailnějších geomorfologických jednotek.  

Rovinaté území širokých údolních niv Jihlavy a Svratky (od Hrušovan k jihu společné 
s údolní nivou Šatavy) tvořené říčními náplavami štěrkopísků a povodňových hlín je řazeno 

do geomorfologické jednotky Dyjsko-svratecká niva.  

Mezi nivami Svratky, Jihlavy a Šatavy (cca od úrovně Ledců k jihu) je sevřeno vyvýšené 
území říčních teras s rovinatou plošinou z původně říčních náplav štěrkopísků a různě 
členitými okrajovými svahy (k Jihlavě krátkými a příkrými, k Šatavě a Svratce delšími a 

mírnějšími), s vystupujícími třetihorními vápnitými písky a jíly, zvané Ivaňská plošina. 
Okrajové svahy plošiny jsou výrazně modelovány erozní činností příležitostných toků, díky 
které se vytvořily četné strže (zejm. ve svahu k Jihlavě) a suchá údolí až úpady (zejm. 
k Šatavě a Svratce). Povrch plošiny je druhotně výrazně narušen těžbou štěrkopísků. 

Ze severu navazuje na Ivaňskou plošinu území, kde jsou štěrkopísky říčních teras převážně 
překryté různě mocnými vrstvami spraší, v nichž se vytvořil typický reliéf ploché sprašové 
pahorkatiny s velmi plochými, zaoblenými hřbety, proříznutými jednotlivými údolími vodních 
toků (zejm. Šatavy, Lejtny a Syrůvky) a navazujícími suchými údolími a úpady. Toto území je 

zváno Syrovická pahorkatina. 

Z východní strany se nad údolím Svratky vypíná nejvýraznější vyvýšenina řešeného území – 

Výhon. Na geologické stavbě Výhonu se podílejí velmi různorodé třetihorní a čtvrtohorní 
sedimenty – jíly, písky, pískovce, vápence a spraše. Svahy Výhonu jsou výrazně členěné 
sesuvy a stržemi. Směrem k Nosislavi a dále k v jihovýchodu až východu pak na svahy 

Výhonu navazuje nižší a výrazně plošší území, které je již součástí Moutnické pahorkatiny. 

Na území opatovického katastru přechází údolní niva Svratky nenápadně do plochého 

terénu nízkých říčních teras, řazených do geomorfologické jednotky zvané Tuřanská 

plošina. 

1.1.2. Klimatické poměry 

Na klimatické charakteristiky řešeného území mají podstatný vliv skutečnosti, že se území 
nachází ve srážkovém stínu Českomoravské a Bobravské vrchoviny a že je otevřeno 
působení teplého jihovýchodního až jižního proudění. Území tak patří k nejteplejším a 
nejsušším v rámci naší republiky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9 °C. Nejteplejším měsícem je červenec 
s průměrnou teplotou cca 19,5 °C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou cca – 2,5 °C 

Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru přibližně pouze 500 mm. Nejvíce srážek 
spadne v letním období (červen - srpen), nejméně na přelomu zimy a jara (leden - březen). 
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Uvedené teplotní a srážkové charakteristiky se projevují v zařazení území v Mapě 
klimatických oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV, 1971) převážně do naší 
nejteplejší a nejsušší klimatické oblasti T4, charakterizované dlouhým, teplým a suchým 
létem, krátkým přechodným obdobím s velmi teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně 
teplou a suchou až velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Na charakteristiky proudění vzduchu je možno v zásadě vztáhnout údaje z nejbližší 
větroměrné stanice v Brně-Tuřanech, kde celkově převažují severozápadní větry, v zimním 
půlroce významně doplněné větry jihovýchodními. Velmi významný je i podíl bezvětří. Vlivem 
konfigurace reliéfu dochází k určitým místním modifikacím proudění vzduchu 

1.1.3. Půdní poměry 

Půdní pokryv řešeného území je v zásadě diferencován podle geologických podmínek a 
ovlivnění půdního profilu podzemní vodou. 

Na podklad karbonátových hornin (zejm. spraší) je vázán výskyt černozemí, 
nejrozšířenějšího půdního typu území. Nejvíce zastoupené jsou typické černozemě (zejm. 
v okolí Rajhradu, Syrovic a po obou stranách údolí Šatavy od Bratčic po Hrušovany). Běžné 
jsou i erozní formy černozemí (především na Výhonu). 

Na štěrkopísčitém podkladu říčních teras mezi Hrušovany, Medlovem a jižním okrajem 

území vznikly kambizemě (hnědé půdy), a to v různých varietách a formách – kambizemě 
typické, kambizemě černozemní, kambizemě arenické (písčité). 

Naplavené sedimenty říčních a potočních niv podél Svratky, Jihlavy, Šatavy, Lejtny a 

Syrůvky tvoří podloží pro fluvizemě (nivní půdy). Jde o podmáčené až vlhké půdy pod 
trvalým nebo alespoň pravidelně se opakujícím vlivem podzemní vody. Silně podmáčené 
fluvizemě jsou označovány jako fluvizemě glejové (zejm. v nivě Svratky pod Židlochovicemi). 

Čtvrtým významněji rozšířeným půdním typem v území jsou černice (lužní půdy), typické 
jednak pro levobřežní část údolní nivy Svratky u Opatovic, jednak pro dna suchých bočních 
údolí k údolím vodních toků s částečně naplavenými a podmáčenými sedimenty. 

Zmínit je třeba také člověkem uměle vytvářené půdy, vznikající v rekultivovaných 
prostorech štěrkopískoven.  

Z pohledu půdních druhů (na základě zastoupení různě velkých půdních částic) lze většinu 
půd území charakterizovat jako půdy střední, s převahou prachových částic a vcelku 
vyrovnaným podílem jílových a písčitých částic. Půdy na štěrkopíscích jsou většinou půdami 
lehkými – písčité částice v nich převažují nad částicemi jílovými a většinou i prachovými. 

Většina půd řešeného území patří mezi půdy přirozeně úrodné, vhodné pro intenzivní 
zemědělské obhospodařování. Určitou výjimku tvoří kambizemě, a to především kambizemě 
arenické, jejichž přirozená úrodnost je velmi nízká. V případě podmáčených půd je způsob 
jejich zemědělského využití limitován přítomností podzemní vody. Z tohoto důvodu byla řada 
těchto půd uměle odvodněna, což na jedné straně umožnilo jejich intenzivní využití (zejm. 
přeměnu z luk a lužních lesů na ornou půdu), na druhé straně však ještě zhoršilo již tak 
neutěšenou vláhovou bilanci území. 

1.1.4. Hydrologické poměry 

Řešené území je odvodňováno řekami Svratkou a Jihlavou a říčkou Šatavou. Původně se 
tyto toky vzájemně stékaly prostřednictvím různých ramen jižně od řešeného území, před 
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ústím Svratky do Dyje (u Mušova), nyní však jsou všechny tři zaústěny do prostřední 
novomlýnské nádrže. 

Hlavním tokem území je řeka Svratka, protékající celkově od severu k jihu jeho východní 
částí – z východní strany Popovic, Rajhradu, Holasic a Vojkovic, přes Židlochovice (kde se 
stáčí k jihovýchodu) a dále podél jihozápadního okraje Nosislavi k Velkým Němčicím. Na 
severním okraji řešeného území (u Popovic) ústí do Svratky zprava (od západu) říčka 

Bobrava. Přímo v řešeném území pak Svratka nepřijímá žádný další významnější přítok, 

v Rajhradě pak zleva Ivanovický potok, na severním okraji Židlochovic se do ní vlévá z levé 

strany říčka Litava (neboli Cézava), ve velmi krátkém úseku též protékající po 
jihovýchodním okraji opatovického katastru. 

Jihlava zasahuje do území pouze kratším úsekem svého toku v medlovském katastru, 
v západní části území, kde teče celkově od severozápadu k jihovýchodu (ze západní strany 
Medlova). V řešeném území se do Jihlavy nevlévá žádný významnější vodní tok. 

Šatava vtéká do řešeného území západně od Bratčic. Od tohoto místa teče střídavě 
k jihovýchodu až východu podél Bratčic, Sobotovic a Ledců a u Hrušovan, které obtéká ze 
severu a východu, se stáčí k jihu. Následně pak teče v dlouhém úseku v podstatě souběžně 
s tokem Svratky (společnou údolní nivou), z východní až severovýchodní strany Unkovic, 
Žabčic a Přísnotic, a jihozápadně od Nosislavi se stáčí směrem K Uherčicím a Vranovicím. 

Šatava přijímá v území dva levostranné přítoky – Lejtnu (pod Bračicemi) a Syrůvku (pod 
Sobotovicemi). V obou případech jde ovšem o málo vodné krátké potoky lokálního významu. 

Ze západní strany Opatovic teče od severu k jihu (souběžně se Svratkou) po východním 

okraji svratecké nivy potok Dunávka, který se pak u Blučiny vlévá zprava do Litavy. Rovněž 
Dunávku je možno považovat za tok lokálního významu. 

Základní charakteristiky jednotlivých toků v řešeném území i malých občasných 

vodotečí uvádí tabulky 1 a 2. 

Svratka a Jihlava jsou původně řeky v podstatě totožného charakteru. Obě pramení v oblasti 
Českomoravské vrchoviny, odkud tečou přes její moravskou část do prostoru Dyjsko-
svrateckého údolí. Řešeným územím protékají již ve svých dolních tocích jako typické 
nížinné řeky, původně se vinoucí v četných meandrech a místy i ve více ramenech širokými 
nivami. Osud obou řek se ovšem zásadně rozdělil přibližně v polovině 19. století, kdy došlo 
k velmi drsné regulaci toku Svratky mezi Brnem a Židlochovicemi, kde bylo řece vyměřeno 
zcela odpřírodněné přímé koryto, které dodneška zůstává jednou z největších nezacelených, 
člověkem způsobených jizev na tváři krajiny mezi Brnem a Židlochovicemi. Podstatný úsek 
původního hlavního koryta toku (mezi Rajhradem a klášterem se navíc větvícího do dvou 
ramen) zůstal naštěstí uchován v podobě Vojkovického náhonu mezi jezem u Rajhradské 
bažantnice a Vojkovicemi. Později byla v menším měřítku výrazně regulována i koryta 
Bobravy, Litavy, Dunávky, Šatavy, Lejtny a Syrůvky. Jihlava však zůstala na svém dolním 
toku až do současné doby před většími regulačními zásahy uchráněna. 

Přirozených i umělých vodních nádrží je v řešeném území málo. Přirozené vodní nádrže jsou 
v území zastoupené pouze protáhlou tůní u Medlova, zvanou Jezero, která vyplňuje část 
koryta bývalého, nyní již ovšem slepého ramena řeky Jihlavy. 

Umělé vodní plochy jsou reprezentovány především několika rybníky, z nichž největšími jsou 
obtočné rybníky Šimloch a Šejba, nacházející se v údolí Šatavy nad Hrušovany. Další 
významnější vodní plochou v podstatě polopřirozeného původu je bezodtoké jezero, vzniklé 
zatopením části vytěžené štěrkopískovny jižně od Bratčic podzemní vodou. Další drobné 
vodní nádrže se nacházejí především u Syrovic, Opatovic, Unkovic, Žabčic a Přísnotic.  
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Hydrogeologický význam území spočívá především ve zvodnění štěrkopísků údolních niv a 
některých dalších štěrkových a písčitých uloženin (viz výron podzemních vod v prostoru 
Bratčického jezera). 

1. 2. Krajinný ráz 

Řešené území má charakter kulturní zemědělsko – lesní krajiny ovlivněné lidskou činností. 

Nejvýraznější částí území jsou široké údolní nivy řeky Jihlavy a Svratky (od Hrušovan 
k jihu společné s údolní nivou Šatavy). Říční nivy jsou charakteristické drobnými zbytky 
původně souvislých lužních lesů, zazemněnými rameny toků, často i zorněnými, případně 
překrytými lužním lesem, avšak v terénu stále patrnými a vodním tokem.  

Niva Jihlavy zasahuje do katastru Medlova a je charakteristická přírodě blízkým 
meandrujícím tokem Jihlavy a jeho částečně zazemněným ramenem zvaným Jezero 
s bohatými břehovými porosty, a zbytky lužních lesů podél něho. 

Niva Svratky se dotýká katastrů Rajhradu, Popovic, Opatovic. Řeka je tu odpřírodněná a 
vypřímená, bez břehového porostu. Tok je tu částečně suplován starým korytem Svratky a 
starými středověkými náhony, které z něho odbočují. V katastru Popovic se zachoval 
poměrně rozsáhlý zbytek lužního lesa (Rajhradská Bažantnice), bohužel s pozměněnou 
dřevinnou skladbou. Společná niva Svratky a Litavy zasahuje do území Hrušovan, oba toky 
jsou tu zcela odpřírodněny, charakteristické pro tyto části území jsou velké plochy orné půdy.  

Společná niva Svratky a Šatavy zaujímá velké části katastrů Hrušovan, Žabčic, Přísnotic a 
Nosislavi. Svratka částečně v přírodě blízkém korytu je dochována v Nosislavi, Šatava je ve 
většině toku upravená. V přírodě blízké podobě protéká částí přísnotického a nosislavského 
katastru lužními lesy a jejich fragmenty. Prostor Přísnotického a Knížecího lesa je 
nejzachovalejší částí této nivy. 

Z východní strany se nad údolím Svratky vypíná zdaleka viditelný masiv kopce Výhonu, 
nejvýraznější vyvýšenina řešeného území. Jeho svahy jsou pokryty mozaikou vinohradů, 
intenzivních a extenzivních sadů, polí a zahrad, travnatých mezí podél cest a stepních 
travnatých lad. 

1.3. Kostra ekologické stability 

Kostra ekologické stability je soubor ekologicky významných krajinných segmentů, které jsou 
nositeli ekostabilizujícího působení na okolní krajinu. Tyto segmenty jsou většinou zárodkem 
budoucího územního systému ekologické stability. Jejich legislativní ochrana podle zákona 
č.114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) je umožněna zařazením do kategorie zvláště 
chráněných území, významných krajinných prvků a přírodních parků. 

Kostra ekologické stability v nivách v řešeném území tvoří základ jejich budoucí revitalizace 
a výrazným způsobem přispívá k zadržení vody v krajině. Tvoří ji zejména: neupravené, 
případně přírodě blízké části vodních toků, staré náhony, zazeměná ramena toků, tůně, 
mokřady, zachovalé zbytky lužních lesů, rybníky. 

V řešeném území bylo vyhlášeno jedno maloplošné chráněné území – Přírodní památka 
Nosislavská zátočina - jeden z posledních zachovalých meandrů na dolním toku řeky 
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Svratky, kde si řeka udržuje svůj původní charakter přirozené vodoteče lemované břehovým 
porostem.  

Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 

krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 

pak jsou jimi jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků. 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, 
vodní toky, údolní nivy. 

Základní ochranné podmínky pro významné krajinné prvky ze zákona jsou obsažené v § 4 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Obecně jsou významné 
krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nebyla 
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich stabilizační funkce. 
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (zejm. k umisťování staveb, 
pozemkovým úpravám, změnám kultur, odvodňování pozemků, úpravám vodních toků a 
nádrží a těžbě nerostů), je potřebné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

Registrované významné krajinné prvky jsou svou charakteristikou značně odlišné a jejich 
význam stoupá s odpřírodněním území. Jejich kvalita je proto relativní.  

Referát životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov jako orgán ochrany přírody 
s okresní působností evidoval zvláště hodnotné části významných krajinných prvků ze 
zákona. Proces evidování zvláště hodnotných částí VKP probíhal souběžně s registrací 
významných krajinných prvků po jednotlivých katastrálních územích. Zvláště hodnotné části 
VKP ze zákona jsou součástí kostry ekologické stability krajiny Židlochovicka. 
 

Tabulka 3 –  Přehled prvků kostry ekologické stability v nivách Svratky, Šatavy 

a Jihlavy 

katastrální 

území 
název lokality 

výměra 

stanoviště [ha] 

legislativní 

ochrana 

Bratčice 

 

Tálky (U Šatavy) 0,45 VKP 

Šatava  1,20 VKP 

Na Lejtně  0,97 VKP 

Břehový porost Lejtny 0,75 VKP 

Holasice 

 

Tůň Ludmila 6,27 VKP 

Mlýnský náhon 12,20 VKP 

Hrušovany Louka pod Šejbou 0,72 VKP 

Hrušovanské rybníčky 0,10 VKP 

Ledce Na loukách (Na Podhrázském) 12,00 VKP 

Medlov Jihlava 58,00 VKP 

Stará Jihlava (Medlovská jezera) 6,40 VKP 

Nosislav Nosislavská zátočina  4,50 PP 
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katastrální 

území 
název lokality 

výměra 

stanoviště [ha] 

legislativní 

ochrana 

Koleno 1,00 VKP 

Kanál 0,40 VKP 

Knížecí les 50,00 VKP 

Horní les I, II 4,00 VKP 

V oknech 0,60 VKP 

Jezero (Želízka) 0,50 VKP 

Nad Nosislavskou zátočinou (V háku) 0,60 VKP 

Opatovice Zadní líchy 0,48 VKP 

Přední líchy 6,14 VKP 

Opatovické rybníčky 4,40 VKP 

Přísnotice U hřiště 3,00 VKP 

Závistice 12,00 VKP 

Knížecí les: 120,00 VKP 

Šatava: 1,00 VKP 

Želízka 1,20 VKP 

V oknech 7,00 VKP 

Popovice  Svratecká hráz 0,14 VKP 

Nádrž Pastvisko 1,00 VKP 

Rajhardská bažantnice 59,00 VKP 

Rajhrad  Rajhardská bažantnice 28,60 VKP 

Čeladice 34,20 VKP 

Mlýnský náhon 4,00 VKP 

Svratecká alej  VKP 

Sobotovice  Nádavky 3,60 VKP 

Na rybníkách 12,20 VKP 

Na podhrázském 0,90 VKP 

Syrovice Syrovický rybník 2,19 VKP 

Unkovice Klínky 3,56 VKP 

Unkovické louky 12,00 VKP 

Vojkovice  Mlýnský náhon 12,00 VKP 

Šejba 9,60 VKP 

Šimlochy 4,26 VKP 

Žabčice  Dlouhé louky 1,06 VKP 

1.4. Historický vývoj řešeného území 

Řešené území patří díky své poloze mezi tzv. staré sídelní oblasti, ve kterých došlo ke 
kultivaci krajiny v nejstarších obdobích. Krajina v okolí výrazného kopce Výhon však měla 
v rámci starých sídelních oblastí významné postavení. Ležela v trase tzv. Jantarové stezky - 
komunikačního spojení pravěké a starověké Evropy, propojující baltské pobřeží se 
Středozemním mořem. 
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Protékající vodní toky Svratky, Jihlavy a jejich přítoků měly v té době přirozený charakter. 
Koryta toků se proplétala v bohatých meandrech a v prostoru niv se nacházelo množství 
mrtvých říčních ramen, která tvořila postupně zanášené tůně bohaté životem. V nivách 
zmíněných toků rostly lužní lesy. Tento bohatý ekosystém vytvářel pralesovité porosty, 
jejichž základ tvořily duby a jasany, často značných rozměrů. Hustý keřový a bylinný podrost 
byl místy jen těžko prostupný. Bujná rostlinná složka luhu na sebe vázala bohatá živočišná 
společenstva obojživelníků, ryb, vodního ptactva a teplokrevných savců.  

Přechod k zemědělskému způsobu života byl první významnou změnou v lidské společnosti, 
která se zároveň výrazně odrazila na charakteru krajiny. Příchod prvních zemědělců je 
možné poměrně spolehlivě datovat do 2. pol. 5. tisíciletí př. n.l. První zemědělci přišli do 
krajiny přírodní, kterou začali postupně zkulturňovat a pozvolna měnit i její přírodní prostředí. 
Z počátku se zemědělská půda získávala primitivním zkulturňováním lesa - žďářením. Takto 
vzniklé plochy se však po několika málo letech vyčerpaly, a tak docházelo k postupnému 
posouvání sídlišť po volné krajině. Opuštěná pole se poté pozvolna vracela do své původní 
podoby a opět do jejich poloh pronikaly původní doubravy. V průběhu historických období se 
zdokonalovaly způsoby obhospodařování. Postupně tak docházelo ke stabilizaci sídelních 
útvarů při okrajích niv a zemědělských ploch situovaných v přiléhajících rovinatých reliéfech. 
V údolních nivách se stále udržovala společenstva lužních lesů, které byly důležitým zdrojem 
dřevní suroviny. Stále také představovaly významný zdroj potravy, především zvěřiny a ryb. 

V souvislosti se zdokonalením zemědělské výroby v průběhu středověku se postupně 
vytvářel nový typ krajiny. Intenzita využívání krajiny odpovídala technologickým možnostem 
společnosti a ustálila určitou rovnováhu v krajině, která se udržela až do 19. stol. 

O struktuře území v tomto období již máme poměrně konkrétní představu. Významným 
informačním zdrojem je mapa 1. vojenského mapování (Josefského), které ve vhodné 
podrobnosti zachycuje mapované prvky krajiny (sídla, komunikace, lesy, vodní síť a vodní 
plochy) v závěru období, ve kterém je vymezen tento historický typ krajiny. 

V nivních partiích území jsou stále dominantní lužní lesy. Velký lesní celek se nachází mezi 
Rajhradem a Blučinou. Další významný lesní celek je situován podél jihozápadního okraje 
toku Svratky od Židlochovic k Nosislavi. V nivních polohách je zastoupeno také několik 
menších lesních celků: mezi Rajhradem a Popovicemi, při západním okraji Popovic, mezi 
Vojkovicemi, Židlochovicemi a Hrušovany. Několik menších lesíků je situováno při okraji a 
vně jihlavské nivy. Na lužní lesy, při okraji niv a v nivách samotných, navazují luční porosty a 
pastviny. Pro toto období je charakteristické rozmístnění sídel, které již zcela odpovídá 
dnešnímu stavu. Co do polohy a velikosti mapovaných sídel je možné konstatovat, že 
v hrubých rysech reprezentují historické středy současných vesnic.  

Mimo nivní polohy mají v krajině výrazně dominantní zastoupení zemědělské pozemky. 
Vzhledem k podrobnosti této mapy však není možné určit jejich charakter. Dá se však 
předpokládat, že vymapované souvislé plochy zemědělské půdy byly bohatě členěny sítí 
polních cest a obsahovaly soubory protáhlých pozemků, na kterých byly pěstovány různé 
plodiny. V souvislosti s plochami zemědělských pozemků se v krajině nacházelo také 
množství lad, travnatých mezí a snad i menších remízků.  

V řešeném území se také nacházelo několik rybníků. Jejich zbudování souviselo 
s působením rodu Pernštejnů v 16. stol. a po nich Žerotínů. Velký rybník se nacházel nad 
Popovicemi a byl napájen z řeky Svratky. Dalším ze zastoupených rybníků byl rybník 
u Sobotovic napájený vodou potoka Syrůvky. Poslední z popisovaných rybníků byl zbudován 
při Šatavě při severním okraji Hrušovan. V nivě Svratky mezi Přísnoticemi a Nosislaví se pak 
nacházelo několik zavodněných slepých ramen, která mohla být využívána stejně jako umělé 
rybníky. 
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Rybníky byly postupně rušeny v průběhu 18. a počátkem 19, století z důvodů technických a 
ekonomických. Na jejich místech vznikaly luky a pastviny. 

Polovina 19. století, spojená se vznikem tak zvané industriální společnosti, znamená zásadní 
přelom ve využívání zdejší krajiny. V prvé řadě dochází k postupnému vykácení části lesních 
porostů. Podrobnější mapování nám také umožňuje pojmenovat jednotlivé zastoupené lesní 
celky a dále sledovat jejich osud. Významné lesní celky jsou situovány především ve 
svratecké nivě.  

Mezi Rajhradem a vrchem Výhon se nacházel velký lesní celek zvaný blíže k Rajhradu 
Unterwald (Spodní les) a blíže k Výhonu Lautschützerwald (Blučinský les) nebo také 
Lautschitzer au (Blučinský luh). Z tohoto lesního celku zbyly v dnešní době pouhé drobné 
fragmenty. Původní lužní les začal být v 19. století postupně odstraňován a na jeho místě se 
vytvářely zemědělské pozemky. Nejvýznamnějším zásahem pak bylo napřímení koryta 
Svratky, které znamenalo odstranění posledních souvislejších fragmentů lesa.  

Druhý významný lesní celek svratecké nivy se nacházel mezi Žabčicemi a Nosislaví. Severní 
část lesního celku se nazývala Nuslauer wald (Nosislavský les) a jižní část Fürsten wald 
(Knížecí les). V 19. stol. došlo k vyklučení podstatné části Nosislavského lesa, původní 
plocha lesa byla rozčleněna sítí odvodňovacích kanálů, mezi kterou vznikly výnosné 
zemědělské pozemky označované jako Herrschafts-felder (Panská pole).  

Menší lesní celek se nacházel mezi Unkovicemi a Židlochovicemi v dnešní polní trati Dlouhé 
louky. Mezi Hrušovany a Židlochovicemi byl menší lesní celek Schachenwald (Šachovnicový 
les, což bylo dáno patrně způsobem obhospodařování). Oba zmíněné drobné lesní celky 
byly v průběhu 19. stol. také vykáceny a vyklučeny.  

Výběžkem zasahoval do jižního cípu území lesní celek Wald Aue (Lužní les) rostoucí 
severně nad Uherčicemi.  

Drobný lesík se nacházel jihovýchodně od Medlova při hranici řešeného území.  

1.5. Příčiny povodní, průběh a celkové důsledky 

Povodně ve střední Evropě vznikají spolupůsobením řady faktorů. K pochopení jejich 
existence je třeba znát genezi vzniku údolních niv, lemujících nížinné úseky větších vodních 
toků.  

Údolní nivy sestávají ze dvou odlišných vrstev nezpevněných sedimentů. Spodní (bazální) 
vrstvu tvoří štěrky a písky ukládané řekami v období posledního pevninského zalednění 
(glaciálu) na konci starších čtvrtohor (pleistocénu), kdy byla oblast střední Evropy bezlesá, 
s podnebím a vegetací blízkými území dnešní arktické tundry. Vlivem následujícího nástupu 
období teplejšího klimatu (s různými menšími výkyvy v zásadě trvajícího dodnes) došlo 
k téměř celoplošnému zalesnění území střední Evropy, a tím i z hlediska geomorfologických 
pochodů k jeho výrazné stabilizaci. Erozní a akumulační činnost vodních toků byla dle našich 
dnešních poznatků málo výrazná. Podstatnou změnu tohoto relativně vyváženého stavu 
vyvolal až člověk velkoplošným odlesněním vrchovinných poloh krajiny, které se odehrálo ve 
střední Evropě na přelomu raného a vrcholného středověku. Odlesnění výrazně snížilo 
retenční schopnost krajiny zejména v horských a podhorských oblastech. Zrychlený odtok 
vody z vyšších částí povodí po větších srážkách byl doprovázen procesy vodní eroze. 
Většímu množství vody nestačila kapacita řečišť v nížinných úsecích toků a řeky se vylévaly 
z břehů. Vzhledem k poklesu rychlosti proudění mimo koryta toků a souvisejícímu snížení 
unášecí schopnosti vody zde byl jemnozrnný materiál erodovaný řekami v horních částech 
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povodí ukládán. Tak postupně vznikala svrchní vrstva údolních niv, nejčastěji zvaná 
povodňové hlíny.  

Přítomnost povodňových hlín v nivách vodních toků tedy indikuje území, která byla od 
středověku postihována záplavami.  

Zaplavování údolních niv se zásadně promítlo i do způsobu středověké kolonizace. Nová 
sídla venkovského i městského typu lokovaná do blízkosti větších vodních toků byla 
zakládána většinou tak, aby nezasahovala do jejich záplavových území. Princip umísťování 
zástavby mimo záplavová území pak byl uplatňován po celá další staletí až do moderní 
doby.  

Změnu tohoto principu vyvolal až bouřlivý rozvoj průmyslu v 19. století, a to především 
u sídel městského typu. Rychle rostoucí města záhy vyčerpala přirozené urbanistické 
možnosti svého rozvoje. Nově zakládané průmyslové podniky vyžadovaly další, nejlépe 
rovinaté plochy. Pozornost se tedy obrátila mimo jiné k říčním nivám. 

K tomu, aby mohly být nivy zastavěny, bylo ovšem třeba řešit problém jejich zaplavování a 
ochrany budoucí zástavby před povodněmi. Tak byl nastartován proces regulace vodních 
toků. Koryta větších toků byla postupně zkapacitňována formou napřímení, zahloubení a 
ohrázování. Vlivem regulace toků zmizely z přilehlých částí nivy pravidelné záplavy.  

Vzhledem k tomu, že regulace vodních toků se ukázala jako poměrně spolehlivá možnost 
ochrany přilehlé nivy před záplavami, neomezil se tento proces jen na intravilánové úseky 
vodních toků a zahrnul též úseky extravilánové, zemědělsky obhospodařované. Jak 
postupovala intenzifikace zemědělské výroby, spojená s přeměnou trvalých travních porostů 
v nivách na ornou půdu, rozšiřoval se i počet regulovaných toků a zvětšovala se délka 
regulovaných úseků jednotlivých toků. Postupně tak byla u nás regulována většina koryt 
velkých vodních toků ve vyvinutých údolních nivách.  

Ve druhé polovině 20. století, kdy již byly dokončeny úpravy velkých toků – ve vlastním 
řešeném území Svratka, se regulace zaměřily na menší toky. Zde již ochrana sídel před 
záplavami hrála menší roli, podstatnější byly důvody zemědělské. Snahy o získávání nové 
zemědělské půdy vedly k regulacím stále menších toků. Upravovány byly i úseky toků bez 
vyvinutých niv a regulace nakonec postihly i nejdrobnější vodoteče v krajině, včetně 
pramenných oblastí. V souvislosti s odvodňováním pozemků byla řada drobných toků a dříve 
otevřených odvodňovacích příkopů zaklenuta a z krajiny tak zcela odstraněna. Vedle 
určitých racionálních důvodů byla řada úprav vodních toků vyvolána politickými tlaky 
zejména v období normalizace i tlaky na zvyšování objemů prací organizací, jež prováděly 
odvodnění zemědělských pozemků a úpravy toků.  

Důsledků regulací vodních toků je vícero. Vedle primárního chtěného důsledku, jimž je 
ochránění nivy před záplavami, se objevuje řada důsledků nechtěných, negativních. 
Zásadním problémem způsobeným regulací toků je zrychlený odtok vody z krajiny a tedy 
snížení její retenční schopnosti. Zrychlení odtoku souvisí především s celkovým zkrácením 
délky toků. Ke zrychlení pohybu vody v regulovaných korytech přispívá i likvidace 
přirozených zákrutů a meandrů, ve kterých měla voda možnost se zdržovat, a zejména 
v případech užších toků i odstranění břehové dřevinné vegetace, ovlivňující průtočnost 
koryta a pravidelnost proudnice. V případech vyšších vodních stavů na upravených tocích 
v nivách je odtok zásadně urychlen nemožností rozlivu vod v těchto nivách. Regulací toků 
byla zásadně narušena i jejich přirozená samočisticí schopnost, takže jakékoliv znečištění se 
na kvalitě vody výrazně projevuje i ve značných vzdálenostech směrem po proudu. 
Zanedbatelné nejsou ani důsledky ekologické a estetické. Regulací toků a likvidací 
doprovodných porostů ztratila přirozené prostředí pro svoji existenci řada druhů organismů. 
Většinou byly nahrazeny druhy lépe přizpůsobitelnými změněným přírodním podmínkám, 
často nepůvodními a tedy i ekologicky nežádoucími. Tvrdé linie regulovaných vodních toků 
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bez dřevin na březích asi jen málokdo považuje za krásnější než přirozeně se vinoucí toky 
s doprovodnou dřevinnou vegetací. 

Vodní režim toků je druhotně ovlivněn i některými antropogenními zásahy v jejich povodích, 
které vedou k narušení přirozených retenčních schopností krajiny. Nejstarším a zároveň 
nejpodstatnějším zásahem bylo již výše zmíněné velkoplošné odlesnění krajiny, mající za 
následek plošné snížení vsaku srážkových vod a tedy zvýšení povrchového odtoku 
obohaceného vlivem erozní činnosti o splaveniny.  

Další zásahy se podstatněji uplatnily až v tomto století. Patří k nim zejména zvětšování 
pozemků orné půdy, velkoplošné odvodnění zemědělské krajiny zejména v pramenných 
oblastech Svitavy a Svratky (nejrozsáhlejší akce pod názvem Odvodnění Svratka – Dalečín 
zasáhlo i velkou část tehdy nově vyhlášené CHKO Žďárské vrchy) spojené se zahlubováním 
a vypřimováním vodních toků (tedy se zvětšením spádu jednotlivých drobných toků 
v pramenných oblastech), likvidace mezí, snížení obsahu humusu v půdách a tím i 
schopnosti půd vázat vodu, utužení půd v nivách následkem nevhodné agrotechniky. 
Snížena byla i přirozená retenční schopnost lesních porostů, a to změnou druhové skladby 
s následnou změnou půdního chemismu. 

Přehled zastoupení zemědělské půdy a lesa v jednotlivých katastrech povodí Svratky 

a Svitavy po území města Brna uvádí tabulka 4. 

1.6. Antropogenní ovlivnění možností rozlivů 

Regulací koryt byla v minulosti celková délka všech toků v území, zejména Svratky a Šatavy 
výrazně zkrácena. Redukován byl též počet průtočných ramen. Zkapacitněná koryta se 
zvýšeným spádem odvádějí oproti původnímu přirozenému stavu vodu z území daleko 
rychleji, k vybřežení toků a tím i transformaci povodně dochází později. Možnosti rozlivu vody 
do inundačních území výrazně omezují též hráze, lemující vodní toky z důvodu ochrany 
zástavby a zemědělské půdy v nivách. Voda protékající vysokokapacitními koryty se tedy 
rozlévá do inundačních území podstatně později a v menší míře, než by tomu bylo 
u přirozených neohrázovaných koryt. Důsledkem je rychlejší postup povodňové vlny a 
celkově menší množství zadržené vody v inundačních územích.  

Pokud byl rozliv do nivy umožněn, došlo ke zploštění a pozdržení povodňové vlny. Význam 
nivních rozlivů pro transformaci povodňové vlny potvrzují i statistické údaje, které pro stanice 
na horních tocích uvádějí podstatně delší doby opakování kulminačních průtoků než pro 
stanice na dolních tocích. 

Význam způsobu využití nivy pro transformaci povodňové vlny demonstruje území CHKO 
Litovelské Pomoraví, kde v nivě Moravy převažují lužní lesy přírodě blízkého až přirozeného 
charakteru. Porosty lužních lesů se svou retenční schopností významně spolupodílely na 
transformaci povodňové vlny. Retenční význam lužních lesů je dán v prvé řadě pochopitelně 
jejich polohou v nivě (v přirozeném záplavovém území), nadto však lužní lesy pozitivně 
ovlivňují retenci i mechanickým a fyziologickým působením. Mechanické působení spočívá 
v prostém brzdění nivou proudící vody hmotou kmenů, kořenů, keřů a bylin. Fyziologické 
působení je dáno zejména jejich evapotranspiračními schopnostmi. Porosty lužních lesů 
s přirozenou druhovou skladbou dále příznivě ovlivňují vlastnosti půdy a umožňují tak lepší 
vsak vody. 

Fungování vodních děl v průběhu povodní není jednoznačné. Většina nádrží vlivem absence 
nebo jen malého podílu retenčních prostorů má na průběh povodně jen velmi malý vliv.  
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Přestože již od minulého století byla v povodí Svratky plánována výstavba různých vodních 
nádrží s retenčním efektem, realizovány byly jen některé, plnící zároveň i jiné 
vodohospodářské funkce. Na Svratce jsou to: Vír I (56 mil. m

3
), Vír II (0,3 mil. m

3
), Brno 

(21 mil. m
3
), na pravobřežním přítoku Svitavy – Křetínce vodní nádrž Letovice, na 

levostranném přítoku Bělá vodní nádrž Boskovice. 

1.7. Celkové důsledky povodní 

Mezi negativními důsledky povodně zaujímají přední místa ztráty lidských životů a přímé 
škody na nemovitém i movitém majetku. K dalším povodňovým škodám patří např. zaplavení 
a kontaminace jímacích zařízení podzemních vod, poškození některých aluviálních půd 
nánosy či erozí, aktivace půdních sesuvů, výpadky ČOV, úniky znečišťujících látek 
z některých průmyslových zařízení, nutnost evakuace obyvatel některých obcí.  

Zajímavá je plošná diferenciace povodňových škod s ohledem na způsoby využití území. 
Škody stoupají s intenzitou využití území. Nejvíce postiženy jsou tudíž zastavěná území 
dotčených sídel. Nejmenší škody naproti tomu vznikají v územích, kde se dochovala koryta 
vodních toků v přirozené, neupravené podobě, s navazujícími kvalitními lužními nebo 
alespoň břehovými porosty dřevin. 

Mimořádný rozsah povodňových škod posledních let je dán i skutečností, že vlivem 
soustavných úprav vodních toků a jejich ohrázování zmizely z krajiny drobné každoroční 
záplavy a lidé zapomněli, co voda v krajině dokáže. Mylné přesvědčení, že má člověk vodu 
v krajině pod kontrolou, vedlo k rozšiřování stavebních aktivit do míst, jimž se lidstvo po 
staletí z důvodu ohrožení záplavami vyhýbalo.  

V průběhu povodní v uplynulém desetiletí si lidé museli opět pokorně uvědomit, že nejsou 
nezávislí na přírodních procesech a zákonech, že nejsou odtrženi od svého přirozeného 
životního prostředí a že musí přírodní zákony a zákonitosti respektovat a nikoliv proti nim 
bojovat. Povodně dosti zřetelně ukázaly, že technické prostředky nejsou spolehlivou 
ochranou tam, kde člověk přírodní zákony nectí.  

Vysvětlení pojmu „stoletá povodeň“ (převzato z portálu ČHMÚ) 

Podle platné názvoslovné normy vyjadřují tzv. N-leté hodnoty průměrnou dobu opakování 
nějakého hydrologického jevu. V případě povodní jde o posouzení extrémnosti kulminačního 
průtoku. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad pozorování.  

100-letá povodeň je taková povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 
dosažen nebo překročen 1 krát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční. 
Tudíž neplatí, že v případě výskytu 100-leté vody se další povodeň této velikosti či vyšší 
vyskytne až za 100 let.  

K tomu připomínáme, že neplatí lineární úměra mezi jednotlivými hodnotami N-letých vod. 
Čili hodnota 100-leté povodně není dvojnásobkem 50-leté povodně, hodnota 500-leté 
povodně není pětinásobkem 100-leté povodně a podobně. Pro orientaci uvádíme současně 
platné hodnoty N-letých průtoků na Svratce v Židlochovicích. 

Q1 117 m
3
.s

-1
 

Q5 208 m
3
.s

-1
  

Q10 250 m
3
.s

-1
  

Q20 284 m
3
.s

-1
  

Q50 353 m
3
.s

-1
  

Q100 400 m
3
.s

-1
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Reciproční hodnotou doby opakování je periodicita. Průměrná periodicita 100-leté povodně 
je 0,01. To znamená, že průtok této velikosti nebo větší má pravděpodobnost výskytu 1 % 
v každém běžném roce (tedy i v roce následujícím po předchozí 100-leté povodni).  

Naopak není vůbec jisté, že se 100-letá voda během období dlouhého 100 let vůbec 
vyskytne. Z používané metodiky výpočtu vyplývá, že povodeň odpovídají 100-leté vodě nebo 
vyšší se teoreticky vyskytne za období dlouhé 100 let s pravděpodobností 63,4 %, za období 
200 let s pravděpodobností 86,6 % a až za období 500 let s pravděpodobností 99,3 %.  

2. ANALÝZA NAVRŽENÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

V ÚZEMÍ 

2.1. Návrh zásad ochrany území sídel před povodněmi 

Mimořádná povodeň v červenci roku 1997 vyvolala celou řadu iniciativ, směřujících k posílení 
protipovodňové ochrany ohrožených území. K tématu se vyjadřovala široká obec 
vodohospodářů, ekologů, geografů, urbanistů, legislativců a specialistů různých jiných 
profesí, zabývajících se v nějaké podobě krajinou a jejím využíváním. Vzniká řada analýz, 
studií, projektů a jiných dokumentací řešících dané téma z různých pozic a pohledů.  

Na první pohled je patrné, že se názory odborné veřejnosti na způsoby protipovodňové 
ochrany území liší. Spektrum názorů je dosti široké, avšak v zásadě lze rozeznat dva hlavní 
proudy. Jeden proud klade důraz na opatření stavebně technická, druhý vidí možnosti 
protipovodňové ochrany především v obnovení přirozených retenčních schopností krajiny 
prostřednictvím řady různých opatření, jež se dají velmi zjednodušeně nazvat ekologickými. 

Protipovodňová ochrana území měst a obcí je proto v současné době řešena 
prostřednictvím zvýšení stávající retenční schopnosti krajiny, řízených prostorů rozlivu, 
rekonstrukcí hrázových systémů. Patří sem i podpora revitalizačních zásahů do vodních 
toků, obnova přirozeného vodního režimu říčních niv, umožnění rozlivů vody ve všech 
přirozených záplavových územích, kde není ohrožena zástavba.  

Následkem tohoto komplexnějšího chápání retence vody v krajině by mělo být rozšíření 
ploch lužních lesů v nejčastěji zaplavovaných územích, změna způsobu zemědělského 
využívání krajiny s ohledem na její retenční funkci, větší rozčlenění krajiny drobnými 
strukturami, obnovení zatrubněných vodotečí aj. 

Tento přístup přitom využívá stavebně technických opatření, soustřeďuje je však především 
na lokální ochranu ohrožených zastavěných území sídel. 

Stavby a úpravy technických vodohospodářských děl jsou investičně velmi náročné a 
dlouhodobé.  

K zajištění celkové protipovodňové ochrany v řešeném území je třeba zvolit systémový 
přístup. Opatření v rámci celkové protipovodňové ochrany by měla směřovat k maximální 
redukci povrchového odtoku ze spadlých srážek posílením vsaku, výparu a 
evapotranspirace.  

Největší možnosti transformací povodňových vln jsou v místech, kde toky provázejí 
dostatečně rozsáhlá záplavová nezastavěná území. Těchto záplavových míst je třeba 
v maximální možné míře využít pro rozlivy povodňových vod, ať už formou inundací řízených 
či neřízených. Je třeba jednoznačně oddělit území, která je nutné před záplavami 
bezpodmínečně ochránit, od území, která příležitostně zaplavena být mohou. Rozloha území 
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chráněných před záplavami musí být minimální, aby pro rozlivy zůstal zachován co největší 
prostor nivy. Je proto nezbytné rezignovat na ochranu neurbanizovaných území a 
komunikací místního významu. 

Nezbytným předpokladem k maximálnímu možnému využití inundačních území 
v protipovodňové ochraně je provedení revitalizace koryt říčních toků. Žádoucí by bylo 
zároveň snížení kapacity říčních koryt v úsecích mimo zástavbu, aby v případě zvýšených 
vodních stavů mohla niva svou retenční funkci plnit co nejdříve a aby se průběh povodně 
zpomalil a zploštil. Přitom není nutné provádět rozsáhlé přeložky koryt toků, nýbrž pouze 
jednorázovými zásahy (např. odstraněním hrází, opevnění, rozrušením pravidelných 
geometrických profilů, osázením břehů dřevinami) nastartovat korytotvorné procesy a 
umožnit jejich volné přirozené pokračování.  

Vliv na využitelnost přirozených záplavových území v protipovodňové ochraně má i jejich 
vegetační kryt. Přestože se mezi vodohospodáři nezřídka objevují názory, že stromy do koryt 
toků a záplavových území kvůli problémům s údržbou a ohrožování průtočnosti nepatří, je 
třeba význam lužních lesů a dalších porostů dřevin v nivě v rámci protipovodňové ochrany 
obhájit. Příklady dosud dochovaných lužních lesů totiž prokazují jejich značný retenční 
význam (viz Litovelské Pomoraví na řece Moravě ). Z těchto důvodů by bylo žádoucí plochy 
lužních porostů dřevin zvyšovat, a to zejména na nejčastěji zaplavovaných plochách. 

Kromě výše zmíněných obecných opatření je třeba se též konkrétněji zaměřit na 
protipovodňovou ochranu sídel.  

2.2.  Ochrana vnitřního urbánního prostředí a usměrnění rozvoje jeho formy 

Jednou z příčin zasažení urbánního prostředí měst a vesnic při povodních je nevhodný 
rozvoj urbanizace v přirozených záplavových územích vodních toků, provázený 
nedostatečnými protipovodňovými opatřeními v rámci rozšiřujících se intravilánů. Vzhledem 
k dlouhodobosti vytváření komplexního systému protipovodňových opatření v ucelených 
povodích vodních toků vyvstává potřeba provést relativně rychlá opatření uvnitř zastavěných 
území měst, většinou spojená s opatřeními v příměstském území. 

V prvé řadě je třeba ochránit stávající zástavbu v záplavových územích. Ve vnitřním 
prostředí měst lze provést obecně zkapacitnění koryt, a to pouze v případech, kdy pro tato 
zkapacitnění existují dostatečné prostory. Úpravy vlastních koryt mohou být v závislosti na 
potřebě a opět dostatečných prostorových možnostech doplněny hrázovými systémy. 

Druhým zásadním opatřením je důsledné vyloučení nové výstavby v přirozených 
záplavových územích. Dnes již v podstatě tradiční využívání zátopových území pro 
průmyslové areály i obytnou výstavbu je naprosto nevhodné. Nežádoucím novodobým 
trendem je nerespektování zátopových území nově vznikající výstavbou obchodních center - 
různých supermarketů, hypermarketů apod.  

Příkladem nevhodného urbanistického rozvoje, pokračujícího i v době po červencových 
povodních v roce 1997, může být široká niva při soutoku Svratky a Svitavy v jižní části města 
Brna, kde probíhá velmi intenzivní zastavování obchodními areály. Kromě možného ohrožení 
těchto areálů povodní (byť zdánlivě jen teoretického) je zde podstatným negativním 
hlediskem výrazné zmenšení přirozeného retenčního prostoru nivy. Zastavěná část nivy tak 
nemůže být využita pro protipovodňovou ochranu níže po toku Svratky ležících území. 
Významně se snižuje i možnost revitalizace celého prostoru nivy i vlastních řek Svratky a 
Svitavy. 
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Možnosti protipovodňových opatření na území obcí v nivě Svratky jsou různé a jsou obvykle 
úzce spjaty s protipovodňovými opatřeními, jež je třeba provést v blízkém zázemí těchto 
obcí. Charakterizujme si obce ve společné nivě Svratky, Šatavy a Dunávky:  

Popovice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1048) na okraji 
Svratecké nivy a nivy Bobravy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. Povodí 
Moravy předpokládá ohrázování Popovic severně, východně a jižně od zástavby. Potřebu 
hrází a jejích výšku nutno prověřit podrobnější studií. 

Opatovice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1065) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. V záplavovém území se 
obec nenachází. Předpokládá se oprava pravobřežní hráze Dunávky. 

Holasice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1349) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase, v záplavovém území jižní okraj obce. 

Rajhrad – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1045) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase. V nivě se nachází zahrádky, sportoviště a zástavba z druhé 
poloviny 20. století.  

Vojkovice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1104) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. 

Hrušovany – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1252) na okraji nivy 
Šatavy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. 

Unkovice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1131) na okraji 
společné nivy Šatavy a Svratky na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky, 
s výjimkou několika domků v jihovýchodní části, v záplavovém území jsou v současnosti 
navrhovány rodinné domky v trati Bahna. 

Žabčice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1356) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. V záplavě se mohou 
ocitnout navržené RD u silnice mezi Žabčicemi a Přísnoticemi. 

Přísnotice – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1065) na okraji 
Svratecké nivy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. V záplavě se může 
ocitnout sportoviště a nově navrhované domky ve východním okraji obce.  

Nosislav – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1278) na okraji 
Svratecké nivy na úpatí Výhonu. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. V záplavovém území 
se nachází sportoviště. Povodí Moravy předpokládá likvidaci části levobřežní hráze Svratky a 
umožnění rozlivu do prostoru nosislavského lesa. 

Medlov – historická část obce je založena (první písemná zmínka r. 1245) na okraji 
Jihlavské nivy na říční terase. Pozdější rozvoj je směřován od řeky. Obec není v záplavovém 
území. 

Mimo řešené území se nachází město Židlochovice. Historická část města je založena mimo 
nivu na okraji Výhonu. Díky významu města se zástavba prostupně rozvíjela i v záplavovém 
území, a to přes zkušenosti s povodněmi v roce 1997. Pro ochranu Židlochovic se plánuje 
další výstavba a rekonstrukce hrází v celém prostoru nivy a umožnění transformace 
povodňových vod v prostoru severně od města (suchý poldr). 
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2.3. Návrh strategie krajinných úprav v oblastech ohrožených povodněmi 

Přístup k využívání přirozených záplavových území je třeba zásadně změnit. Nejen povodně, 
ale také například inverzní situace ukazují na nevhodnost zastavování a dalšího intenzivního 
využívání prostředí říčních niv. Nadešel čas si uvědomit, že poříční zóna vytváří specifické 
prostředí s obrovským krajinotvorným potenciálem, vhodné pro ty způsoby využití, které 
respektují jeho přirozené podmínky a potřeby. Z toho vyplývají pro strategii rozvoje území 
následující základní teze: 

1. V rámci rozvoje regionu nesměrovat do záplavového území funkce, které způsobí 
intenzivní urbanizaci dosud neurbanizovaných ploch (včetně hlavních dopravních 
koridorů).  

2. Vytvářet podmínky pro revitalizaci poříční zóny. Tuto revitalizaci není možno chápat jako 
naprostý návrat k přírodnímu stavu, nýbrž jako lepší a výraznější začlenění řeky a jejího 
přirozeného záplavového území do krajiny.  

3. Využít prostředí údolních niv v příměstské oblasti (zázemí města Brna) pro rekreaci - 
zejména pro plochy lesoparků a další plochy krajinné zeleně, pro pěší a cyklistické 
stezky, pro rekreační a sportovní areály (golf, hipposporty, rybářství a rekreace u vody) - 
souhrnně tedy pro ty funkce, kterým zásadně nevadí inverzní prostředí a příležitostné 
ohrožení záplavou a které v případě zaplavení nezpůsobí žádné vážné ekologické a 
hygienické problémy.  

2.4. Současné představy o protipovodňových opatření na území Brna 

a na území jižně od Brna 

Protipovodňová ochrana území Brna a nivy Svratky jižně pod Brnem byla zpracována 
Povodím Moravy s.p. První etapa prací posoudila zpracování map hloubek záplavového 
území řek Svratky a Svitavy a aktivní a pasivní zóny podle metodiky doporučené Povodím 
Moravy s.p. a návrh protipovodňové ochrany města Brna. Hydrotechnické výpočty byly 
převzaty ze studie odtokových poměrů Svratky zpracované Povodím Moravy v létech 1999 – 
2000 a DHI Hydroinform, a.s. Byly zpracovány záplavové mapy pro průtoky Q5,10,20,50, 
100 a 1 000 let. Jako součást řešení byly vyhodnoceny aktivní a pasivní záplavové zóny 
území podle metodiky stanovené Povodím Moravy (aktivní záplavová zóna je území, které 
převádí při povodní podstatnou část průtoků, při jeho omezení by došlo ke zvýšení 
kulminační hladiny). 

Návrh protipovodňových opatření na území města Brna vychází ze studií Povodí Moravy s.p. 
(Svitava) a Aquatisu a.s. (Svratka) a dalších studií zpracovaných Povodím Moravy s.p. 
(Svitava km 6,052 – 6,852 a Průmyslová zóna Hněvkovského ul.). 

Zástavbou inundačního prostoru v prostoru Žabovřeských luk, areálu Brněnského výstaviště 
a v poslední době i na soutoku Svratky a Svitavy obchodní zónou Brno – jih došlo v tomto 
prostoru ke snížení aktivní povodňové zóny. To by mohlo vést ke zvýšení kulminační hladiny 
Svratky při povodních v prostoru jižně pod Brnem.  

Výhledově se proto uvažuje o využití některých pozemků zemědělské půdy za levobřežní 
hrázi Svitavy pro akumulaci a transformaci povodňových průtoků. Jedná se o území mezi 
řekou Svitavou a Černovickým potokem v prostoru Brněnských Ivanovic, Holásek a Chrlic.  

Proto je Magistrátem města Brna navrhováno pro akumulaci povodňových průtoků vytvořit 
prostor rekreační zóny Brno - jih (Holásky, Brněnské Ivanovice), kde by měl nový územní 
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plán města Brna předložit takové funkční využití, které by umožnilo realizovat rekonstrukci 
krajiny s loukami, lužními lesíky a zatravněnými plochami umožňující vytvoření dostatečně 
kapacitního prostoru pro tlumení kulminace povodňových průtoků.  

V současné době jsou obce pod Brnem, dle údajů Povodí Moravy chráněny systémem 
ohrázování proti stoleté vodě. Další ochrana území vychází z možnosti rozlivu v nezastavěné 
nivě. 

Mimo území města Brna se naskýtá inundační prostor v oblasti mezi ČOV Modřice a obcí 
Rebešovice, boční poldr se uvažuje v oblasti Rajhradic a Opatovic, s inundací se počítá 
v prostoru Nosislavi.  

Povodí Moravy navrhuje úpravu hrází mezi Svratkou, Litavou, Dunávkou a částečné 
ohrázování Opatovic.  

Návrh Povodí Moravy předpokládá odstranění hráze v prostoru těsně pod Rajhradicemi a 
vytvoření prostoru pro rozliv mezi Svratkou a Dunávkou. To si patrně vyžádá úpravu hráze 
podél Dunávky k ochraně Opatovic (Opatovice jsou jednou z obcí, které nepřekročily 
základní středověkou strukturu směrem do nivy a proto nejsou zásadně povodněmi 
ohroženy), rekonstrukci ohrázování a vybudování hrází v prostoru severně od Židlochovic 
v katastru Blučiny. Objekty bude třeba podrobněji prověřit po zaměření v terénu a posouzení 
historických rozlivů Svratky. Jedná se o ochranu Rajhradu (ohrázování Čeladic), Opatovic 
(ohrázování Dunávky). Naopak odstranění hráze a rozmeandrování toku se předpokládá 
v levobřežním prostoru Svratky u Opatovic, pravobřežním prostoru u Nosislavi.  

Pro tlumení příspěvku k povodňové vlně na řece Šatavě zpracoval Český svaz ochránců 
přírody ZO Brněnsko studii Návrh revitalizačních opatření v povodí Šatavy, kde se 
předpokládá řadou úprav na toku (vytvoření meandrů, drobných nádrží a pod.) zpomalení 
odtoku vody z horní a střední části toku.  

3. NÁVRH OPATŘENÍ – HOSPODÁŘSKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

INUNDAČNÍCH ÚZEMÍ 

Možností využívání inundačních ůzemí je několik. Pro řešení krajiny v katastrech obcí v nivě 
Svratky a Jihlavy to znamená perspektivně posilovat zastoupení trvalých kultur v území – 
trvalých travních porostů, lesů, rozptýlené zeleně a hledat možnosti jejich ekonomického 
využití.. Blízkost města Brna, nedostatek rekreačního zázemí v jižním sektoru města a 
zvyšující se požadavky na krátkodobou a střednědobou rekreaci v krajině – cykloturistika, 
pěší turistika, golf, hipposporty a hippoterapie, rybaření – může být pro krajinu jižně od Brna 
dobrou perspektivou, neboť umožní jiné, nezemědělské ekonomické využívání krajiny. 
Rozvoj služeb turistického ruchu má v území dobré předpoklady: 

Řešené území je dobře dopravně napojené na Brno i Vídeň, prochází tu nejen významné 
silniční tahy, ale i cyklostezka Brno – Vídeň, sledující v území snad dávnou Jantarovou 
stezku.  

Svými významnými památkami (klášterní komplex v Rajhradě, krásné staré kostely 
v Nosislavi, Vojkovicích, Přisnoticích, Unkovicíc a Medlově moderní kostel v Hrušovanech), 
pěstováním vína a chovem koní je území turisticky atraktivní a jeho význam nadále poroste 
s narůstajícím aktivním využíváním volného času a podporou zdravého životního stylu.  

Jednotlivé návrhy rekonstrukce krajiny v návaznosti na již vybudovaná zařízení spočívají v: 

- rekonstrukci ohrázování Svratky a Dunávky 
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- výstavbě ochranných hrází proti záplavě zastavěného území sídel, 

- revitalizaci možných úseků Svratky, 

- revitalizaci Šatavy,  

- revitalizaci drobných vodotečí, náhonů a občasných toků, 

- budování prvků ÚSES,  

- budování a rozšiřování hřišť a sportovišť, 

- budování obecních parků a areálů volného času, 

- zatravnění, zalesnění a výsadby rozptýlené zeleně v krajině. 

Návrh umístění jednotlivých opatření úprav krajiny obsahuje grafická část, návrh revitalizace 

Šatavy byl zpracován v roce 2005 (ČSOP ZO Brněnsko), návrh revitalizace drobných 

toků obsahují tabulky 5 a 6. 

Hlavní výkres obsahuje návrh rozvoje území převzatý z jednotlivých ÚPD obcí, 

koordinovaný a upravený návrh ÚSES a prvků liniové zeleně, návrh rozsáhlejších 

krajinných úprav v nivách, návrh úpravy hrází, budování poldrů a území řízené 

inundace převzatý z materiálu Povodí Moravy s.p., číslování malých toků odpovídající 

tabulce s jejich stručnou charakteristikou a přehledem návrhu opatření.  

4.  NUTNÉ KROKY PRO REALIZACI PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ 

Základem opatření pro realizaci investičních protipovodňových opatření je strategický 

dokument státní politiky v oblasti vod – Plán hlavních povodí České republiky jak ukládá 
i zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tento plán bude představovat hlavní rámec jednotné politiky v oblasti vod pro Českou 
republiku překračující opatření resortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení 
kompetencí a bude určovat možnosti území v oblasti vod pro koordinaci s ostatními záměry 
v rámci Politiky územního rozvoje. 

Plán hlavních povodí České republiky pořizuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí ČT a dalšími ústředními vodoprávními úřady a 

krajskými úřady pro 3 hlavní povodí na území České republiky, a to pro povodí Labe (úmoří 
Severního moře), pro povodí Moravy, včetně dalších povodí přítoků Dunaje (úmoří Černého 
moře) a pro povodí Odry (úmoří Baltského moře), která jsou národními částmi 
mezinárodních oblastí povodí Labe, Dunaje a Odry. 

Zpracování Plánu hlavních povodí České republiky stanoví rámcové cíle, hlavní principy 
a zásady státní politiky v oblasti vod pro území České republiky, případně pro jednotlivá 
hlavní povodí pro dlouhodobé zajištění veřejných zájmů:  

- k naplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, 

- pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, 

- pro trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění 
požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 

a bude závazným podkladem pro zpracování navazujících plánů oblastí povodí (2009). 
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Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí jsou stanoveny závazky vyplývajícími 
z předpisů EU, zejména Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.  

Cíle, principy a zásady ochrany před povodněmi budou vycházet jednak z již přijatých 
strategických dokumentů v České republice a v rámci spolupráce států v mezinárodních 
povodích Labe, Odry a Dunaje, a jednak z poznatků i výsledků získaných z vyhodnocení 
povodní v letech 1997 a 2002.  

Cíle pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby jako předpokladu dalšího 
sociálního i ekonomického rozvoje na úrovni lokální, regionální i státní budou harmonizovány 
s ohledem na zajištění udržitelnosti vodních zdrojů. Plán hlavních povodí České republiky 
v této části stanoví možnosti rozvoje vodních zdrojů, limity využití vody a priority pro 
jednotlivé složky hospodářství.  

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky bude od dubna 2006 projednáván se 
spolupořizovateli, diskutován s veřejností a posuzován z hlediska vlivů koncepce na životní 
prostředí.  

Protipovodňová opatření na horním toku Svratky (a Svitavě) jsou připravována Povodím 

Moravy, s.p., jako pořizovatelem Plánu oblasti povodí Moravy, ve spolupráci s Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, a ve spolupráci 
s ústředními vodoprávními úřady. 

Návrh zadání Protipovodňové koncepce Jihomoravského kraje byl koncem roku 2005 
předložen Radě protipovodňové ochrany Jihomoravského kraje ke schválení. Na základě 
schváleného zadání bude tato koncepce postupně připravována a veřejně projednávána tak, 
aby mohla být definitivně schválena do poloviny roku 2007. 

Na základě takto schválené koncepce bude možno projekčně a finančně připravovat 
jednotlivá opatření včetně krajinářských úprav a využívat pro ně systémů dotací z národních 
i evropských zdrojů. 

5. FINANČNÍ DOTACE NA REALIZACE  

5.1.  Finanční zdroje České republiky 

Finanční dotace vztahující se k realizacím přírodních prvků v nivách jsou poskytovány jako 
přímé finanční prostředky nebo jako nepřímé finanční podpory (např. příspěvek na úhradu 
úroku z úvěru). Základními poskytovateli těchto dotací jsou: 

1. Ministerstvo životního prostředí ČR – krajinotvorné programy; 

2. Ministerstvo zemědělství ČR – prostředky zaměřující se na zemědělský půdní fond. 

1.  Dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí ČR 

Tyto dotace jsou nejvýznamnějším zdrojem financování. Základním finančním zdrojem 
jsou krajinotvorné programy: 

a) program péče o krajinu; 

b) program revitalizace říčních ekosystémů; 

c) program péče o přírodní prostředí. 
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Program péče o krajinu dotuje prostředky neinvestičního charakteru především na 
realizace vedoucí k obnově a ochraně krajiny (dotace se nevztahují na údržbu a péči). 

Program je rozdělen do dvou podprogramů. 1. podprogram – Péče o krajinu (dotace na 
ochranu krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny, podporu druhové 
rozmanitosti). 2. podprogram se vztahuje k péči o zvláště chráněná území. 

Program revitalizace říčních ekosystémů dotuje především investičními prostředky 
obnovu a péči o vodní režim krajiny. 

2.  Dotace poskytované Ministerstvem zemědělství 

Dotace se zaměřují především na zemědělský půdní fond, na který je možné čerpat 
dotace, jak na zalesňování zemědělských půd, tak na péči o stávající přírodní prvky (péče 
o trvalé travní porosty). 

Program Agrokomplex 2 poskytuje finanční podporu na realizaci nových přírodě blízkých 
prvků a částečně také na péči o prvky stávající. Dotace jsou poskytovány na: 

- zatravnění a údržbu trvalých travních porostů na zemědělské půdě; 

- založení prvků ÚSES a péči o ně; 

- zalesnění zemědělské půdy, včetně následné péče. 

5.2.  Finanční zdroje Evropské unie 

Dotace poskytované ze zdrojů Evropské unie (EU) jsou poskytovány z tzv. operačních 
programů. Obecně je možné konstatovat, že získání dotace ze zdrojů EU jsou zpravidla 
poskytovány na rozsáhlejší projekty s větším finančním ztatížením. Často se jedná o projekty 
s regionálním až nadregionálním charakterem. Důležitou charakteristikou dotací 
z jednotlivých operačních programů je, že nesmí být kombinovány dotacemi z jiných 
finančních zdrojů. Mezi základní dotační programy patří:  

1. Operační program infrastruktura 

2. Operační program rozvoje venkova 

3. Program LEADER 

1. Operační program infrastruktura 

Jako zdroj financování je využitelná 3. priorita programu, která se zaměřuje na zlepšování 

environmentální infrastruktury - opatření 3.1. Obnova environmentálních funkcí území. 
V rámci tohoto opatření jsou poskytovány dotace na revitalizace vodních toků, úpravy 
k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnově retenčních nádrží a 
suchých poldrů. Tento operační program poskytuje dotace jak na vlastní realizaci projektů, 
tak také na projektovou dokumentaci. Žadatel o dotaci z tohoto programu musí být 
vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, která je předmětem podpory a zároveň musí mít 
vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém bude případný předmět podpory 
realizován. 

2. Operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství 

Jako zdroj financování je využitelná 1. a 2. priorita programu. Do 1. priority náleží opatření 
3.1.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. V rámci tohoto opatření jsou 
poskytovány dotace od 600 do 300 000 euro na jednoho příjemce. Do 2. priority náleží 
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opatření 2.1.1. Pozemkové úpravy (dotace na geodetické práce i na vlastní realizaci 

pozemkových úprav až do 100 % nákladů) a opatření 2.1.2. Obnovení potenciálu a 

zachování zemědělské krajiny (dotace na výstavbu a rekonstrukce malých vodních nádrží 
na zemědělsky využívaných pozemcích až do 100 % nákladů). 

3. Program LEADER 

Záměrem tohoto programu je podpořit na principu partnerství sociální a hospodářský rozvoj 
venkovských mikroregionů a přispět ke zkvalitnění životního prostředí a života na venkově. 
Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby i podnikatelské subjekty se sídlem 
nebo působností ve schváleném mikroregionu. V rámci programu LEADER je využitelný 3. 

dotační titul Zhodnocení kulturních a přírodních zdrojů, který dotuje obnovu 
zdevastované krajiny, nákup a výsadbu rostlin, rehabilitace přírodních lokalit a další.  
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