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01 PRŠTICE 

 

 Kat. území  PRŠTICE 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,60 km od pro-
pustku pod železniční tratí Brno – Moravské Bránice po okraj zá-
stavby obce Prštice v nadmořské výšce 302-282 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno, zahloubeno 

a pomístně patrně i opevněno). V horní části úseku protéká plochami orné 
půdy, v dolní části je dno nivy úhorovitého charakteru s dlouhodobou ab-

sencí jakéhokoliv využívání. V prostoru hřiště při okraji obce Prštice se do 
Šatavy vlévá bezejmenný levostranný přítok s nápadně vyšší vydatností. 
Vlastní tok Šatavy je nad tímto bodem z hlediska vodní bilance nápadně roz-

kolísaný a během suchých období je zcela bez povrchových vod. Koryto je 
navíc značně postiženo (degradováno) zazemněním, zanášením a rozvojem 

náletových dřevin. 
Ve střední části úseku je podél pravého břehu trvale podmáčená rovi-

natá plocha s pramenným výronem a snad i vývěry melioračních drenáží 

z okolních spádových polních ploch (významný krajinný prvek Pod Horkou) 
dlouhodobě bez jakéhokoliv využívání. Mokřadní plocha je dnes značně po-
stižena (degradována) nežádoucí sukcesí v podobě zazemňování, rozvoje ná-

letových dřevin a rákosu obecného a v dolním cípu je „odvodňována“ uměle 
vyhloubeným kanálem do koryta Šatavy. Vodní poměry v mokřadní ploše 

jsou víceméně stabilní a v minulosti zde bývala plnohodnotná mokřadní lo-
kalita. 

Poněkud níže zasahuje z pravé strany do nivy Šatavy úval z rozsáhlé 

spádové oblasti oddělený od vlastní nivy tělesem železniční trati. Většina dna 
a dolních partií spádových ploch úvalu nad železniční tratí je již dlouhodobě 

bez jakéhokoliv využívání. V takto uzavřené terénní depresi dochází k  sou-
střeďování stékajících dešťových vod (významný krajinný prvek Prštická ba-
žinka) a v minulosti zde bývala plnohodnotná mokřadní lokalita. Mokřadní 

plocha je dnes značně postižena (degradována) nežádoucí sukcesí v podobě 
zazemňování, rozvoje náletových dřevin a rákosu obecného. Vodní poměry 
v mokřadní ploše jsou díky jejímu charakteru nestabilní s přímou závislostí 

na povětrnostních podmínkách (jarním tání a vydatnosti dešťových srážek). 
Zájmová oblast celého úseku je tvořena mírně zvlněnou zemědělsky 

využívanou krajinou s vysokým zastoupením různorodé zeleně a víceméně 
na rozhraní s rozsáhlým lesním komplexem Bučín. 

 

ZÁMĚR 

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 
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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 

 

01-1 TOK 

 

 Kat. území  PRŠTICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci koryta Šatavy ve prospěch obnovy jeho při-

rozené funkce, která je za stávajícího stavu po značné délce úseku víceméně 

zcela potlačena v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě 

zazemňování, zanášení, abraze nebo rozvoje náletových dřevin. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na horním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvýše-

ním absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy a podporou samočistících procesů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (nad zaústěním bezejmen-
ného levostranného přítoku) prochází plochami orné půdy. Po celé délce je 
různě kvalitní břehový porost včetně pomístních úzkých doprovodných za-

travněných pásů. V dolních partiích horního úseku je koryto součástí větší-
ho úvozu. 

Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (pod zaústěním bezejmen-
ného levostranného přítoku) prochází mozaikou lesních porostů, ploch mok-
řadního a úhorovitého charakteru. Přes úpravu je koryto díky dlouhodobé 

sukcesi svým způsobem přírodě blízkého charakteru s poněkud diverzifiko-
vaným dnem. Na rozdíl od horní části je část dolní vydatně dotována beze-
jmenným levostranným přítokem, což nepochybně přispívá k jeho celkové 

stabilitě a přírodnějšímu charakteru. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (nad zaústěním bezejmen-

ného levostranného přítoku) je v celé délce postiženo (degradováno) zazem-
ňováním, zanášením, abrazí nebo rozvojem náletových dřevin. 

Rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných tekoucích vod je 
existenčně potlačen. 

Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (pod zaústěním bezejmen-
ného  levostranného přítoku)  je  v celé  délce  relativně přírodě blízkého cha- 
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rakteru s pouze pomístními výrazněji degradovanými úseky v důsledku za-

nášení nebo abraze v souvislosti s rozkolísanosti průtoků.  
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou v určité míře zachovány. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Komplexní regenerace horní části úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin podél toku ve prospěch uvolnění vlastního ko-

ryta (včetně eliminace ovlivňování vodních poměrů v něm vzrostlými hojnými 
dřevinami) a stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby. Sou-
časně provést případné ošetření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmla-

zování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci her-
bicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta s vytvořením hlubších seg-

mentů (průtočných tůní) na vhodných místech. 
V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta dřevěné stupně (z dře-

věné kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace, zpomalení odtoku a 
stabilizace vodní hladiny v hlubších segmentech. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 

podle situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpo-
vídajících druhů dřevin a zatravnění dostatečně širokých pásů orné půdy 

v rizikových spádových plochách. Na styku s ornou půdou tyto zatravněné 
plochy současně vymezit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně a 
geograficky odpovídajících keřů. 

 

Pomístní regenerace dolní části úseku 

V dolní části dotčeného úseku koryta Šatavy provést pomístní (podle 

situace) biotechnické zásahy spočívající v pročištění, individuálním odstra-
nění problematických dřevin nebo instalování dřevěných stupňů (z dřevěné 

kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku. 
 

Uložení zeminy 

Sedimenty ukládat průběžně podél jednoho z břehů toku tak, aby byl 

vyloučen splach zpět do koryta nebo vznik vyšších zemních valů. Podél dolní 
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části úseku sediment ukládat výhradně podél pravého břehu. V rámci horní 

části úseku by bylo optimální následné zaorání sedimentu do okolních ploch 
orné půdy nebo rozhrnutí na následně zatravňované plochy. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo  dobu rozmnožování živočichů (zejmé-
na hnízdění ptáků) a během vegetačního klidu dřevin tj. od října do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

01-2 VKP POD HORKOU 

 

 Kat. území  PRŠTICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího mokřadu (významného krajinné-

ho prvku) ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů, kte-

rý je za stávajícího stavu existenčně omezen v důsledku dlouhodobě probíhající 

přirozené sukcese v podobě zazemňování, rozvoje rákosu obecného a náletových 

dřevin. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových 

spodních vod. Realizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry 

v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na horním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a sou-

časně zvýší retenční prostory v nivě Šatavy za nepříznivých situací. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Pod Horkou (cca 0,60 ha) leží v nadmořské 

výšce 290 m n.m. a je tvořen dnem ploché pravobřežní nivy Šatavy s  mok-
řadními společenstvy, dnes prakticky souvisle porostlým rákosem obecným 

(Phragmites australis) a náletovými dřevinami.  
Lokalita je trvale podmáčena. Vodou je dotována především pramen-

ným výronem a dále průsaky z toku Šatavy (snad také z melioračních drénů 

v okolních spádových polních plochách).  
Lokalita v zásadě leží na rozhraní lesního komplexu a zemědělsky vyu-

žívané krajiny s bohatým zastoupením různorodé zeleně. 
Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Pod Horkou vyskytuje alespoň 5 druhů obojži-

velníků, jejichž rozmnožování lze ve zregenerovaném mokřadu do budoucna před-
pokládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k plnohodnotnému 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

9 

rozmnožování). Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo viridis), 
rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana hnědého (Rana temporaria) a  skokana 
štíhlého (Rana dalmatina). Do budoucna lze předpokládat výskyt případně i dalších 
druhů jako je třeba čolek obecný (Triturus vulgaris).  

Mokřadní ptáci za stávajícího stavu na mokřadu vůbec nehnízdí, užovka 
obojková se tu objevuje pouze sporadicky a rozvoj mokřadních společenstev bezob-
ratlých živočichů je zásadním způsobem omezen. 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se na území VKP Pod Horkou nevyskytuje žádný z chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Rozvoj mokřadních rostlinných společenstev 
je za stávajícího stavu víceméně zcela znemožněn. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Zájmová plocha je trvale podmáčena s mělce položenou hladinou pod-
povrchového spodní vody vystupující místy až k povrchu. Tento stav vytváří 

vhodné podmínky pro obnovu plnohodnotného mokřadu se stabilním vod-
ním režimem. Vodní bilance mokřadu je dnes omezována (negativně ovlivňo-
vána) „odvodněním“ kanálem v západním cípu zájmové plochy zaústěným do 

zahloubeného koryta Šatavy. 
Prakticky celá zájmová plocha je postižena spontánním rozvojem nále-

tových dřevin včetně cizorodého javoru jasanolistého a podél severního okra-
je také nežádoucími splachy ze sousedních přímo navazujících spádových 
polních ploch. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků jako je na-
příklad kachna divoká (Anas platyrhynchos), slípka zelenonohá (Gallinula chlo-
ropus) nebo rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus). 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše provést na ploše 0,50 ha mozaikovité (různě hluboké) 

snížení úrovně stávajícího terénu s cílem vytvořit rozsáhlou souvislou mok-
řadní plochu s pestrou mozaikou trvalých vodních ploch a zatopených až ba-
žinatých mokřadních porostů zcela izolovanou od vlastního toku Šatavy (do-

tovanou výhradně průsaky hladiny podpovrchových spodních vod) s dopro-
vodnými vegetačními úpravami a opatřeními ve prospěch eliminace nežádou-

cích splachů podél severního okraje zájmové plochy. 
Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na odtoku (pravostranného pří-

toku Šatavy) stabilním dřevěným pevným prahem. 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Zemní úpravy 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro zemní práce (rozsah je 

dán přiloženými náčrty) v terénu bude vytyčeno před zahájením prací po-
chůzkou za účasti odborného dohledu. 

Mokřadní plochu o celkové ploše 0,50 ha vytvořit prostřednictvím mo-

zaiky různě hlubokých odběrů zeminy. Cílové hloubky vody v přiložených 
náčrtech jsou vztaženy k úrovni horní hrany pevného prahu na odtoku ze 
zájmové plochy. Volné vodní plochy budou v cílovém stavu zajištěny hloub-

kou vody 80 cm, plochy zatopených mokřadních porostů 40 cm a plochy ba-
žinatých mokřadních porostů 20 cm. Po celém obvodu upravované zahlou-

bené plochy budou vytvořeny mírné sklony břehů 1:3. Všechny sklony pře-
chodů různých úrovní dna uvnitř mokřadu budou vytvořeny ve sklonu 1:2. 

V západním cípu mokřadu vytvořit směrem k pevnému prahu segment 

terénu v úrovni jeho horní hrany (s funkcí průcezného segmentu umožňují-
cího přeliv případných přebytečných vod do odtokového koryta. 
 

Vegetační úpravy 

Před zahájením zemních úprav provést probírku dřevin po celé zájmo-
vé ploše ve prospěch cenných jedinců (včetně jejich ošetření – například 
v podobě ořezu vrb), uvolnění prostoru pro zemní úpravy a zajištění celkově 

otevřeného charakteru části plochy (mimo jiné pro zajištění dostatečného 
oslunění mokřadu) a v neprospěch cizorodých, spontánně se rozšiřujících 

nebo geograficky nevhodných druhů (zejména javoru jasanolistého). Za úče-
lem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bo-
dovou aplikaci herbicidu. 

Po ukončení zemních úprav provést maximálně roztroušenou výsadbu 
vrb (osamocených nebo malých skupin) po obvodu mokřadu. Při výsadbách 
využít místní materiál. 

Po ukončení zemních úprav dále provést kompletní zatravnění všech 
plošných deponií po celém obvodu mokřadu (podél jižního a východního 

okraje) s následnou souvislejší liniovou výsadbou s převahou stromů podél 
východního styku s ornou půdou a plošnou roztroušenou výsadbou (dosad-
bou) podél jižní plochy směrem ke korytu Šatavy. Při výsadbách využívat vý-

hradně stanovištně a geograficky odpovídající druhy. 
Po ukončení zemních )prav dále provést kompletní zatravnění celého 

zemního valu podél severního okraje mokřadu s následnou souvislejší linio-
vou výsadbou keřů na styku s ornou půdou. Při výsadbě využít výhradně 
stanovištně a geograficky odpovídající druhy. 
 

Izolační opatření podél severního okraje mokřadu 

Podél celého severního okraje upravované mokřadní plochy vytvořit 
souvislý zemní val pro eliminaci nežádoucích splachů vysoký maximálně 100 

cm a v koruně široký alespoň 5 metrů a se sklony 1:2. Patu zemního valu 
situovat minimálně 3 metry od okraje upravované mokřadní plochy (pro za-
mezení splachů zeminy ze zemního valu do mokřadu). 
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Po vnějším obvodu zemního valu (ze strany orné půdy) případně vytvo-

řit zatravněný mělký průleh pro odvod vody ze spádových polních ploch do 
koryta odtoku pod mokřadem (nikoliv přímo, ale přes zatravněnou plochu). 
 

Pevný práh 

V korytě odtoku vybudovat pevný práh z dřevěné kulatiny a kamene 
s cílem stabilizace maximální hladiny v mokřadu. Horní hranu pevného pra-

hu vytvořit předběžně zhruba 30 cm pod úrovní stávajícího terénu (tak, aby 
nedocházelo k nežádoucímu podmáčení okolních ploch). Vůči úrovni horní 
hrany pevného prahu bude prováděno mozaikovité prohlubování stávajícího 

terénu. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 

zemina. 
Část zeminy bude uložena do zemního valu podél severního okraje zá-

jmové plochy a zbývající objem bude podle situace maximálně rozprostřen 

podél jižního a východního okraje mokřadní plochy (případně bude odvezen 
mimo celou zájmovou plochu, například s následným rozhrnutím na ornou 

půdu). 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo  dobu rozmnožování živočichů (zejmé-
na obojživelníků) a během vegetačního klidu dřevin tj. od října do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-

řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-
doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-

čení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných jedinců 
kachny divoké. 

Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 
hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 

v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Maximální hladina 
mokřadu bude stabilizována pevným prahem na odtoku. 
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01-3 VKP PRŠTICKÁ BAŽINKA 

 

 Kat. území  PRŠTICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího mokřadu (významného krajinné-

ho prvku) ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů, kte-

rý je za stávajícího stavu existenčně omezen v důsledku přirozené sukcese 

v podobě zazemňování, rozvoje rákosu obecného a náletových dřevin. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem vytvořit retenční prostor pro soustřeďování dešťových vod z okolních 

spádových  ploch s doprovodnými vegetačními úpravami. Realizace záměru nebude 

mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou 

manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr zvýší retenční prostory v nivě Šatavy 

za nepříznivých situací. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Prštická bažinka (cca 1,00 ha) leží v nad-
mořské výšce 290 m n.m. a je tvořen bezodtokou terénní depresi. Původně 
značně zamokřenou, dnes značně vyschlou a zazemněnou a porostlou ráko-

sinami a vlhkomilnými náletovými dřevinami. Centrální část lokality je za 
vydatnějších srážek stále více nebo méně podmáčena v souvislosti se sou-

střeďováním vod z rozsáhlých okolních spádových ploch. 
Lokalita leží na rozhraní lesního komplexu a zemědělsky využívané 

krajiny s bohatým zastoupením různorodé zeleně. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána včetně většiny přiléhajících 
spádových ploch dřívější orné půdy. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Prštická bažinka vyskytuje alespoň 5 druhů 

obojživelníků, jejichž rozmnožování lze ve zregenerovaném mokřadu do budoucna 
předpokládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k  plnohod-
notnému rozmnožování). Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo 
viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana hnědého (Rana temporaria) a  
skokana štíhlého (Rana dalmatina). Do budoucna lze předpokládat výskyt případně 
i dalších druhů jako je třeba čolek obecný (Triturus vulgaris).  

Užovka obojková se tu objevuje pouze sporadicky a rozvoj mokřadních spole-
čenstev bezobratlých živočichů je zásadním způsobem omezen. 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v území VKP Prštická bažinka nevyskytuje žádný z  chráněných 

nebo ohrožených druhů mokřadních rostlin. Rozvoj mokřadních rostlinných spole-
čenstev je za stávajícího stavu víceméně zcela znemožněn. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Zájmová plocha je trvale za vydatnějších srážek podmáčená v důsledku 

soustředění dešťových vod z okolních rozsáhlých spádových ploch. Tento 
stav vytváří vhodné podmínky pro plnohodnotnou regeneraci původního 
mokřadu s periodickým vodním režimem. Vodní bilance mokřadu je dnes 
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omezována (negativně ovlivňována) masovým rozvojem náletových dřevin, 

travobylinných porostů a také mocnými vsakovacími svrchními vrstvami pů-
dy. 

Prakticky celá zájmová plocha původní terénní deprese (mokřadní lo-
kality) je postižena spontánním rozvojem vlhkomilných náletových dřevin 
včetně cizorodého javoru jasanolistého a rákosin. Pomístně se negativně 

uplatňují také navážky zeminy. Rozsáhlé přímo navazující plochy orné půdy 
jsou dnes již nevyužívány, což představuje potenciál pro vytvoření rozsáhlého 
přírodně cenného území s pozitivním dopadem na stabilitu vodní bilance ob-

noveného mokřadu. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V nejhlubším místě celé zájmové plochy (v dolních partiích pod želez-
ničním náspem) vyhloubit plošnou terénní depresi (mokřadní plochu o výmě-
ře 0,40 ha) pro soustřeďování dešťových vod z okolních rozsáhlých spádo-

vých ploch s doprovodnými vegetačními úpravami (zejména v trvalém za-
travnění rozsáhlých nevyužívaných ploch – zhruba 1,70 ha). 

 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Mokřadní plocha 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro zemní práce (rozsah je 
dán přiloženými náčrty) v terénu bude vytyčeno před zahájením prací po-
chůzkou za účasti odborného dohledu. 

V první fázi provést plošné stržení drnu (cca 20 cm) po celé dlouhodo-
bě nevyužívané ploše (zhruba na ploše 0,80 ha) na dně stávající deprese 
s cílem odstranit stávající travobylinné porosty. 

V druhé fázi vyhloubit mokřadní plochu o výměře 0,40 ha  v  nejhlub-
ším místě stávajícího terénu v podobě terénní deprese jednoduchého tvaru, 

dvojité hloubky (150 cm oproti stávajícímu terénu uprostřed, 60-80 cm po 
celém přímo navazujícím obvodu) a pozvolných obvodových sklonů 1:10 
(směrem k železničnímu náspu a silnici 1:5). Sklony mezi oběmi úrovněmi 

dna mokřadní plochy vytvořit ve sklonu 1:5. 
V rámci hloubení terénní deprese provést urovnání navazujícího teré-

nu po celém obvodu za účelem zajištění plynulého stékání dešťových vod. 
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Vegetační úpravy 

Před zahájením zemních úprav provést probírku dřevin po celé zájmo-
vé ploše ve prospěch cenných jedinců (včetně jejich ošetření – například v  

podobě ořezu vrb), uvolnění prostoru pro zemní úpravy a zajištění celkově 
otevřeného charakteru celé zájmové plochy (mimo jiné pro eliminaci omezo-
vání vodní bilance dřevinami a se zohledněním zachování souvislejších linio-

vých porostů podél severně navazujících spádových ploch orné půdy). 
V rámci probírky zcela odstranit cizorodý javor jasanolistý a dále bez černý. 

Zachovat pouze osamocené vrby, které podle potřeby ošetřit – ořezat. Za úče-
lem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bo-
dovou aplikaci herbicidu. 

Po ukončení zemních prací provést kompletní zatravnění celé zájmové 
plochy (včetně plošných deponií zeminy) včetně spádových ploch opuštěné 

orné půdy pod silniční komunikací s následnými výsadbami dřevin (stano-
vištně a geograficky odpovídajících druhů). 

Podél silniční komunikace provést souvislejší liniovou výsadbu keřů s  

osamocenými stromy. Podél sousedních ploch orné půdy provést souvislou 
liniovou výsadbu keřů s osamocenými stromy. Na plošné deponii zeminy po-
dél železniční trati provést souvislou liniovou výsadbu s převahou stromů. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu ukládat do plošných deponií (v přímé návaznosti na 
poněkud vyvýšené tělese polní komunikace podél železničního náspu či silni-

ce) po jižním a východním obvodu mokřadní plochy. Zeminu neukládat do 
spádových ploch pro nebezpečí splachu či omezování přirozeného stékání 

dešťových vod. 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo  dobu rozmnožování živočichů (zejmé-
na hnízdění ptáků) a během vegetačního klidu dřevin tj. od října do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-
řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-

doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-
čení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných jedinců 

kachny divoké. 
Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-

lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 
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VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 
hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 

v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  

 

01-4 RYBNÍK 

 

 Kat. území  PRŠTICE 
 

Návrh předpokládá vybudování nové průtočné nádrže na toku Šatavy s  

rozsáhlou mělkou litorální zónou v zadní nátokové části s doprovodnými vegetač-

ními úpravami. 

Realizace záměru bude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a 

předpokládá řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na horním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětšením 

retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 280 m n.m. a je tvořena rovi-
natým zúženým dnem nivy Šatavy ohraničeným po obou stranách strmými 
mezemi s rozvolněnými až zapojenými dřevinnými porosty po levém okraji, 

tělesem silniční komunikace po okraji pravém. Dno nivy je dlouhodobě ne-
využíváno. Upravené napřímené koryto Šatavy protéká podél levého okraje 

nivy.  
Zájmová plocha v dolním konci bezprostředně navazuje na zástavbu 

obce Prštice, v horním konci pokračuje nevyužívaným dnem nivy až do pro-

storu významného krajinného prvku Pod Horkou. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha dna údolní nivy Šatavy je stávajícím reliéfem terénu 

jednoznačně po obou stranách ohraničena, což vytváří vhodné podmínky pro 
vybudování průtočné vodní nádrže se stabilním vodním režimem díky vydat-
nosti toku. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků (viz VKP Pod Horkou). 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků jako je na-
příklad kachna divoká (Anas platyrhynchos), potápka malá (Tachybaptus ruficol-
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lis), lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) nebo rá-
kosník obecný (Acrocephalus scirpaceus). 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vybudovat průtočnou nádrž o výměře zhruba 1,80 ha 

s  mělkou litorální zónou (zhruba 0,45 ha, tj. 25% celkové zatopené plochy 
při hladině stálého nadržení) v zadní nátokové části s  doprovodnými vege-
tačními úpravami podél pravého břehu a opatřením proti zvýšenému zaná-

šení nádrže nad vtokem. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k horní hraně 

bezpečnostního přelivu (hladině stálého nadržení). 
Vypouštěcí zařízení rybníka by nemělo  umožňovat záměrné zvyšování dané 

hladiny stálého nadržení (ta by měla být totožná s horní hranou bezpečnostního 
přelivu), protože by v tom případě docházelo k  degradaci a znehodnocování opatře-
ní ve prospěch ochrany přírody (mělké litorální zóny) – manipulovatelná hladina 
stálého nadržení není v praxi běžně respektována. 

 

Rybník 

Vodní nádrž vybudovat s maximální hloubkou vody u hráze 200-250 
cm. Z hlediska omezení zátopy případně kombinovat nadržení vody hrází se 

zemními úpravami zátopy. 
 

Mělká litorální zóna 

V pravobřežní nátokové části nádrže vytvořit rozsáhlou (cca 4.500 m2) 

mělkou zónu litorálních mokřadních porostů.  
Mělkou litorální zónu vytvořit pestrou mozaikou různých hloubek při 

hladině stálého nadržení s cílem vytvoření stanovištně pestrých podmínek 

pro rozvoj mokřadní vegetace. Hloubky vody 60 a 80 cm zajistí trvalou pří-
tomnost volných vodních ploch, hloubky vody 30-40 cm zajistí přítomnost 

zatopených mokřadních porostů a hloubka vody 10 cm zajistí přítomnost 
bažinatých mokřadních porostů. V dolní polovině litorální zóny vytvořit pod-
mínky pro rozvoj mokřadních porostů šikmou bermou svažujícího se dna od 

0 do 60 cm při její šířce 10-15 metrů. Přechody z mělké litorální zóny do 
hlavní hloubky nádrže vytvořit v pozvolném sklonu 1:5. Obvodové sklony po-
dél břehů zóny vytvořit ve sklonu 1:3. 

Na vtoku toku do nádrže zachovat podél pravého břehu výběžek stáva-
jícího terénu (případně snížený na úroveň 50 cm nad hladinou stálého nadr-

žení) široký zhruba 6 metrů chránící mělkou litorální zónu před rozplavová-
ním přitékající vodou. Výběžek v celé délce ze strany trasy toku opevnit ruč-
ně skládanou kamennou rovnaninou. 

Při modelování mělké litorální zóny využít výhradně stávající rostlý te-
rén a vyloučit případné dodatečné dosypávání mělkých partií. 

Mělká litorální zóna bude sloužit především k rozmnožování populací 
obojživelníků a hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 
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Levý břeh 

Celou délku levého břehu nádrže ponechat ve stávajícím stavu bez ja-
kýchkoliv zemních úprav. V případě nezbytného opevnění volit přírodě blízký 

způsob – nikoliv opevnění kamenným záhozem. 
 

Pravý břeh 

Celou délku pravého břehu nádrže pod mělkou litorální zónou upravit 

do sklonu 1:4 do hloubky 50 cm při hladině stálého nadržení s následným 
přechodem 1:3 do hlavní hloubky rybníka. Případnou přímou břehovou linii 
v rámci zemních úprav zátopy poněkud rozčlenit. 

 

Opatření proti zanášení 

Na vtokem do nádrže vybudovat v korytě přítoku dřevěný pevný práh 
s následným kamenitým skluzem pro eliminaci zanášení splaveninami. 

 

Vegetační úpravy 

Po dokončení zemních prací provést (zachovat) zatravnění celé šířky 
plochy mezi břehem nádrže a silniční komunikací.  

V pravé břehové linii provést roztroušenou až skupinovou výsadbu vrb 

(s využitím výhradně místního materiálu). Podél zadní mělké litorální zóny 
pouze osamocené vrby – zóna musí zůstat maximálně otevřeného charakte-
ru. Podél silniční komunikace dále provést souvislou liniovou výsadbu keřů 

s osamocenými stromy (včetně zachování stávajících cennějších a perspek-
tivních jedinců) ze stanovištně a geograficky odpovídajících druhů. 

V rámci prací provést po zaměření hladiny nádrže probírku dřevin po-
dél celého levého břehu ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající 
skladbě, ošetření cenných jedinců a uvolnění zátopového prostoru. Podle si-

tuace případně po dokončení prací provést následné dosadby dřevin. 
Nad koncem zátopy nádrže provést (zachovat) po dokončení zemních 

prací zatravnění dna nivy až do úrovně dolního konce významného krajinné-

ho prvku Pod Horkou s případnou liniovou výsadbou keřů na styku s  nava-
zující ornou půdou. 
 

Uložení zeminy 

Podél břehů nádrže nebude ukládána žádná zemina. Veškerý objem 
musí být využit pro zemní hráz a zbytek odvezen zcela mimo zájmovou plo-

chu. 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní nádrž je určena k extenzivnímu chovu ryb a rozvoji mokřadních 
společenstev. 

Mělká litorální zóna bude sloužit výhradně pro rozvoj mokřadních spo-
lečenstev a není možné ji jakýmkoliv způsobem využívat (zvláště je třeba 
upozornit na nemožnost sportovního rybolovu po jejím celém obvodu). 

Na celé nádrži by nemělo docházet k vysazování uměle odchovaných 
jedinců kachny divoké. Vše by mělo být ponecháno přirozenému vývoji. 

 

VODNÍ REŽIM 

V nádrži bude průběžně udržována hladina stálého nadržení s  vylou-
čením případného vypouštění v jarním období v době rozmnožování obojži-

velníků a hnízdění mokřadních ptáků. 
Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny nádrže 

během první vegetační sezóny o 10-15 cm níže oproti hladině stálého nadr-

žení, aby byl urychlen zárůst mělkých zón mokřadní vegetací.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

19 

02 SILŮVKY – MĚLČANY 

 

 Kat. území  SILŮVKY, DOLNÍ KOUNICE, MĚLČANY 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 3,50 km od pro-
pustku pod silnicí pod ČOV Silůvky po okraj zástavby obce Měl-
čany v nadmořské výšce 260-234 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno, zahloubeno 

a pomístně snad i opevněno). Po celé délce je situováno bezprostředně podél 
silniční komunikace, zatímco podél pravého břehu sousedí s rozsáhlými plo-

chami orné půdy. Po celé délce se vyskytuje pouze sporadický až zcela chy-
bějící břehový porost a stejně nedostatečné jsou travnaté plochy podél kory-
ta. 

V horní části (zhruba 500 metrů) je koryto hluboce zaříznuté do terénu 
s pravidelně protékající povrchovou vodou. V dalším úseku vykazuje koryto 

mimořádný rozsah degradace v podobě zanesení splaveninami a abraze 
v důsledku přívalových srážek umocňovaných stékáním dešťových vod 
z asfaltového povrchu silniční komunikace přímo do koryta. V tomto úseku 

se povrchová voda postupně zcela ztrácí a v dolních zhruba dvou třetinách 
celého úseku již zcela chybí (s výjimkou krátkodobých průtoků během příva-
lových srážek). Je otázkou, zda se voda ztrácí v důsledku vysokého zanesení 

splaveninami nebo v důsledku propustného podloží. Závažná je v tomto smě-
ru rovněž skutečnost, že stávající trasa vodoteče není situována do přirozené 

svodnice celého údolí. 
Pravostranný drobný bezejmenný přítok pramenící v rozsáhlém lesním 

komplexu na Bučíně je v celé délce zatrubněn v plochách orné půdy (v úvalu 

spádovaným z rozsáhlých ploch do stávajícího koryta Šatavy, což zvyšuje ne-
žádoucí přísun splavenin včetně rozkolísanost průtoků za vydatnějších deš-

ťových srážek). 
Dno údolí zájmového úseku je zemědělsky využíváno, zatímco po obou 

svazích jsou souvislé plochy různorodé zeleně včetně lesních porostů. 
 

ZÁMĚR 

Komplexní revitalizace koryta Šatavy včetně pravostranného přítoku do 

nových meandrujících tras v přirozených svodnicích a s doprovodnými vege-
tačními úpravami za účelem obnovy jejich funkce. 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     komplexní revitalizace toku  

s doprovodnými vegetačními úpravami 
 2 Okluky    komplexní revitalizace toku s odtrubněním 
      a doprovodnými vegetačními úpravami 
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02-1 TOK 

 

 Kat. území  SILŮVKY, DOLNÍ KOUNICE, MĚLČANY 
 

Návrh předpokládá komplexní revitalizaci koryta Šatavy ve prospěch obno-

vy jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu víceméně zcela potlačena 

v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě zazemňování, za-

nášení, abraze a rozvoje náletových dřevin. Navíc v kontextu nevhodného traso-

vání. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) v tomto úseku toku Šatavy, které jsou zcela nevyhovující, trva-

lým zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich odtoku a zvý-

šením absorpční schopnosti nivy se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy, přímého stékání dešťových vod 

z povrchu silnice a s podporou samočistících procesů a zvětšením retenčních pro-

storů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Šatavy prochází v celé délce na rozhraní rozsáh-
lých ploch orné půdy a silniční komunikace. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy je v celé délce dotčeného úseku v mimořádném rozsahu 
postiženo (degradováno) zazemňováním, zanášením, abrazí a rozvojem nále-
tových dřevin. Současně je trasováno nevhodně mimo přirozenou osu nivy a 

bezprostředně podél silniční komunikace s absencí jakýchkoliv doprovod-
ných vegetačních ploch. Koryto je ve značné míře negativně ovlivňováno 

splachy z okolních polních ploch a asfaltové plochy komunikace. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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). 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Revitalizace koryta 

Revitalizaci provést v pěti po sobě následujících etapách. V  první etapě 

provést zemní úpravy celé vymezené zájmové plochy dna nivy (široké 40-60 
metrů) s vytvořením spádové osy (pro trasu nového koryta) a mírným obou-
stranným vyspádováním doprovodných ploch určených k následným vege-

tačním úpravám (zatravnění) směrem do koryta včetně vytvoření rozšířených 
segmentů (dl. 20-30 metrů a širokých 8-12 metrů s pozvolnými přechody 1:3 
do obou břehů a 1:5 do vyšších úseků dna nivy) rovného dna nivy (pro mož-

nost rozlivu za vyšších průtoků) včetně zúžení profilu dna nivy pro násled-
nou instalaci profilových příčných objektů. 

V druhé etapě provést vyhloubení nového koryta v mírně meandrující 
trase v ose nivy s převážně strmějšími břehy a mělce zaklesnutým do terénu 
(pro umožnění přirozené činnosti protékající vody). Pouze ve vymezených 

segmentech případně vytvořit pozvolnější sklony břehu.  
V rámci třetí etapy po dokončení zemních prací instalovat do koryta na 

základě podrobného zaměření dřevěné stupně za účelem jeho diverzifikace a 

zpomalení odtoku a profilových příčných objektů za účelem zajištění samo-
volného rozlivu vody do upravených ploch dna nivy za vyšších průtoků. 

V rámci čtvrté etapy provést zrušení původního koryta s vytvořením 
rovné bermy široké 4 metry podél celé délky silniční komunikace se zacho-
váním vytypovaných cennějších dřevin. 

V rámci páté etapy provést kompletní zatravnění celé vymezené plochy 
nivy s následnými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 

dřevin. Podél komunikace v podobě souvislé linie s převahou keřů. Na styku 
s okolními plochami orné půdy v podobě rozvolněné linie keřů s  osamoce-
nými stromy. Břehový porost podél nového koryta pouze v podobě osamoce-

ných vrb keřovitého vzrůstu (s využitím místního materiálu). 
 

Uložení zeminy 

Zeminu využít jednak k zasypání původního koryta se současným vy-

tvořením rovné bermy podél silnice a jednak k rozhrnutí na okolní polní plo-
chy. 

 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých ploch nebo 
eliminaci náletových dřevin. 
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02-2 OKLUKY 

 

 Kat. území  SILŮVKY 
 

Návrh předpokládá komplexní revitalizaci koryta bezejmenného občasného 

pravostranného přítoku Šatavy ve prospěch obnovy jeho přirozené funkce, která 

je za stávajícího stavu zcela potlačena v důsledku zatrubnění. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) v tomto úseku toku Šatavy, které jsou zcela nevyhovující, trva-

lým zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich odtoku a zvý-

šením absorpční schopnosti nivy se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy a s podporou samočistících proce-

sů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený pravostranný bezejmenný občasný přítok prochází plochami 
orné půdy a v celé délce je zatrubněn. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Dotčený pravostranný bezejmenný občasný přítok je v celé délce za-
trubněn. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Revitalizace koryta 

Rekonstrukci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést kompletní odtrubnění vodoteče.  

V druhé etapě provést zemní úpravy celé vymezené zájmové plochy dna 
nivy (široké 40-60 metrů)  s vytvořením spádové osy (pro trasu nového kory-

ta) a mírným oboustranným vyspádováním doprovodných ploch určených 
k následným vegetačním úpravám (zatravnění) směrem do koryta včetně vy-
tvoření vodorovných (výškově napřímených) úseků dna nivy (dl. 30-40 met-

rů) pro zpomalení odtoku včetně zúžení profilu dna nivy pro následnou in-
stalaci dřevěných stupňů. 
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V třetí etapě provést vyhloubení nového koryta v mírně meandrující 
trase v ose nivy s převážně strmějšími břehy a minimálně zaklesnutým do 

terénu (pouze naznačení trasy v ose nivy). 
V rámci čtvrté etapy po dokončení zemních prací instalovat do koryta 

na základě podrobného zaměření dřevěné stupně za účelem jeho diverzifika-

ce a zpomalení odtoku včetně stabilizace vodních poměrů ve výškově napří-
mených úsecích. 

V rámci páté etapy provést kompletní zatravnění celé vymezené plochy 

nivy s následnými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících dře-
vin. Na styku s okolními plochami orné půdy v podobě rozvolněných linií ke-

řů s osamocenými stromy. Břehový porost podél nového koryta pouze v  po-
době osamocených vrb keřovitého vzrůstu (s využitím místního materiálu). 

 

Uložení zeminy 

Zeminu využít k  rozhrnutí na okolní polní plochy s případnou cílenou 

eliminací snížených ploch z hlediska jejich podmáčení. 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých ploch nebo elimi-
naci náletových dřevin. 
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03 MĚLČANY - BRATČICE 

 

 Kat. území  MĚLČANY, BRATČICE 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,50 km od okra-
je zástavby obce Mělčany po silniční propustek u Bratčic v  nad-
mořské výšce 228-212 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno, zahloubeno 

a pomístně snad i opevněno, některé úseky vykazují historické známky 
funkce mlýnského náhonu – koryto je vyvýšeno nad úrovní nivy). V zásadě 

po celé délce prochází rozsáhlými plochami orné půdy. V některých úsecích 
je lemováno souvislým břehovým porostem (významné krajinné prvky Topoly 
a Šatava). 

Především v dolní polovině úseku vykazuje koryto mimořádný rozsah 
degradace v podobě zanesení splaveninami až zazemnění se zárůstem nále-

tových dřevin (ve vyvýšených úsecích je koryto v zásadě zcela zaniklé) a je 
v úrovni nad stávajícím dnem celé nivy. V horní polovině úseku je koryto na-
opak zase poměrně hluboce zaříznuté. 

Po celé délce úseku se celoročně neobjevuje žádná povrchová voda (s 
výjimkou krátkodobých průtoků během přívalových srážek v některých pod 
úroveň terénu zahloubených úsecích). Je otázkou, zda absence povrchových 

vod souvisí se zanesením splaveninami nebo v důsledku propustného podlo-
ží. Závažná je v tomto směru rovněž skutečnost, že stávající trasa vodoteče 

není situována do přirozené svodnice celého údolí a v případě vyvýšených 
úseků je zcela mimo přirozený dosah povrchových vod. 

Celá zájmová oblast je zemědělsky využívána s pouze minimálním za-

stoupením zeleně. 
 

ZÁMĚR 

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 

 

03-1 TOK 

 

 Kat. území  MĚLČANY, BRATČICE 
 

Návrh předpokládá komplexní revitalizaci koryta Šatavy ve prospěch obno-

vy jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu víceméně zcela potlačena 

v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě zazemňování, za-
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nášení, abraze a rozvoje náletových dřevin. Navíc v kontextu nevhodného traso-

vání. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) v tomto úseku toku Šatavy, které jsou zcela nevyhovující, trva-

lým zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich odtoku a zvý-

šením absorpční schopnosti nivy se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy a s podporou samočistících procesů 

a zvětšením retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Šatavy prochází v celé délce plochami orné půdy 

s minimálním zastoupením zeleně. Pouze v dolní části prochází podél zapo-
jeného dřevinného porostu s převahou cizorodého akátu. Podél horní polovi-

ny je koryto lemováno roztroušeným břehovým porostem. 
Nedílnou součástí zájmového úseku jsou dva významné krajinné prvky. 

V horní části jde o VKP Topoly podél pravého břehu stávajícího koryta Šatavy, který 
je tvořen výsadbou klonovaných kultivarů topolu černého na dně nivy. V dolní části 
jde o VKP Šatava tvořeným břehovým porostem Šatavy z topolů (Populus sp.), vrb 
(Salix sp.) a ovocných stromů. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy je v dolní polovině víceméně zcela zaniklé v souvislosti 

s nevhodným trasováním, zazemňováním a rozvoje náletových dřevin. V  
horní polovině je koryto do určité míry postiženo (degradováno) zazemňová-
ním a zanášením. Po většině délky úseky je koryto současně trasováno ne-

vhodně mimo přirozenou osu nivy a v celé délce se víceméně celoročně neob-
jevuje žádná povrchová voda. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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-

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). 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Revitalizace koryta 

Revitalizaci provést v pěti po sobě následujících etapách. V  první etapě 

provést zemní úpravy celé vymezené zájmové plochy dna nivy (široké 40-60 
metrů) s vytvořením spádové osy (pro trasu nového koryta) a mírným obou-
stranným vyspádováním doprovodných ploch určených k následným vege-

tačním úpravám (zatravnění) směrem do koryta včetně vytvoření rozšířených 
segmentů (dl. 20-30 metrů a širokých 8-12 metrů s pozvolnými přechody 1:3 
do obou břehů a 1:5 do vyšších úseků dna nivy) rovného dna nivy (pro mož-

nost rozlivu za vyšších průtoků) včetně zúžení profilu dna nivy pro násled-
nou instalaci profilových příčných objektů. Podobně současně vytvořit pro-

hloubené plochy (dl. 8-12 metrů a širokých 4-6 metrů a s uvažovanými 
hloubkami vody vůči horním hranám pevných stupňů 60 cm) dna nivy 
s clem vytvořit průtočné tůně. Novou trasu koryta vést v celé délce úseku 

podél levého břehu původního koryta s přímou návazností na stávající do-
provodné vegetační plochy. 

V druhé etapě provést vyhloubení nového koryta v mírně meandrující 

trase v ose nivy s převážně strmějšími břehy a mělce zaklesnutým do terénu 
(pro umožnění přirozené činnosti protékající vody). Pouze ve vymezených 

segmentech případně vytvořit pozvolnější sklony břehu.  
V rámci třetí etapy po dokončení zemních prací instalovat do koryta na 

základě podrobného zaměření dřevěné stupně za účelem jeho diverzifikace, 

zpomalení odtoku či stabilizace vodní hladiny v průtočných tůních a profilo-
vých příčných objektů za účelem zajištění samovolného rozlivu vody do 

upravených ploch dna nivy za vyšších průtoků. 
V rámci čtvrté etapy provést zrušení (patrně zasypáním) původního ko-

ryta se zachováním stávajících dřevin (včetně případných probírek ve pro-

spěch odpovídajících druhů či ošetření cenných jedinců). Po zasypání potom 
provést zatravnění a liniovou dosadbu stanovištně a geograficky odpovídají-
cích dřevin. 

V rámci páté etapy provést kompletní zatravnění celé vymezené plochy 
nivy s následnými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 

dřevin. Na styku s okolními plochami orné půdy podél levého okraje v  podo-
bě souvislé linie dřevin s pomístním rozšířením. V dolní polovině podél pra-
vého okraje v podobě zapojeného porostu stromů s keřovým lemem v přímé 

návaznosti na stávající porosty v navazujícím svahu. V horní polovině podél 
pravého okraje využít stávající linii dřevin podél původního koryta (s případ-

nými dosadbami). Břehový porost podél nového koryta pouze v podobě osa-
mocených vrb keřovitého vzrůstu (s využitím místního materiálu). 
 

Uložení zeminy 

Zeminu využít jednak k zasypání původního koryta a jednak k  rozhr-

nutí na okolní polní plochy s případnou eliminací snížených ploch z hlediska 
rizika podmáčení. 
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DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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04 BRATČICE 

 

 Kat. území  BRATČICE 

 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,80 km od pro-
pustku pod silnicí Bratčice – Němčičky po hranici katastru Sobo-
tovice v nadmořské výšce 212-205 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno a zahloube-

no). V podstatě v celé délce protéká plochami orné půdy. Po většině délky je 
lemováno souvislým břehovým porostem. Koryto je po většině délky postiže-

no (degradováno) zanášením a abrazí v důsledku rozkolísanosti průtoků. 
Nad mostkem polní komunikace pod obcí vtéká do koryta Šatavy levostranný 
přítok – Lejtna. 

Především v pravobřeží horní části zájmového úseku (nad cestním 
mostkem pod obcí) je dno nivy dlouhodobě podmáčené s rozšiřujícími se rá-

kosovými porosty a porosty náletových vlhkomilných dřevin (součástí plochy 
je také významný krajinný prvek U Šatavy). V ploše je snad vydatný pra-
menný výron (případně je zamokření způsobováno nefunkčností meliorační-

ho zařízení). Zbývající plochy dna nivy jsou tvořeny ornou půdou. 
V dolní části zájmového úseku se dno údolní nivy nejprve zužuje a ná-

sledně opět rozšiřuje (s dílčím zastoupením nevyužívaných úhorovitých 

ploch) a jeho okraje jsou zvýrazněny mezemi a severně exponovanými svahy 
s lesními porosty. 

Zájmová oblast je tvořena rovinatou zemědělsky využívanou krajinou 
s relativně vysokým zastoupením různorodé zeleně. 

 

ZÁMĚR 

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 
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04-1 TOK 

 

 Kat. území  BRATČICE 
 

Návrh předpokládá revitalizaci koryta Šatavy ve prospěch optimalizace je-

ho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu do značné míry potlačena 

v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě zazemňování, za-

nášení nebo abraze. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvý-

šením absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy a podporou samočistících procesů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Šatavy prochází v horní části rozhraním zástavby 

obce a polních ploch a je lemován souvislým břehovým porostem. V dolní 
části prochází plochami orné půdy a je lemováno souvislým až roztroušeným 
břehovým porostem. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy je v dotčeném úseku v celé délce postiženo (degradová-
no) zazemňováním, zanášením a abrazí. Současně je po částech dotčeného 

úseku značně sporadický až chybějící břehový porost.  
Podmínky z hlediska rozvoje stanovištně odpovídajících společenstev drob-

ných tekoucích vod jsou zásadním způsobem potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace koryta v horní polovině úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin podél toku ve prospěch umožnění zemních 

prací, stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby a ošetření cen- 
 
ných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin prová-
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dět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V  první etapě provést pročištění koryta s pomístními úpravami břehů 
za účelem rozčlenění přímých linií. 

V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta dřevěné stupně (z dře-
věné kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 

podle situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpo-
vídajících druhů dřevin a zatravnění dostatečně širokých pásů orné půdy 
podél toku. Nad mostem podél pravého břehu v šířce zhruba 10-15 metrů, 

pod mostkem podél levého břehu v šířce alespoň 15 metrů a podél pravého 
břehu v celé šířce mezi tokem a polní cestou. Na styku s ornou půdou tyto 

zatravněné plochy současně vymezit souvislejšími liniovými výsadbami sta-
novištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stromy. 

 

Revitalizace koryta v dolní polovině úseku 

Rekonstrukci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V prv-
ní etapě provést zemní úpravy ve prospěch vytvoření cílové trasy vodoteče 
spočívající ve vyhloubení nových mírných meandrů střídavě do obou břehů 

stávajícího koryta se zachováním dílčích úseků stávajícího koryta včetně je-
jich pročištění na cílovou hloubku. V rámci zemních úprav zachovat vytypo-
vané cennější dřeviny. 

V druhé etapě provést zasypání odstavených úseků původního koryta 
s případným využitím některých z nich v souvislosti s budováním doprovod-

ných mokřadů – vodních tůní. 
V třetí etapě instalovat do nové trasy koryta dřevěné stupně (z dřevěné 

kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace, zpomalení odtoku nebo sta-

bilizace vodní hladiny v doprovodných mokřadech (vodních tůních). 
V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést do-

sadbu břehových porostů (roztroušených vrb z místního materiálu) a zatrav-
nění dostatečně širokých pásů orné půdy podél toku. Podél levého břehu 
v šířce alespoň 15 metrů a podél pravého břehu v celé šířce mezi tokem a 

polní cestou a dále mezi tokem a okrajem údolní nivy. Na styku s ornou pů-
dou tyto zatravněné plochy současně vymezit souvislejšími liniovými vý-
sadbami stanovištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stro-

my. 
 

Uložení zeminy 

Zeminu využít jednak k zasypání segmentů původního koryta a jednak 

k rozhrnutí na okolní polní plochy. 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-

koliv během roku. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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04-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

 

 Kat. území  BRATČICE 
 

Návrh předpokládá vybudování soustavy vodních tůní podél zrevitalizova-

ného toku Šatavy ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových spodních vod. Rea-

lizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 208-210 m n.m. a je tvořena 
rovinatou plochou údolní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvořené ornou 
půdou. Plocha leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s minimálním za-

stoupením zeleně. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně mělce po-

loženou hladinou spodní vody za vyšších jarních vodních stavů (navíc jsou 
využitelné rovněž fragmenty odstaveného původního koryta Šatavy). Tento 
stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření mokřadních biotopů (vodních 

tůní) se stabilním vodním režimem v souvislosti s úpravami koryta protékají-
cí Šatavy v podobě pevných stupňů. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Podél zájmového úseku zrevitalizovaného toku Šatavy vytvořit sousta-

vu 3-4 středně velkých tůní o výměře 200-250 m2. 
Vodní poměry v tůních podle situace stabilizovat na toku Šatavy pev-

nými dřevěnými stupni v rámci opatření 04-1 TOK. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vodní tůně 

Především podél pravého břehu koryta Šatavy vyhloubit soustavu 3-4 
středně velkých (200-250 m2) tůní. Tůně hloubit jednoduchého tvaru a 
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s různorodými sklony břehů (1:1 až 1:3). Tůně hloubit s dvojitými plošnými 

hloubkami. Větší hloubky vody v tůních (maximální stav vůči horním hra-
nám pevných stupňů na toku) volit v rozmezí 80-120 cm, menší hloubky 30-

50 cm. 
Tůně budou zcela izolovány od vlastního koryta Šatavy a dotovány vý-

hradně průsaky hladiny spodních vod, respektive průsaky z toku stabilizo-

vanými příčnými objekty. Při hloubení využít segmenty ponechaného původ-
ního koryta Šatavy nebo s předchozím plošným snížení úrovně dna nivy. 

Po dokončení zemních prací provést výsadby pouze osamocených (soli-

terních) vrb při březích tůní. Tůně musí zůstat maximálně osluněného cha-
rakteru. 
 

Uložení zeminy 

Zeminu neukládat nikde podél tůní do zemních valů, ale celý objem 
maximálně rozhrnout na okolní polní plochy. 

 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-
ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 

není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 
vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. 

Tůně budou ponechány přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim vodních tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývo-
ji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní 
hladiny v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Obecně bude 

vodní režim stabilizován pevnými stupni na toku Šatavy. 

 

04-3 MOKŘAD 

 

 Kat. území  BRATČICE 
 

Návrh předpokládá vybudování rozsáhlého mokřadního komplexu (biocentra 

mokřadního charakteru) se zastoupením různorodých mokřadních, nivních a do-

provodných suchozemských biotopů ve prospěch rozvoje mokřadních společen-
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stev rostlin a živočichů a také ve prospěch zkvalitnění přírodního zázemí obce 

s využitím nejen pro obyvatele obce, ale také z hlediska ekoturistiky. 

Z hlediska toku Šatavy záměr předpokládá jeho komplexní revitalizaci 

v nové meandrující trase. 

Z hlediska ostatních ploch záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mo-

zaikovitého prohloubení (nebo zvýšení ukládáním zeminy po obvodu zájmové plo-

chy) stávajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovr-

chových spodních vod. Realizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové 

poměry v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětše-

ním retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 200 m n.m. a je tvořena rovi-
natou plochou nivy Šatavy. Plocha je dnes v souvislosti se značným podmá-

čením po značné části tvořena rákosovými porosty s pomístním rozvojem ná-
letových vlhkomilných dřevin. Po zbývající ploše je stále orná půda. Plocha je 
víceméně trvale podmáčena až periodicky zaplavována. V blízkosti levého 

okraje zájmové plochy je upravené koryto Šatavy. Plocha leží v rámci země-
dělsky využívané krajiny v bezprostřední blízkosti zástavby obce Bratčice. 

Trvale podmáčená plocha je aktuálně nenahraditelným vodním zdro-
jem pro níže položené úseky toku Šatavy. 

Nedílnou součásti zájmové plochy je významný krajinný prvek U Šatavy. V 
minulosti mokrá louka v nivě Šatavy s vysokými ostřicemi. Dnes zcela zataženo rá-
kosem obecným (Phragmites australis) se spontánním rozvojem vlhkomilných nále-
tových dřevin. 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Po celé zájmové ploše je trvale mělce položená hladina spodní vody. Za 
vyšších jarních vodních stavů bývá plocha mozaikovitě zaplavována až pod-

máčena. Tento stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření mokřadního 
komplexu se stabilním vodním režimem. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vytvořit rozsáhlý mokřadní komplex s pestrou a členi-
tou 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 regeneraci stávajícího koryta Šatavy 
do nové mírně meandrující trasy s bočním pravobřežním průtočným mean-

drujícím 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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Dále uváděné hloubky vody jsou vztaženy k horní hraně příčního objektu na 
odtoku Šatavy ze zájmové plochy. 
 

Revitalizace koryta Šatavy 

V rámci celého mokřadního komplexu provést revitalizaci stávajícího 
upraveného koryta Šatavy v délce zhruba 300 metrů do nové meandrující 
trasy. 

Revitalizaci provést ve třech po sobě následujících etapách. V  první 
etapě provést vybudování nového koryta v mírně meandrující trase s  pře-
vážně pozvolnými sklony břehů (1:2 až 1:3) a mělkým zaklesnutím do terénu. 

Novou trasu vést zcela mimo všechny uvažované mokřadní biotopy.  
V rámci druhé etapy provést zrušení (zasypání) původního koryta se 

zachováním vytypovaných cenných dřevin. 
V rámci třetí etapy provést výsadbu břehového porostu podél koryta 

v podobě osamocených až skupinových výsadeb vrb (výhradně z místního 

materiálu). 
 

Příčný objekt 

Na dolním konci celé zájmové plochy mokřadního komplexu instalovat 

do koryta Šatavy příčný objekt (pevný dřevěný práh) za účelem stabilizace 
vodních poměrů (vodní hladiny) v celém mokřadním komplexu. Vzhledem 
k rovinatému terénu tak bude revitalizovaný tok Šatavy mít charakter stoja-

tých vod. 
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Průtočné rameno Šatavy 

Průtočné rameno v délce zhruba 300 metrů vybudovat v meandrující 
trase (s hloubkou vody 80 cm a různorodou šířkou dna 3-6 metrů) a s  rozší-

řenými (10-15 metrů) a prohloubenými (s hloubkou vody 120 cm) úseky 
s mozaikou různých sklonů břehů (1:1 až 1:5). Trasu vést zcela mimo všech-
ny uvažované mokřadní biotopy.  

Po dokončení zemních prací provést pouze roztroušenou až skupino-
vou výsadbu vrb (výhradně z místního materiálu) podél břehů ramene. 
 

Vodní plocha 

Vodní plochu s výměře zhruba 1,00 ha vybudovat maximálně členitého 
reliéfu s různými sklony břehů (1:2 až 1:3) a mělkou litorální zónou o výměře 

alespoň 0,20 ha (cca 20% celkové výměry zátopy). Maximální hloubku vody 
volit v rozmezí 150-200 cm. Hloubky mělké litorální zóny volit v rozmezí 30 
(plochy zatopených mokřadních porostů v cílovém stavu)-60 (mělčina 

v cílovém stavu) cm. Do litorální zóny zahrnout také ostrůvek. Reliéf dna te-
rénní deprese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací do stávajícího 
rostlého terénu – v žádném případě nebudou využity pozdější umělé násypy 

zeminy. 
Vodní plocha bude zcela izolována od toku Šatavy a bude dotována 

výhradně průsaky podpovrchových spodních vod a její hladina bude stabili-
zována příčným objektem na odtoku Šatavy z celé zájmové plochy mokřadní-
ho komplexu. 

Po dokončení zemních prací provést pouze roztroušenou až skupino-
vou výsadbu vrb (výhradně z místního materiálu) po obvodu vodní plochy.  

 

Členitý rákosový mokřad 

Členitý rákosový mokřad s výměrou zhruba 0,50 ha vybudovat 

v podobě členité mozaiky trvalých volných vodních ploch (hl. vody 80 cm), 
zatopených (40 cm) až bažinatých (20 cm) mokřadních porostů a s ostrův-
kem. Uprostřed mokřadu vytvořit ostrůvek v úrovni 20 cm nad vodní hladi-

nou. Reliéf dna terénní deprese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací 
do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě nebudou využity pozdější 

umělé násypy zeminy. 
Mokřad bude zcela izolován od toku Šatavy a bude dotován výhradně 

průsaky podpovrchových spodních vod a jeho hladina bude stabilizována 

příčným objektem na odtoku Šatavy z celé zájmové plochy mokřadního kom-
plexu. 

Po dokončení zemních prací provést pouze výsadbu několika vrb (vý-
hradně z místního materiálu) na ostrůvku, maximálně roztroušeně případně 
také podél břehů mokřadu (musí zůstat maximálně otevřeného charakteru). 

. 

Mokřina 

Mokřina s výměrou zhruba 0,25 ha vybudovat v podobě souvislé plo-

chy mokřadních porostů (plynule se svažující dno do hloubky vody 100 cm) 
s trvalou volnou vodní plochou uprostřed (s hloubkou vody 100 cm). Reliéf 

dna terénní deprese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací do stávající-
ho rostlého terénu – v žádném případě nebudou využity pozdější umělé ná-
sypy zeminy. 
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Mokřina bude zcela izolována od vlastního koryta Šatavy a dotována 

výhradně průsaky hladiny spodních vod a její hladina bude stabilizována 
příčným objektem na odtoku Šatavy z celé zájmové plochy. 

Po dokončení zemních prací provést výsadby osamocených (soliterních) 
vrb při březích mokřiny (musí zůstat maximálně osluněného charakteru). 
 

Soustava vodních tůní 

Vyhloubení roztroušené soustavy 4 středně velkých (200-250 m2) tůní. 
Tůně hloubit jednoduchého tvaru a s  různorodými sklony břehů (1:1 až 
1:3). Maximální hloubky vody v tůních volit v rozmezí 80-120 cm s tím, že 

v každé tůni budou dvě hloubky vody (menší v rozsahu 30-40 cm). 
Tůně budou zcela izolovány od vlastního koryta Šatavy a všech ostat-

ních mokřadních biotopů a budou dotovány výhradně průsaky hladiny 

spodních vod a jejich hladina bude stabilizována příčným objektem na odto-
ku Šatavy z celé zájmové plochy mokřadního komplexu. 

Po dokončení zemních prací provést výsadby pouze ojedinělých vrb 
(výhradně z místního materiálu) při březích tůní. Tůně musí zůstat maxi-
málně osluněného charakteru. 

. 

Bažinatá plocha 

Bažinatou plochu s výměrou zhruba 0,25 ha vybudovat v podobě trva-

le podmáčené plochy v úrovni hladiny v celém mokřadním komplexu s  po-
místními mělkými depresemi na hloubky vody 10-20 cm v přímé návaznosti 

na VKP U Šatavy. 
Trvalé podmáčení plochy bude stabilizováno příčným objektem na od-

toku Šatavy z celé zájmové plochy. 

Po dokončení zemních prací provést pouze výsadby ojedinělých vrb 
(výhradně z místního materiálu) při severním okraji plochy (musí zůstat ma-

ximálně osluněného charakteru). 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé plochy celého mokřadního komplexu nebude ukládá-

na žádná zemina.  
Podorniční vrstva zeminy bude uložena do plošných deponií po obvodu 

celé zájmové plochy s následným překrytím skrytou ornicí. Přebývající objem 

bude případně využit jiným způsobem. 
 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních úprav a výsadeb v rámci jednotlivých mokřad-

ních biotopů provést kompletní zatravnění zbývající plochy včetně plošných 
deponií zeminy s následnými výsadbami dřevin (výhradně ze stanovištně a 
geograficky odpovídajících druhů), které musí zohledňovat stávající trasy 

elektrovodů. Současně musí být zajištěno, aby mokřadní biotopy zůstaly i po 
jejich vzrůstu maximálně otevřeného charakteru. 

Podél obou silničních komunikací provést souvislou a různě širokou 
výsadbu. Na styku s okolní ornou půdou (podél dolního okraje zájmové plo-
chy) provést souvislejší liniovou výsadbu keřů. V cílových volných travnatých 

ploch provést roztroušené skupinové a jednotlivé výsadby stromů (včetně ně-
kolika výstavků – soliterů dubu letního či topolu černého). 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo dobu rozmnožování živočichů, tj. 
v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní plocha je určena k extenzivnímu chovu ryb a rozvoji mokřadních 
společenstev. Mělká litorální zóna bude sloužit výhradně pro rozvoj mokřad-

ních společenstev a není možné ji jakýmkoliv způsobem využívat (zvláště je 
třeba upozornit na nemožnost sportovního rybolovu po jejím celém obvodu). 

Všechny ostatní mokřadní biotopy jsou určeny výhradně pro účely 

ochrany a podpory vzácných mokřadních rostlinných a živočišných spole-
čenstev. Z toho vyplývá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. 
Zvláště je třeba upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazo-

vání uměle odchovaných jedinců kachny divoké (včetně vodní plochy). 
Mokřadní biotopy budou ponechány přirozenému vývoji a případně 

podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabili-
zace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočiš-
ných společenstev. 

Celý mokřadní komplex může po případném vybudování a dostateč-
ném rozvoji vegetace poskytnout mimořádně vhodné podmínky pro aktivity 

ve věci ekoturistiky v podobě naučné stezky s informačními panely se zpest-
řením vysazením některých stanovištně odpovídajících vodních a mokřad-
ních rostlin nebo vyvýšených či skrytých pozorovatelen mokřadních ptáků. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadního komplexu bude ponechán výhradně přiroze-
nému vývoji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání 

vodní hladiny v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Obecně 
bude vodní režim stabilizován pevným příčným objektem na odtoku Šatavy 
z celé zájmové plochy. 

 

04-4 RYBNÍK 

 

 Kat. území  BRATČICE 
 

Návrh předpokládá vybudování nové průtočné nádrže na toku Šatavy s  

rozsáhlejší mělkou litorální zónou v zadní nátokové části, navazujícím izolovaným 

mokřadem a s doprovodnými vegetačními. 

Realizace záměru bude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a 

předpokládá řízenou manipulaci s vodou. 
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Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětše-

ním retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 196 m n.m. a je tvořena rovi-
natým zúženým dnem nivy Šatavy ohraničeném po obou stranách strmými 
mezemi s rozvolněnými až zapojenými dřevinnými porosty. Dno nivy je dnes 

z převážné části využíváno jako orná půda, část není využívána. Upravené 
napřímené koryto protéká zhruba středem zájmové plochy. Podél pravého 

okraje dna nivy jsou zapojené dřevinné porosty (liniové i plošné). 
Zájmová plocha v dolním konci bezprostředně navazuje na významný 

krajinný prvek Nádavky. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha dna údolní nivy Šatavy je stávajícím reliéfem terénu 
jednoznačně po obou stranách ohraničena, což vytváří vhodné podmínky pro 

vybudování průtočné nádrže se stabilním vodním režimem díky vydatnosti 
toku. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vybudovat průtočnou nádrž o výměře zhruba 2,50 ha 
s  mělkou litorální zónou (zhruba 0,40 ha, tj. zhruba 16% celkové zatopené 
plochy při hladině stálého nadržení) v zadní nátokové části  a s  navazujícím 

izolovaným mokřadem (zhruba 0,60 ha) s  doprovodnými vegetačními úpra-
vami podél levého okraje nivy a opatřeními proti zvýšenému  zanášení nádrže 
nad vtokem. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k horní hraně 
bezpečnostního přelivu (hladině stálého nadržení). 

Vypouštěcí zařízení rybníka by nemělo  umožňovat záměrné zvyšování dané 
hladiny stálého nadržení (ta by měla být totožná s horní hranou bezpečnostního 
přelivu), protože by v tom případě docházelo k  degradaci a znehodnocování opatře-
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ní ve prospěch ochrany přírody (mělké litorální zóny) – manipulovatelná hladina 
stálého nadržení není v praxi běžně respektována. 

 

Rybník 

Vodní nádrž vybudovat s maximální hloubkou vody u hráze 200-250 

cm. Z hlediska omezení zátopy případně kombinovat nadržení vody hrází se 
zemními úpravami zátopy. 
 

Mělká litorální zóna 

V zadní nátokové části nádrže vytvořit rozsáhlou (cca 4.000 m2) měl-
kou zónu litorálních mokřadních porostů.  

Mělkou litorální zónu vytvořit jednoduchou mozaikou různých hloubek 

při hladině stálého nadržení s cílem vytvoření stanovištně pestrých podmí-
nek pro rozvoj mokřadní vegetace. Po obou březích vytvořit podmínky pro 

rozvoj mokřadních porostů šikmou bermou svažujícího se dna od 0 do 60 cm 
při její šířce 10-20 metrů. Příbřežní pásy mokřadní vegetace budou obklopo-
vat mělčinu s hloubkou vody 60 cm při hladině stálého nadržení. Přechody 

z mělké litorální zóny do hlavní hloubky nádrže vytvořit v pozvolném sklonu 
1:5. Obvodové sklony podél břehů zóny vytvořit ve sklonu 1:3. 

Při modelování mělké litorální zóny využít v maximálním rozsahu stá-
vající rostlý terén a minimalizovat případné dodatečné dosypávání mělkých 
partií. 

Mělká litorální zóna bude sloužit především k rozmnožování populací 
obojživelníků a hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 

 

Levý břeh 

Celou délku levého břehu nádrže pod mělkou litorální zónou upravit 
do sklonu 1:5 do hloubky 60 cm při hladině stálého nadržení s následným 
přechodem 1:3 do hlavní hloubky rybníka. Případnou přímou břehovou linii 

poněkud rozčlenit. 
 

Pravý břeh 

Celou délku pravého břehu nádrže ponechat ve stávajícím stavu bez 

jakýchkoliv zemních úprav. V případě nezbytného opevnění volit přírodě 
blízký způsob – nikoliv opevnění kamenným záhozem. 

 

Mokřad 

V přímé návaznosti na zátopu vodní nádrže vytvořit průtočný rákosový 

mokřad s výměrou zhruba 0,60 ha zcela izolovaný od hladiny nádrže pevným 
příčným objektem (hladina mokřadu bude alespoň o 30 cm výše oproti úrov-
ni hladiny v nádrži. 

Mokřad vybudovat v cílovém stavu v podobě mozaiky volných vodních 
ploch a zatopených mokřadních porostů. Plochy zatopených mokřadních po-

rostů v pravobřeží mokřadu zajistit hloubkou vody (vůči horní hraně příčné-
ho objektu na konci zátopy vodní nádrže) 40 cm a volné vodní plochy hloub-
kou vody 80 cm. Plochy příbřežních zatopených mokřadních porostů v  levo-

břeží mokřadu zajistit šikmou bermou z 0 do hloubky vody 40 cm při šířce 
zhruba 10 metrů. 
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Reliéf dna terénní deprese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací 

do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě nebudou využity pozdější 
umělé násypy zeminy. 

Mokřad bude přímo na toku Šatavy a jeho maximální hladina bude 
stabilizována příčným objektem v dolním konci. Koryto procházející mokřa-
dem opevnit pod hladinou kamenným záhozem z hlediska eliminace rizik 

rozplavování jeho mělkých partií. 
Mokřad bude sloužit především k rozmnožování populací obojživelníků a 

hnízdění mokřadních ptáků. 
 

Opatření proti zanášení 

Na vtokem do mokřadu vybudovat v korytě přítoku dřevěný pevný 
práh s následným kamenitým skluzem pro eliminaci zanášení splaveninami. 

 

Vegetační úpravy 

Po dokončení zemních prací provést zatravnění alespoň 15 metrů širo-
kého pásu podél celého levého břehu rybníka a navazujícího mokřadu za 
účelem eliminace nežádoucích splachů z okolních spádových ploch orné pů-

dy. Po zatravnění provést na styku s ornou půdou výsadbu souvislé linie 
s převahou keřů (výhradně ze stanovištně a geograficky odpovídajících dru-
hů). V  břehové linii vodní nádrže provést roztroušenou až skupinovou vý-

sadbu vrb (výhradně z místního materiálu). Podél zadní mělké litorální zóny 
a navazujícího mokřadu vysadit pouze osamocené vrby – zóna musí zůstat 

maximálně otevřeného charakteru. 
V rámci prací provést po zaměření probírku dřevin podél celého pravé-

ho břehu ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající skladbě a ošet-

ření cenných jedinců. Podle situace po dokončení zemních prací provést ná-
sledné dosadby dřevin. 
 

Uložení zeminy 

Podél břehů nebo na dně nivy nebude ukládána žádná zemina. Veške-
rý objem musí být využit pro zemní hráz a zbytek odvezen zcela mimo zájmo-

vou plochu (nebo rozhrnut na okolní polní plochy). 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní nádrž je určena k extenzivnímu chovu ryb a rozvoji mokřadních 
společenstev. Mělká litorální zóna bude sloužit výhradně pro rozvoj mokřad-
ních společenstev a není možné ji jakýmkoliv způsobem využívat (zvláště je 

třeba upozornit na nemožnost sportovního rybolovu po jejím celém obvodu). 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

41 

Navazující mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory 

vzácných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplý-
vá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upo-

zornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odcho-
vaných jedinců kachny divoké (včetně vodní nádrže). 

Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

V nádrži bude průběžně udržována maximální hladina stálého nadrže-
ní s vyloučením případného vypouštění v jarním období v době rozmnožování 

obojživelníků a hnízdění mokřadních ptáků. 
Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny nádrže 

během první vegetační sezóny o 10-15 cm níže oproti maximální hladině stá-
lého nadržení, aby byl urychlen zárůst mělkých zón mokřadní vegetací.  

V mokřadu bude vodní hladina průběžně stabilizována pevným příč-

ným objektem. 
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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. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno, zahloubeno 

a pomístně snad i opevněno). Celý úsek je rozdělen tělesem dálnice na horní 
a dolní část. Po celé délce úseku prochází koryto zhruba středem rovinatého 

dna nivy širokého zhruba 100-150 metrů s pestrou mozaikou různorodých 
mokřadních až vlhkomilných stanovišť. V horní i dolní části úseku jsou po 
obou březích pramenné výrony způsobující trvalé podmáčení prakticky celé-

ho dna nivy v celém úseku. V minulých letech byly v obou částech úseku 
vyhloubeny drobné vodní tůně v rámci krajinotvorných programů. 

 

ZÁMĚR 

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). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 1 Tok     regenerace toku  

 2 VKP Sobotovická niva biotechnické zásahy  

 

05-1 TOK 

 

 Kat. území  SOBOTOVICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci koryta Šatavy ve prospěch obnovy jeho při-

rozené funkce, která je za stávajícího stavu značně potlačena v důsledku přiro-

zené sukcese v podobě zanášení a abraze, se současnou stabilizací hladiny podpo-

vrchových spodních vod v příbřežních plochách nivy (se zlepšením vodních poměrů 

ve prospěch cenných mokřadních až vlhkomilných společenstev). 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvý-

šením absorpční schopnosti povodí se současnou podporou samočistících procesů. 
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CHARAKTERISTIKA 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (nad tělesem dálnice) pro-
chází středem rovinatého dna údolní nivy s pestrou mozaikou mokřadních 

biotopů.  
Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (pod tělesem dálnice) pro-

chází středem rovinatého dna údolní nivy s pestrou mozaikou mokřadních 

biotopů.  
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (nad tělesem dálnice) je v  

celé délce napřímeno a zahloubeno a od okolních ploch odděleno zemními 
valy z dřívějších úprav. Současně je koryto v celé délce postiženo (degrado-

váno) zazemňováním, zanášením nebo abrazí. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou značně potlačeny. 

Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (pod tělesem dálnice) je v  

celé délce napřímeno a zahloubeno. Současně je koryto v celé délce postiženo 
(degradováno) zazemňováním, zanášením nebo abrazí. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou značně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horní části úseku 

Regeneraci provést ve dvou po sobě následujících etapách.  V první 

etapě provést pročištění koryta se současným odstraněním zemních valů po 
obou březích s vytvořením pomístních rozšířených úseků a různorodých 
sklonů (1:3 až 1:5) přechodů do okolních ploch nivy. 

V druhé etapě instalovat do pročištěného koryta na dolním konci pev-
ný příčný objekt za účelem stabilizace vodní hladiny (v úrovni alespoň 60-80 

cm pod úrovní dna nivy) v toku s cílem stabilizovat míru zamokření celého 
dna údolní nivy. 

 

Regenerace dolní části úseku 

Rekonstrukci provést ve dvou po sobě následujících etapách.  V první 
etapě provést pročištění koryta se současnými pomístními úpravami sklonů 
(1:3 až 1:5) přechodů do okolních ploch nivy (včetně případného odstranění 

pozůstatků zemních valů podél břehů po dřívějších úpravách). 
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V druhé etapě instalovat do pročištěného koryta pevné dřevěné stupně 

účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku v podobě pevných prahů (z 
dřevěné kulatiny a kamene). Mimo jiné s cílem stabilizovat míru zamokření 

celého dna údolní nivy. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu a nánosy odstranit zcela z obou zájmových ploch ni-

vy. Optimální by bylo následné rozhrnutí a zaorání do nedalekých ploch orné 
půdy. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do března. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, kosení travnatých ploch nebo eliminaci náleto-

vých dřevin. 

 

05-2 VKP SOBOTOVICKÁ NIVA 

 

 Kat. území  SOBOTOVICE 
 

Návrh předpokládá drobnější regenerační zásahy na dně údolní nivy (vý-

znamných krajinných prvků) ve prospěch optimalizace rozvoje mokřadních spole-

čenstev rostlin a živočichů, který je v některých aspektech za stávajícího stavu 

významně omezen v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňování, rozvoje 

rákosu obecného, náletových nebo cizorodých dřevin. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových spodních vod. Rea-

lizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Sobotovická niva (VKP Nádavky a VKP Na 

rybníkách na celkové rozloze cca 15 ha leží v nadmořské výšce 202-208 m 
n.m. a je tvořen. trvale zamokřenou nivou říčky Šatavy s pestrou mozaikou 
mokřadních rostlinných společenstev s většinou roztroušenými dřevinami.  

Celé území je rozděleno tělesem dálnice na horní a dolní část. 
Protékající Šatavy je po vodohospodářských úpravách hluboce zaříznu-

ta, ale vydatné podmočení nivy způsobuje několik pramenných vývěrů 
v obou částech lokality (nad i pod dálnicí) po obou březích. 

Dřeviny jsou zastoupeny topolem bílým (Populus alba), topolem černým 

(Populus nigra), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a více druhy vrb: vrbou bílou 
(Salix alba), vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou nachovou (Salix purpurea), 
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vrbou popelavou (Salix cinerea), vrbou košíkářskou (Salix viminalis) a vrbou 

trojmužnou (Salix triandra). Pomístně se uplatňuje také cizorodý akát. 
Lokalita v leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s bohatým za-

stoupením různorodé zeleně. V okolních zapojených dřevinných porostech 
zpravidla převažuje cizorodý akát. 

S výjimkou dolní pravobřežní části nivy (pastva ovcí) není lokalita ak-
tuálně jakkoliv využívána. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Sobotovická niva vyskytuje alespoň 7 druhů 

obojživelníků, jejichž rozmnožování lze ve vodních tůních do budoucna předpoklá-
dat (v současné době zde mají možnosti k plnohodnotnému rozmnožování značně 
omezené). Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo), 
ropuchu zelenou (Bufo viridis), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), rosničku zele-
nou (Hyla arborea), skokana ostronosého (Rana arvalis) a  vodní skokany. Plazi jsou 
zastoupeni užovkou obojkovou (Natrix natrix). 

Z významných druhů ptáků zde hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), stra-

kapoud jižní (Dendrocopos syriacus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), slavík obecný (Lus-

cinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), 

cvrčilka zelená (Locustella naevia), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), 

moudivláček lužní (Remiz pendulinus), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius 

collurio) nebo strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Pomístně se ve všech čtyřech částech lokality vyskytují cenná mokřadní až 

vlhkomilná společenstva s některými významnými druhy rostlin. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Zájmové plochy jsou trvale podmáčená s mělce položenou hladinou 

podpovrchové spodní vody, vystupující místy až k povrchu. Tento stav vytvá-
ří vhodné podmínky pro vytvoření plnohodnotných vodních tůní se stabilním 
vodním režimem. V některých místech se negativně projevují opatření 

z minulosti odvádějící povrchové vody do zahloubeného koryta Šatavy. 
Pomístně se uplatňuje cizorodý akát. Některé vrby jsou ohroženy dlou-

hodobým neořezáváním. Travobylinná společenstva jsou zpravidla postižena 

nežádoucí sukcesí (například s rozšiřováním rákosu obecného). 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Optimalizace podmínek pro rozmnožování populací vyskytujících se druhů oboj-

živelníků. 

 Optimalizace podmínek pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mok-
řadních bezobratlých živočichů. 

 Optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmových plochách provést vegetační úpravy ve prospěch optimali-
zace celkového stavu (na celkové ploše zhruba 10 ha) se současným vyhlou-
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bením nových vodních tůní, regenerací tůní stávajících a realizací opatření 

v neprospěch odvodnění podmáčených ploch dna nivy. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Horní pravobřežní část 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro hloubení tůní bude vyty-
čeno před zahájením prací pochůzkou za účasti odborného dohledu (je ne-
zbytné zachovat a nepoškodit plochy s cennými rostlinnými společenstvy). 

V zájmové ploše vyhloubit středně velkou vodní tůň o výměře zhruba 
200-250 m2 dotovanou výhradně průsaky spodních vod a bez přímého napo-
jení na pramenný výron či tok Šatavy. Tůň vyhloubit jednoduchého tvaru, o 

dvou hloubkách (120 a 80 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 1:3). 
V zájmové ploše dále vyhloubit drobnou vodní tůň o výměře zhruba 

50-60 m2 dotovanou výhradně průsaky spodních vod a bez přímého napoje-
ní na pramenný výron či tok Šatavy. Tůň vyhloubit jednoduchého tvaru, o 
jednotné hloubce (100 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 1:3). 

 

Horní levobřežní část 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 
ošetření vrb a odstranění cizorodých druhů. Za účelem eliminace zmlazování 

odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední aplikaci herbicidu. 
Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro regeneraci tůně bude vy-

tyčeno před zahájením prací pochůzkou za účasti odborného dohledu (je ne-

zbytné zachovat a nepoškodit plochy s rostlinnými cennými společenstvy). 
V zájmové ploše provést regeneraci stávající drobné vodní tůně (degra-

dované v minulých letech nevhodnými rybářskými aktivitami) ve prospěch 
jejího odbahnění s vytvořením navazující mělké plochy pro rozvoj zatopených 
mokřadních porostů s hloubkou 40 cm o výměře zhruba 100 m2. Současně 

zrušit přímé napojení na pramenný výron. 
 

Dolní pravobřežní část 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 

ošetření vrb a odstranění cizorodých druhů. Za účelem eliminace zmlazování 
odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední aplikaci herbicidu. 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro hloubení nových a rege-

neraci stávající tůně bude vytyčeno před zahájením prací pochůzkou za 
účasti odborného dohledu (je nezbytné zachovat a nepoškodit plochy s  cen-

nými společenstvy). 
V zájmové ploše provést regeneraci stávající drobné vodní tůně (degra-

dované v minulých letech nevhodným vodním režimem) ve prospěch jejího 

odbahnění a rozšíření zmírněním břehů. 
V zájmové ploše dále vyhloubit středně velkou vodní tůň o výměře 

zhruba 200-250 m2 dotovanou výhradně průsaky spodních vod a bez pří-
mého napojení na pramenný výron či tok Šatavy. Tůň vyhloubit jednodu-
chého tvaru, o dvou hloubkách (120 a 80 cm) a s různými sklony břehů (1:1 

až 1:3). 
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V zájmové ploše dále provést opatření k eliminaci odvodňování celé zá-

jmové plochy svodem pramenného výronu do zaříznutého koryta Šatavy 
(prostřednictvím dřevěného pevného prahu či zasypáním a utěsněním). 

 

Dolní levobřežní část 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 
ošetření vrb, odstranění cizorodých druhů a uvolnění prostoru pro hloubení 

tůně. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bez-
prostřední aplikaci herbicidu. 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro hloubení tůně bude vyty-

čeno před zahájením prací pochůzkou za účasti odborného dohledu (je ne-
zbytné zachovat a nepoškodit plochy s cennými společenstvy). 

V zájmové ploše dále vyhloubit středně velkou vodní tůň o výměře 

zhruba 200-250 m2 dotovanou výhradně průsaky spodních vod a bez pří-
mého napojení na pramenný výron či tok Šatavy. Tůň vyhloubit jednodu-

chého tvaru, o dvou hl. (120 a 80 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 1:3). 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu a nánosy odstranit zcela z obou zájmových ploch ni-

vy (případně s přemístěním k okrajům nivy, kde nemůže dojít k poškození 
stávajících přírodních hodnot). Optimální by bylo následné rozhrnutí a zao-
rání do okolních ploch orné půdy. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, kosení travnatých ploch nebo eliminaci náleto-

vých dřevin. Současně je žádoucí zachovat stávající spásání dolní pravobřež-
ní části. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-
ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 
není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 

vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných je-
dinců kachny divoké. Tůně budou ponechány přirozenému vývoji a případně 
podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabili-

zace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočiš-
ných společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-
diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 

závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  
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06 LEDCE 

 

 Kat. území  LEDCE 

 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 0,85 km od pro-
pustku pod silnicí Ledce – Sobotovice po propustek pod státní 
silnicí Brno – Pohořelice v nadmořské výšce 202-197 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno a zahloube-

no). Koryto je po většině délky (zejména v dolních partiích) poněkud postiže-
no (degradováno) zanášením a abrazí v důsledku rozkolísanosti průtoků. Ví-

ceméně po celé délce je lemováno souvislým břehovým porostem. 
V horní polovině je po pravém břehu pramenný výron dotující drobný 

rybníček s přepadem do koryta Šatavy. 

Zájmová oblast je tvořena rovinatým dnem údolní nivy s převahou pol-
ních ploch, ale s bohatým zastoupením různorodé zeleně. 

 

ZÁMĚR 

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  

 

06-1 TOK 

 

 Kat. území  LEDCE 
 

Návrh předpokládá regeneraci koryta Šatavy ve prospěch optimalizace je-

ho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu poněkud potlačena v  důsledku 

přirozené sukcese v podobě zanášení a abraze, s případnými doprovodnými vege-

tačními úpravami. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů se 

současnou podporou samočistících procesů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Celý zájmový úsek Šatavy je nedílnou součástí významného krajinného 

prvku Na Podrázském tvořeným údolní nivou Šatavy s mozaikou polí, za-
hrad, sadů a kulturních luk s roztroušenými dřevinami. Podél Šatavy je mís-

ty kvalitní břehový porost. Z významných druhů živočichů se vyskytuje na-
příklad slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collu-
rio), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla). 
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Některé části dotčeného úseku koryta Šatavy jsou přes úpravu díky 

dlouhodobé sukcesi a vyššímu spádu svým způsobem přírodě blízkého cha-
rakteru s  diverzifikovaným dnem.  
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy po většině dotčeného úseku je významně degradováno 
v souvislosti se zanášením a abrazí, pouze pomístně je relativně přírodě blíz-

kého charakteru. S výjimkou břehové porostu chybí podél toku jakékoliv do-
provodné zelené plochy. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod je pouze pomístně v určité míře zachován. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace toku 

V celém dotčeném úseku koryta Šatavy provést pročištění a instalování 
pevných dřevěných stupňů (z dřevěné kulatiny a kamene) za účelem zvýšení 
diverzifikace toku a zpomalení odtoku. 
 

Doprovodné vegetační úpravy 

Provedení probírky břehových porostů ve prospěch stanovištně a geo-
graficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošetření 

cenných jedinců nebo odstranění problematických jedinců. Za účelem elimi-
nace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou 
aplikaci herbicidu. Následné provedení dosadeb v úsecích po odstranění ne-

žádoucích dřevin nebo v úsecích s aktuální absencí břehového porostu. 
Podle situace provést dále rozšíření doprovodných vegetačních ploch 

podél vytypovaných úseků koryta spočívající ve vytvoření dostatečně široké-
ho zeleného pásu alespoň podél jednoho z břehů v podobě zhruba 10-15 me-
trů širokého travnatého pruhu s liniovou výsadbou keřů s roztroušenými 

stromy na styku s okolními plochami orné půdy. Za žádoucí je třeba v tomto 
směru považovat pravý břeh toku od silničního propustku po parkový areál 
v prostoru rybníčka a dále od lávky pro pěší v celé délce podél levého břehu. 
 

Uložení zeminy 

V rámci pročišťování neukládat zeminu (nánosy) podél břehů do vyšší-
ho valu. Optimální by bylo následné zaorání celého objemu do okolních 

ploch orné půdy. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo  dobu rozmnožování živočichů (zejmé-
na hnízdění ptáků) a během vegetačního klidu dřevin tj. od října do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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07 RYBNÍKY 

 

 Kat. území  LEDCE, HRUŠOVANY U BRNA,  

VOJKOVICE 
 

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

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno a zahloube-
no). V celé délce protéká plochami orné půdy, případně na rozhraní různoro-

dé zeleně s ornou půdou nebo podél bočního rybníka (Šejba). Koryto je v celé 
délce značně postiženo (degradováno) zanášením a abrazí v důsledku rozko-

lísanosti průtoků. 
V levobřeží dolní poloviny zájmového úseku jsou dva boční rybníky 

(Šejba cca 8,50 ha a Šimlochy cca 4 ha). Rybník Šimlochy byl v posledních 

letech odbahněn se zohledněním ploch pro rozvoj mokřadních společenstev. 
Kanál dotující horní rybník Šimlochy je z části zatrubněn a před nátokem do 
rybníka je tvořen upraveným otevřeným korytem. Nad horním cípem dolního 

rybníka Šejba je malý plůdkový rybníček obdelníkového tvaru. 
Zájmová oblast je tvořena rovinatou zemědělsky využívanou údolní ni-

vou s minimálním zastoupením různorodé zeleně. 
 

ZÁMĚR 

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 

 

07-1 TOK 

 

 Kat. území  LEDCE, HRUŠOVANY, VOJKOVICE 
 

Návrh předpokládá revitalizaci koryta Šatavy ve prospěch optimalizace je-

ho  přirozené  funkce,  která je  za stávajícího  stavu do  značné  míry  potlačena  
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v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě zazemňování, za-

nášení nebo abraze. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na středním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvý-

šením absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních spádových ploch orné půdy a podporou samočistících procesů. 

Současně dojde ke zvýšení bilance retenčních prostorů v nivě pro nepříznivé si-

tuace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Šatavy prochází v celé délce plochami orné půdy, 

v dolní části podél pravého břehu rybníka Šejby. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy je v celém dotčeném úseku postiženo (degradováno) za-

zemňováním, zanášením nebo abrazí. Současně je po většině délky dotčené-
ho úseku značně sporadický až chybějící břehový porost. Nátok do bočního 

rybníka Šimlochy je v rozhodující délce zatrubněn. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace koryta Šatavy 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin podél toku ve prospěch umožnění zemních 
prací, stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby a ošetření cen-
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ných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin prová-

dět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V  druhé etapě provést pročištění koryta s pomístními úpravami břehů 

za účelem rozčlenění přímých linií. 
V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta dřevěné stupně (z dře-

věné kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 
podle situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpo-
vídajících druhů dřevin. Podél horní části v podobě souvislého porostu, podél 

dolní části v podobě roztroušeného porostu vrb (výhradně z místního materi-
álu). 

 

Revitalizace koryta Šatavy 

Revitalizaci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést zemní úpravy ve prospěch vytvoření cílové trasy vodoteče spo-

čívající ve vyhloubení nových mírných meandrů střídavě do obou břehů stá-
vajícího koryta se zachováním dílčích úseků stávajícího koryta včetně jejich 
pročištění na cílovou hloubku. V rámci prací provést současně nezbytné 

zemní úpravy podél nové trasy vodoteče z hlediska eliminace přílišného za-
hloubení (prostřednictvím plynulého vyspádování doprovodných ploch urče-
ných k následným vegetačním úpravám (zatravnění) směrem do koryta. 

V rámci úprav současně provést plošnou (zhruba 0,50 ha) úpravu dna 
nivy ve prospěch umožnění rozlivu protékajících vod za vyšších průtoků. 

V rámci zemních úprav zachovat vytypované cennější dřeviny. 
V druhé etapě provést zasypání odstavených úseků původního koryta 

s případným využitím některých z nich v souvislosti s budováním doprovod-

ných mokřadů – vodních tůní. 
V třetí etapě instalovat do nové trasy koryta dřevěné stupně (z dřevěné 

kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace, zpomalení odtoku nebo sta-
bilizace vodní hladiny v doprovodných mokřadech (vodních tůních). Součas-
ně instalovat rozdělovací objekty pro napájení obou bočních rybníků a příč-

ného profilového objektu pro automatického periodické zaplavování uprave-
ného dna nivy za vyšších průtoků. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést do-

sadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 
dřevin (v případě vrb výhradně z místního materiálu). Provést výsadbu něko-

lika souvislých segmentů a po zbývající délce v podobě roztroušených linií 
vrb. 

 

Revitalizace nátoku 

Revitalizaci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést vyhloubení nové meandrující trasy vodoteče s různorodými 
sklony břehů a minimálním zaklesnutím pod stávající úroveň terénu. 

V druhé etapě provést zrušení (zasypání) původního koryta nátoku 

včetně odtrubnění dotčené části. 
V třetí etapě instalovat do nové trasy koryta dřevěné stupně (z dřevěné 

kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace nebo stabilizace vodní hla-

diny v doprovodných mokřadech (vodních tůních).  
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V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést do-

sadbu břehového porostu v podobě pouze roztroušených vrb (výhradně 
z místního materiálu). 
 

Uložení zeminy 

Zeminu využít jednak k zasypání původních koryt a jednak k  rozhr-
nutí na okolní polní plochy s případnou eliminací snížených ploch z hlediska 

rizika jejich podmáčení. 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

07-2 DOPROVODNÉ MOKŘADY 

 

 Kat. území  LEDCE, HRUŠOVANY, VOJKOVICE 
 

Návrh předpokládá vybudování soustavy stanovištně různorodých dopro-

vodných mokřadů podél zrevitalizovaného toku Šatavy ve prospěch rozvoje mok-

řadních společenstev. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových spodních vod. Rea-

lizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 188-195 m n.m. a je tvořena 
rovinatou plochou údolní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvořené ornou 

půdou. Plocha leží v rámci zemědělsky využívané krajiny a v blízkosti dvou 
rozlehlých rybníků. 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně mělce po-
loženou hladinou spodní vody za vyšších jarních vodních stavů (navíc jsou 
využitelné rovněž fragmenty odstaveného původního koryta Šatavy). Tento 

stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření mokřadních biotopů (vodních 
tůní) se stabilním vodním režimem v souvislosti s úpravami koryta protékají-

cí Šatavy v podobě pevných stupňů. 
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ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Podél zrevitalizovaných vodotečí vyhloubit soustavu pestrých mokřad-

ních biotopů v podobě roztroušené soustavy 6 středně velkých vodních tůní 
(s výměrami 200-250 m2) 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 (stupni) v rámci opatření 07-1 TOK. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vodní tůně 

Podél zrevitalizovaných vodotečí vyhloubit soustavu 6 středně velkých 
(200-250 m2) tůní. Tůně hloubit jednoduchého tvaru a s různorodými sklo-

ny břehů (1:1 až 1:3). Tůně hloubit s dvojitými plošnými hloubkami. Větší 
hloubky vody v tůních (maximální stav vůči horním hranám pevných stupňů 
na toku) volit v rozmezí 80-120 cm, menší hloubky 30-50 cm. 

Tůně budou zcela izolovány od vlastního koryta Šatavy a dotovány vý-
hradně průsaky hladiny spodních vod, respektive průsaky z toku stabilizo-

vanými příčnými objekty. Při hloubení využít segmenty ponechaného původ-
ního koryta Šatavy nebo s předchozím plošným snížení úrovně dna nivy. 

Po dokončení zemních prací provést výsadby pouze osamocených (soli-

terních) vrb při březích tůní. Tůně musí zůstat maximálně osluněného cha-
rakteru. 

 

Podmáčená plocha se soustavou vodních tůní 

V dotčeném úseku vytvořit v přímé návaznosti na levý břeh Šatavy tr-

vale podmáčenou plochu (cca 0,50 ha) v úrovni hladiny dané horní hranou 
pevného stupně v korytě při dolním cípu zájmové plochy. V takto plošně sní-
žené ploše provést následné vyhloubení soustavy 3-4 vodních tůní 

s hloubkami vody 80-120 cm a různorodými sklony břehů (1:1 až 1:3). 
Plocha s tůněmi bude dotována prolínáním (za vyšších průtoků zapla-

vováním) z koryta Šatavy se stabilizovanou hladinou pevným stupněm. 
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Mokřad 

Ve vytypované ploše v pravobřeží koryta Šatavy v blízkosti nátokové 
části rybníka Šejba vybudovat rozsáhlejší členitý rákosový mokřad o výměře 

zhruba 0,70 ha s pestrou mozaikou volných vodních ploch (hl. vody 80 cm), 
zatopených (hl. vody 40 cm) až bažinatých (hl. vody 20 cm) a středového ost-
rova v úrovni +20 cm předpokládané hladiny v mokřadu stabilizované příč-

ným objektem v korytě Šatavy. 
Mokřad bude zcela izolován od vlastního toku Šatavy a dotován vý-

hradně průsaky hladiny podpovrchových spodních vod stabilizovaných příč-
ným objektem. 

Po dokončení zemních prací provést výsadby osamocených (soliterních) 

až skupin vrb podél břehu mokřadu. Mokřad musí zůstat maximálně otevře-
ného charakteru. Na ostrůvku maximálně několik vrb. 
 

Uložení zeminy 

V rámci prací zeminu neukládat do vyšších valů, ale maximálně rozhr-
novat na okolní polní plochy. V případě rákosového mokřadu lze uvažovat o 
případném vytvoření objemné deponie po obvodu zájmové plochy nivy (podél 

styku s okolními plochami orné půdy) s následnými vegetačními úpravami. 
 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních úprav a výsadeb v rámci jednotlivých mokřad-

ních biotopů provést kompletní zatravnění zbývající plochy nivy podél zrevi-
talizovaných toků. Podél celého pravého okraje v šířce alespoň 15-20 metrů. 

Podél levého břehu v celé zbývající ploše. 
Následně provést výsadby dřevin (výhradně ze stanovištně a geografic-

ky odpovídajících druhů) tak, aby všechny mokřadní biotopy zůstaly i po je-

jich vzrůstu maximálně otevřeného charakteru. 
Podél celého pravého okraje zájmové plochy nivy na styku s ornou pů-

dou v podobě souvislejších linií keřů s osamocenými stromy. V horní části 

dotčeného úseku provést výsadby dvou segmentů zapojených porostů stro-
mů. Po zbývajících travnatých plochách provést pouze roztroušené (jednotli-

vě a ve skupinách) výsadby stromů včetně několika výstavků - soliterů dubu 
letního a topolu černého. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Všechny mokřadní biotopy jsou určeny výhradně pro účely ochrany a 
podpory vzácných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z to-
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ho vyplývá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba 

upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle od-
chovaných jedinců kachny divoké. 

Mokřadní biotopy budou ponechány přirozenému vývoji a případně 
podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabili-
zace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočiš-

ných společenstev. 
Celý mokřadní komplex (společně s oběma bočními rybníky) může po 

případném vybudování a dostatečném rozvoji vegetace poskytnout mimořád-

ně vhodné podmínky pro aktivity ve věci ekoturistiky v podobě cyklotrasy, 
naučné stezky s informačními panely se zpestřením vysazením některých 

stanovištně odpovídajících vodních a mokřadních rostlin nebo vyvýšených či 
skrytých pozorovatelen mokřadních ptáků. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim v mokřadních biotopech bude ponechán výhradně přiro-
zenému vývoji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité ko-
lísání vodní hladiny v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. 

Obecně bude vodní režim stabilizován příčnými objekty )stupni) na toku Ša-
tavy. 

 

07-4 ŠEJBA 

 

 Kat. území  VOJKOVICE 
 

Návrh předpokládá odbahnění stávajícího rybníka ve prospěch obnovy a 

stabilizace rozvoje mokřadních společenstev nezávisle na budoucím využívání ná-

drže. 
 

CHARAKTERISTIKA 

 Rybník se nachází v ploché údolní nivě říčky Šatavy v nadmořské výš-

ce 188 m n.m. a má rozlohu cca 8,50 ha. Pouze v zadní části rybníka se po-
dél břehů vyskytují minimální fragmenty dřívějších rozsáhlejších mokřad-
ních porostů rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince (Typha sp.). 

Víceméně podél celého pravého břehu je souvislý břehový porost s převahou 
vrb (Salix sp.). Podél zadní části levého břehu je liniová výsadba kříženců to-

polů (Populus sp.). Podél zbývající části levého břehu v podstatě jakýkoliv 
břehový porost chybí. 

 Víceméně podél celého levého břehu prochází polní komunikace (cesta) 
s tím, že v dolních partiích se od břehové hrany poněkud vzdaluje až za trav-
natou plochu přecházející do zátopy rybníka. Víceméně podél celého pravého 

břehu prochází podél břehové hrany za zemním valem napřímený tok Šatavy. 
 Některé části břehů jsou značně postiženy abrazí v důsledku vymizení 

dřívějších příbřežních pruhů rákosin. Jde o celou délku západně orientova-
ného levého břehu včetně severně navazujícího oblouku a také o celou délku 
východně orientovaného pravého břehu včetně severně navazujícího ostrého 

oblouku. 
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MOKŘADNÍ FAUNA 
Na základě terénních průzkumů se v dotčené části nivy Šatavy aktuálně vy-

skytuje 7 druhů obojživelníků. Jde o rosničku zelenou (Hyla arborea), ropuchu 
obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo viridis), blatnici skvrnitou (Pelobates 
fuscus), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana skřehotavého (Rana ridibun-
da) a skokana zeleného (Rana kl. esculenta). Za stávajícího stavu poskytuje rybník 
natolik omezené podmínky k životu obojživelníků, že lze říci, že populace všech 
druhů (s výjimkou Rana ridibunda) jsou zde jen minimálně početné až na pokraji 
úplného vymizení. Realizace doporučeného způsobu odbahnění rybníka vhodné ži-
votní podmínky plnohodnotně obnoví s  dlouhodobou perspektivou populací jednot-
livých druhů. 

Plazi jsou v nivě Šatavy aktuálně zastoupeni užovkou obojkovou (Natrix na-
trix). Za stávajícího stavu rybník neposkytuje pro tento druh zcela optimální životní 
podmínky a její početnost zde není vysoká. Realizace doporučeného způsobu od-
bahnění rybníka vhodné životní podmínky plnohodnotně obnoví s dlouhodobou 
perspektivou. 

Na základě soustavného mapování ptáků v okolí Brna byly na rybníku 
v posledních 10 letech zjištěny výskyty v souvislosti s hnízděním u 17 druhů mok-
řadních ptáků. Jde o potápku roháče (Podiceps cristatus), potápku malou (Tachy-
baptus ruficollis), motáka pochopa (Circus aeruginosus), moudivláčka lužního (Remiz 
pendulinus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), rákosníka obecného 
(Acrocephalus scirpaceus), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), kachnu divo-
kou (Anas platyrhynchos), poláka velkého (Aythya ferina), poláka chocholačku (Ay-
thya fuligula), zrzohlávku rudozobou (Netta rufina), kopřivku obecnou (Anas strepe-
ra), čírku modrou (Anas querquedula), čírku obecnou (Anas crecca), labuť velkou 
(Cygnus olor), lysku černou (Fulica atra) a slípku zelenonohou (Gallinula chloropus). 
Ještě v 70. letech zde hnízdily některé další vzácné druhy mokřadních ptáků jako je 
potápka černokrká (Podiceps nigricollis), bukáček malý (Ixobrychus minutus) nebo 
chřástal vodní (Rallus aquaticus).  

Za stávajícího stavu hnízdí mokřadní ptáci na rybníku jen v případě někte-
rých běžnějších druhů a navíc jen v minimálních počtech (často přes trvalý výskyt 
v době hnízdění nakonec vůbec nehnízdí). Realizace doporučeného způsobu od-
bahnění  rybníka  obnoví  vhodné  podmínky  pro  jejich  hnízdění (navíc 
s dlouhodobou perspektivou) a opodstatněně lze předpokládat hnízdění většiny výše 
uvedených druhů. Případně i dalších, ale to ukáže až vývoj po realizaci akce. Po-
dobná je současná situace pokud jde o význam rybníka z hlediska protahujících 
nebo pelichajících vodních ptáků. 

Různorodá mokřadní prostředí, která na rybníku v  důsledku doporučeného 
způsobu odbahnění vzniknou nepochybně podnítí i rozvoj odpovídajících společen-
stev bezobratlých mokřadních živočichů (jejich rozvoj je za stávajícího stavu ekosys-
tému zásadním způsobem omezen). Například společenstva vážek (Odorata). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Rybník má po velké části obvodu břehy aktuálně postiženy abrazí. Mís-

ty je rychle postupující abraze (eroze) ještě urychlována víceméně totální ab-
sencí příbřežních mokřadních porostů, jejichž husté pásy je ještě před 15-20 
lety svým způsobem před destrukční činností vln chránily. 

Dnes po intenzifikaci chovu ryb (kvalita a kvantita rybích obsádek) a 
nevhodném vodním režimu (trvale na příliš vysoké vodní hladině) je ekosys-

tém rybníka vysoce degradován. Litorální porosty rákosu a orobince praktic-
ky neexistují, submerzní (ponořená) vegetace se nerozvíjí, potravní zdroje pro  
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vodní ptáky jsou vyčerpávány chovanými rybami, které ještě konzumují vý-

vojové stádia obojživelníků. 
Významným fenoménem rybníka z hlediska ochrany přírody je více-

méně souvislý břehový vrbový porost podél větší části pravého břehu a stáva-
jící fragmenty mokřadních porostů podél břehů v zadní nátokové části rybní-
ka, které je třeba v rámci revitalizace plně respektovat a zachovat. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Vznik cenné tahové zastávky mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Záměr předpokládá kompletní odbahnění a opravu stávajícího bočního 
rybníka o výměře zhruba 8,50 ha. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že v praxi nelze jednoznačně zajistit optimální kvalitativní 
a kvantitativní skladbu a velikost rybí obsádky, je nezbytné podmínky pro rozvoj 
populací mokřadních živočichů zajistit jednak úplnou izolací větší části stávající 
vodní plochy (dále „izolovaná mokřadní plocha“) a dále vytvořením vhodných pod-
mínek pro rozvoj členitých litorálních porostů v hlavní ploše nádrže v přímé návaz-
nosti na „izolovanou mokřadní plochu“ („litorální zónu“) v podobě plošných mělčin. 
Za účelem rozšíření životních podmínek pro mokřadní ptáky je žádoucí doplnění 
mělké litorální zóny o ostrůvek. Současně je nezbytné provést dostatečnou stabili-
zaci břehů postižených abrazí. Z hlediska zájmů ochrany přírody bude v zadní ná-
tokové části rybníka vytvořena jakási klidová zóna bez jakéhokoliv následného vyu-
žívání. 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k cílové hladině 
stálého nadržení.  

 

Výpustný objekt 

Výpustný objekt (vzhledem k tomu, že jde o boční rybník a tudíž nebu-
de přítomen bezpečnostní přepad) musí svým řešením zcela vyloučit možnost 

záměrného zvyšování dané hladiny stálého nadržení, která musí být v tomto 
směru technickým řešením objektu jako maximálně možná.. 
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Nápustný objekt 

Pod nápustným objektem bude vytvořena pod vodní hladinou mezi 
zemní hrázkou izolující mokřadní plochu a pravým břehem rybníka kamen-

ná hrázka pro zachycování splavenin. 
Po celé délce levobřeží (až po mělkou litorální zónu) pod nápustným 

objektem bude provedeno opevnění zemní hrázky ručně skládanou kamen-

nou rovnaninou s podélnou 100 cm širokou mělčinou (bermou) s hloubkou 
vody 30 cm při hladině stálého nadržení a následným pozvolným přechodem 

(1:5) do hlavní hloubky přítoku. 
Po celém rovném úseku pravého břehu bude tento opevněn kamenným 

záhozem s následným pozvolným přechodem (1:5) do hlavní hloubky přítoku. 
 

Izolovaná mokřadní plocha 

Vytvoření dostatečně rozsáhlé (minimálně 1,20 ha) izolované mokřadní 
plochy v zadní části rybníka s mozaikou hlubších a mělčích vodních ploch, 

stávající plochy dna a pobřeží (včetně všech stávajících fragmentů mokřad-
ních porostů), zvýšených ploch stávajícího dna (ostrůvku a mělčiny pro roz-
voj mokřadních porostů podél zemní hrázky) a případně prohloubené středo-

vé plochy celé dotčené plochy za účelem zajištění trvalé hlubší volné vodní 
plochy. V cílovém stavu půjde o členitou mozaikou rákosin, bažinatých 

ploch, suchých ploch a volných vodních hladin.  
Struktura izolované mokřadní plochy je patrná z přiloženého náčrtu cí-

lového stavu. Zhruba na polovině plochy bude zachováno stávající dno ryb-

níka včetně všech fragmentů mokřadních porostů podél břehů. 
Podél celé délky zemní hrázky bude vytvořena plošná mělčina s cílovou 

hloubkou 40 cm při hladině stálého nadržení s cílem umožnit rozvoj rozsáh-
lejších ploch mokřadních porostů.  

Zhruba uprostřed celé plochy bude případně prohloubeno stávající dno 

rybníka tak, aby zde vznikla plocha s hloubkou vody 80 cm při hladině stá-
lého nadržení (zhruba 0,30 ha). 

Při okraji uvedené hlubší plochy bude vytvořen ostrůvek (zhruba 300 

m2) v úrovni 20 cm nad hladinou stálého nadržení a břehy v mírném sklonu 
1:3 po celém jeho obvodu (v žádném případě nebude tento jakkoliv opevňo-

ván). 
Izolovaná mokřadní plocha bude od hlavní části rybníka trvale odděle-

na s cílem zamezení přístupu jakýchkoliv ryb (bude dotována výhradně prů-

saky vody z hlavní části rybníka). Oddělení bude provedeno zemní hrázkou 
v úrovni 30 cm nad hladinou stálého nadržení a širokou v koruně 200 cm. 

Ze strany izolované mokřadní plochy bude mít zemní hrázka sklon 1:3, stej-
ně jako ze strany přímo navazující levobřežní mělké litorální zóny. Ze strany 
přítoku bude opevněna ručně skládanou kamennou rovnaninou (viz výše). 

Průsak vody z hlavní části nádrže bude zajištěn štěrkovým průcezným 
segmentem v zemní hrázce umístěným v rámci přítokové části rybníka. 

Při modelování izolované mokřadní plochy budou využity sedimenty ze 

dna rybníka a v maximálním rozsahu stávající (původní) rostlý terén dna.  
Izolovaná mokřadní plocha bude sloužit zejména k rozmnožování popu-

lací obojživelníků a hnízdění mokřadních ptáků. 
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Levobřežní mělká litorální zóna 

V přímé návaznosti na severní část zemní hrázky bude vytvořena podél 
levého břehu rybníka dostatečně rozsáhlá a členitá mělká litorální zóna o 

výměře minimálně 0,60 ha (v délce zhruba 120 metrů a šířce 50 metrů) 
s mozaikou mělčin (v cílovém stavu zarostlých mokřadními porosty), mělké 
vody (v cílovém stavu volné vodní plochy) a ostrůvkem. 

Mělčina bude vytvořena v podobě plošné bermy s hloubkou vody 30 
cm při hladině stálého nadržení s pozvolným přechodem do stávajícího bře-

hu rybníka (1:3) a hlavní hloubky rybníka (1:5). Obvod bermy nebude jakko-
liv opevňován ze strany hlavní hladiny rybníka. 

V rámci mělké litorální zóny bude dále vytvořen ostrůvek dlouhý 30 a 

široký 4 metry a umístěný podél vnitřního okraje zóny (ze strany hlavní hla-
diny rybníka). Ostrůvek bude vytvořen v úrovni 30 cm nad hladinou stálého 

nadržení. Ze strany hlavní hladiny rybníka bude ostrůvek opevněn ručně 
skládanou kamennou rovnaninou, ze strany dovnitř litorální zóny bude vy-
tvořen pozvolný sklon břehu 1:5. 

Při modelování mělké litorální zóny využít sedimenty ze dna rybníka a 
v maximálním rozsahu stávající rostlý terén dna.  

Mělká litorální zóna bude sloužit především ke hnízdění mokřadních 
ptáků. 

 

Pravobřežní mělká litorální zóna 

V ostrém oblouku pravého břehu rybníka vytvořit plošně omezenou 

pravobřežní mělkou litorální zónu o výměře zhruba 800 m2 v podobě šikmé 
mělčiny s plynule se zvyšující hloubkou vody při hladině stálého nadržení od 

0 do 50 cm s následným pozvolným přechodem 1:5 do hlavní hloubky rybní-
ka. 

Mělká litorální zóna bude jednak pohledově izolovat zadní klidovou část 
rybníka a jednak bude chránit část břehu proti vodní abrazi. 

 

Stabilizace pravého břehu 

 Po celém úseku postiženém abrazí provést stabilizaci například souvis-

lou linií laťového plůtku pod hladinou stálého nadržení (-30 cm) a vzdálené-
ho od břehové hrany nádrže tak, aby byl vytvořen pozvolný sklon břehu 1:5. 
Od laťového plůtku terén plynule vysvahovat (doplnit sedimenty) do úrovně 

+20 cm hladiny stálého nadržení v místě styku s vlastním břehem (nebo do 
úrovně okolního stávajícího terénu). Takto vytvořená mělčina zaroste mok-

řadní vegetací, která bude vlastní vysoký břeh chránit před vodní abrazí.  
 Ze strany hladiny rybníka ponechat podél laťového plůtku minimálně 
100 cm široký pruh stávajícího dna a až poté provádět odbahnění 

v pozvolném sklonu 1:3 do hlavní hloubky rybníka. Laťový plůtek instalovat 
do rostlého terénu, nikoliv do odbahněné plochy s následným dosypáváním 
(až po jeho instalaci provádět dosypávání sedimentu a další zemní úpravy 

vlastního břehu). 
Podle možností případně ještě zešikmit stávající strmý stupeň terénu 

nad hladinou nádrže (pokud bude reálné vzhledem k vlastnictví pozemků 
v okolí  nádrže nebo vzhledem ke kořenovým systémům a stabilitě stávajících  
 

vrb). Pro zvýšení stability břehů bude možné při jejich patě (těsně nad úrovní 
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hladiny stálého nadržení) vysadit vrby (viz dále). 

 Během prací v žádném případě nepoužívat opevnění hrubým kamen-
ným záhozem zasahujícím nad úroveň hladiny stálého nadržení – toto využít 

pouze na hrázi rybníka. 
 

Stabilizace levého břehu 

 Po celém úseku postiženém abrazí provést stabilizaci například souvis-

lou linií laťového plůtku pod hladinou stálého nadržení (-30 cm) a vzdálené-
ho od břehové hrany nádrže tak, aby byl vytvořen pozvolný sklon břehu 1:5. 
Od laťového plůtku terén plynule vysvahovat (doplnit sedimenty) do úrovně 

+20 cm hladiny stálého nadržení v místě styku s vlastním břehem (nebo do 
úrovně okolního stávajícího terénu). Takto vytvořená mělčina zaroste mok-
řadní vegetací, která bude vlastní vysoký břeh chránit před vodní abrazí.  

 Ze strany hladiny rybníka ponechat podél laťového plůtku minimálně 
100 cm široký pruh stávajícího dna a až poté provádět odbahnění 

v pozvolném sklonu 1:3 do hlavní hloubky rybníka. Laťový plůtek instalovat 
do rostlého terénu, nikoliv do odbahněné plochy s následným dosypáváním 
(až po jeho instalaci provádět dosypávání sedimentu a další zemní úpravy 

vlastního břehu). 
Podle možností případně ještě zešikmit stávající strmý stupeň terénu 

nad hladinou nádrže (pokud bude reálné vzhledem k vlastnictví pozemků 

v okolí nádrže). Pro zvýšení stability břehů bude možné při jejich patě (těsně 
nad úrovní hladiny stálého nadržení) vysadit vrby (viz dále). 

 Během prací v žádném případě nepoužívat opevnění hrubým kamen-
ným záhozem zasahujícím nad úroveň hladiny stálého nadržení – toto využít 
pouze na hrázi rybníka. 

 

Vegetační úpravy 

 V rámci odbahnění rybníka zachovat v plném rozsahu stávající vrbový 
břehový porost podél pravého břehu rybníka. 

 Po dokončení zemních prací provést výsadbu trnitých houštin (Rosa 
canina, Prunus spinosa) na vstupech na zemní hrázku ze stávajícího břehu 

rybníka. Na hrázce provést výsadbu pouze 2-3 vrb. Na ostrůvku uvnitř izolo-
vané mokřadní plochy provést výsadbu pouze ojedinělé vrby. Na ostrůvku 
v rámci mělké litorální zóny provést výsadbu pouze několika vrb. 

 Po celém obvodu izolované mokřadní plochy a navazující mělké litorál-
ní zóny (podél stávajícího levého břehu rybníka) provést po dokončení zem-

ních prací pouze výsadby osamocených vrb. Podobně asi také po zbývajícím 
úseku celého levého břehu. Mokřadní plochy musí zůstat i po vzrůstu vysa-
zených dřevin maximálně otevřeného charakteru. 

 Při výsadbách vrb využívat stanovištně a geograficky odpovídající dru-
hy – na zemní hrázce a ostrůvcích vrbu křehkou (Salix fragilis), podél břehů 

vrbu bílou (Salix alba). V žádném případě nevysazovat okrasné druhy a kul-
tivary (jak bylo uskutečněno na rybníku Šimlochy). 
 Po dokončení zemních prací dále provést úplné zatravnění zemní hráz-

ky a obou ostrůvků a podle situace také obnažené (zemními pracemi poru-
šené) plochy v rámci upravovaných břehů po celém obvodu rybníka. 

DOBA REALIZACE 
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Spuštění rybníka před odbahněním provést až po ukončení rozmnožo-

vací sezóny mokřadních živočichů a s ohledem na výskyt vodních skokanů 
také před jejich případným zazimováním na dně rybníka. Optimální dobou 

pro vypuštění je tedy září až polovina října. 
 

ÚDRŽBA 

Po dokončení prací bude žádoucí provádět průběžnou údržbu bezpro-
středního okolí rybníka spočívající zejména v kosení travnatých ploch (s vý-
jimkou zemní hrázky, po které není žádoucí pohyb návštěvníků) a pravidel-

ném ořezávání hlavatých vrb (ve 3-5-ti letých intervalech). 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Izolovaná mokřadní plocha bude sloužit výhradně zájmům ochrany 

přírody a nelze ji jakýmkoliv způsobem využívat (především je třeba upozor-
nit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb). V době hnízdění ptáků (duben-

červenec) by se nemělo do mokřadní plochy vstupovat. 
Mělká litorální zóna vlastního rybníka bude hnízdištěm mokřadních 

ptáků. Pro zajištění jejich klidu by se nemělo vstupovat do porostů a na ost-

růvek v době hnízdění (duben-červenec) a podobně by se nemělo v tomto 
prostoru vůbec zdržovat (plavání, lodičky nebo podobně).  

Z hlediska možného vyrušování ptáků by měl být na rybníce vyloučen 
sportovní rybolov na udici po celém obvodu zájmových ploch ochrany přírody 
(izolované mokřadní plochy, levobřežní mělké litorální zóny a také podél pra-

vého břehu od nátoku po pravobřežní mělkou litorální zónu). 
Na rybníku by nemělo docházet k vysazování či přikrmování divokých 

kachen. Mokřadní plocha s navazující litorální zónou bude dostatečně atrak-

tivní, aby zde kachny hnízdily přirozeně a aby se zde na tahu zastavovaly a 
v bohatých litorálních porostech ukrývaly. Vše by mělo být ponecháno přiro-

zenému vývoji. 
Nedílnou podmínkou zdravého fungování rybničního ekosystému je 

minimalizace nasazování býložravého amura a obecné respektování přiroze-

né úživnosti rybníka ve vztahu k hlavnímu druhu obsádky – nejspíše kapra. 
Dostatečný rozvoj mokřadní vegetace je základní podmínkou (i z hlediska 
krajinotvorného) rozvoje dalších přirozených složek rybničního ekosystému. 

V současné době jde o uniformní (jednoúčelovou) vodní plochu (nádrž) vhod-
nou víceméně jen k chovu ryb. 

 

VODNÍ REŽIM 

V rybníku průběžně udržovat hladinu stálého nadržení s vyloučením 
případného vypouštění v jarním období v době rozmnožování obojživelníků a 

hnízdění ptáků. 
Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny během 

první vegetační sezóny o 10-15 cm (současně by v prvních 3 letech neměl být 

vůbec nasazován býložravý amur) níže oproti hladině stálého nadržení, aby 
byl urychlen rozvoj mokřadní vegetace. 
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08 HRUŠOVANY 

 

 Kat. území  HRUŠOVANY U BRNA 
 

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

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno a zahloube-

no). Minimálně v horním cípu pod železniční tratí také opevněno. V horním 
cípu prochází nevyužívanými plochami úhorovitého charakteru (mimo jiné 

podél významného krajinného prvku Louka pod Šejbou) a dále vede trasa na 
rozhraní orné půdy a záhumenků, zástavby města nebo zapojené zeleně (v 
dolní části nad čistírnou odpadních vod). 

Podél pravého břehu mezi železniční tratí a silnicí Hrušovany – Vojko-
vice jsou doprovodné plochy degradovány živelnými aktivitami se zástavbou 

a navážkami (patrně zeminy). Podél levého břehu v rámci VKP Louka pod 
Šejbou je mozaika sušších až vlhkomilných stanovišť (rákosin, luk nebo ná-
letových vlhkomilných dřevinných porostů) s terénními depresemi periodicky 

podmáčenými až zaplavovanými. 
Zhruba uprostřed celého úseku jsou v pravobřeží dva drobné rybníčky 

využívané ke sportovnímu rybolovu. 

Zájmová oblast je tvořena rovinatou zemědělsky využívanou krajinou 
s minimálním zastoupením různorodé zeleně a je nedílnou součásti rovinaté 

údolní nivy řeky Svratky (Šatavy). Současně se nachází víceméně při okraji 
zástavby města Hrušovany. 

 

ZÁMĚR 

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 
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08-1 TOK 

 

 Kat. území  HRUŠOVANY 
 

Návrh předpokládá dílčí regeneraci a dílčí revitalizaci stávajícího koryta 

Šatavy ve prospěch optimalizace jeho přirozené funkce, která je za stávajícího 

stavu značně potlačena v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese 

v podobě zazemňování, zanášení, abraze nebo nevhodných úprav. V rámci revitali-

zace prostředního úseku návrh předpokládá rozsáhlé doprovodné vegetační úpra-

vy s cílem vytvoření rozsáhlé plochy „lesoparkového“ charakteru. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvýše-

ním absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních ploch orné půdy a podporou samočistících procesů.  
 

CHARAKTERISTIKA 

Horní část horního úseku koryta Šatavy (od železničního náspu po 

propustek pod silnicí Hrušovany – Vojkovice) prochází okrajem významného 
krajinného prvku Louka pod Šejbou a dále rozhraním orné půdy a degrado-
vané plochy zeleně (podél pravého břehu). Po většině délky téměř chybí bře-

hový porost. Koryto je v celé délce napřímeno, zahloubeno a celkově značně 
odpřírodněno. 

Dolní část horního úseku koryta Šatavy (od propustku pod silnicí Hru-
šovany – Vojkovice po propustek silnice Hrušovany - Židlochovice) prochází 
rozhraním orné půdy a zástavby (záhumenků) města Hrušovany. Po většině 

délky je kvalitní břehový porost. Koryto je v celé délce napřímeno a zahlou-
beno, ale na rozdíl od předchozího úseku vykazuje známky relativně přírodě 
blízkého charakteru. 

Prostřední úsek koryta Šatavy (mezi propustkem pod silnicí Hrušovany 
– Židlochovice a propustkem pod silnicí do průmyslové zóny) prochází roz-

hraním orné půdy a zástavby (záhumenků) města Hrušovany. Po většině 
délky téměř chybí břehový porost. Koryto je v celé délce napřímeno, zahlou-
beno a celkově značně odpřírodněno. 

Dolní úsek koryta Šatavy (mezi propustkem pod silnicí do průmyslové 
zóny a čistírnou odpadních vod) prochází rozhraním orné půdy a ploch zele-

ně (s převahou cizorodého akátu). Po většině délky téměř chybí břehový po-
rost. Koryto je v celé délce napřímeno, zahloubeno a celkově značně odpří-
rodněno. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část horního úseku koryta Šatavy (od železničního náspu po 
propustek pod silnicí Hrušovany – Vojkovice) je v celé délce postižena (degra-

dována) splaveninami, abrazí a nevhodnými úpravami. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
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Dolní část horního úseku koryta Šatavy (od propustku pod silnicí Hru-

šovany – Vojkovice po propustek silnice Hrušovany - Židlochovice) je v celé 
délce relativně přírodě blízkého charakteru s určitým stupněm degradace 

v důsledku zanášení splaveninami. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou v určité míře zachovány. 

Prostřední úsek koryta Šatavy (mezi propustkem pod silnicí Hrušovany 

– Židlochovice a propustkem pod silnicí do průmyslové zóny) je v celé délce 
značně postižen (degradován) splaveninami a abrazí. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 

Dolní úsek koryta Šatavy (mezi propustkem pod silnicí do průmyslové 
zóny a čistírnou odpadních vod) je v celé délce značně postižen (degradován) 
splaveninami a abrazí. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horní části horního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-

vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s pomístními úpravami břehů 

(v různých sklonech). 
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V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta dřevěné pevné stupně (z 

dřevěné kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku. 
V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést do-

sadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 
dřevin (podél VKP Pod Šejbou roztroušeného charakteru, níže charakteru 
souvislého) a zatravnění dostatečně širokého pásu (alespoň 15 metrů) orné 

půdy po levém břehu v dolních partiích úseku. Na styku s ornou půdou tuto 
zatravněnou plochu vymezit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně 
a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stromy. 

 

Regenerace dolní části horního úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-

vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta. 
V rámci třetí etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést podle 

potřeby dosadbu (aby byl docílen souvislý charakter) břehových porostů ze 
stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin a zatravnění dostateč-
ně širokého pásu (alespoň 15 metrů) orné půdy po celé délce levého břehu. 

Na styku s ornou půdou tuto zatravněnou plochu vymezit roztroušenými li-
niovými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících keřů s  osamo-

cenými stromy. 
 

Revitalizace prostředního úseku 

Revitalizaci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést vybudování nového koryta v mírně meandrující trase podél le-

vého břehu koryta původního. V rámci prací provést současně nezbytné 
zemní úpravy podél nové trasy vodoteče z hlediska eliminace přílišného za-
hloubení (prostřednictvím různě ukloněného plynulého vyspádování dopro-

vodných ploch určených k následným vegetačním úpravám (zatravnění) smě-
rem do koryta. Nové koryto trasovat alespoň 15-20 metrů od okraje zástavby 
(záhumenků), aby bylo možné provést následné vegetační odcloňující úpravy. 

V rámci zemních úprav současně provést plošné snížení terénu v  plo-
chách určených pro následné vyhloubení středně vodních tůní (zhruba 4 

segmenty o ploše 1.500 až 2.000 m2) na úroveň + 30 cm stabilizované hladi-
ny toku příčnými objekty.  

Do takto upravených ploch provést následné vyhloubení vodních tůní 

(zcela izolovaných od vodoteče a dotovaných výhradně průsaky podpovrcho-
vých spodních vod stabilizovaných příčnými objekty v korytě vodoteče) s  

výměrami 200-250 m2. Tůně hloubit jednoduchého tvaru a s  různorodými 
sklony břehů (1:1 až 1:3). Vytvářet dvojité hloubky vody v jednotlivých tů-
ních (hluboké segmenty 80-120 cm, mělké segmenty 30-40 cm). 

V druhé etapě provést zasypání odstaveného toku Šatavy s případným 
zachováním vytypovaných cennějších dřevin. 

V třetí etapě instalovat do nové trasy koryta dřevěné pevné stupně (z 

dřevěné kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace, zpomalení odtoku a 
stabilizace vodní hladiny v doprovodných mokřadech (vodních tůních). Sou-
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časně posoudit případnou instalaci rozdělovacího objektu pro napájení obou 

pravobřežních bočních rybníčků. 
Veškerou zeminu využít pro zasypání původního koryta a zbývající ob-

jem upravit do podélné odcloňující deponie (maximálně do výšky 100 cm) na 
hranici se zástavbou (záhumenky). 

V rámci čtvrté etapy provést kompletní zatravnění celé vymezené plo-

chy nivy (v celém rozsahu mezi zástavbou (záhumenky) a novou silnicí do 
průmyslové zóny) s následnými výsadbami stanovištně a geograficky odpoví-
dajících dřevin (v případě vrb využít výhradně místní materiál).  

Výsadba souvislé linie keřů s osamocenými stromy podél pravého 
okraje zájmové plochy (podél zástavby). Výsadba souvislé linie podél levého 

okraje zájmové plochy (podél silnice) s plošnějšími (lesního charakteru) po-
místními porosty zabíhajícími dovnitř zájmové plochy. Podél toku provést 
roztroušenou až souvislou výsadbu břehového porostu. Podél tůní provést 

výsadby pouze osamocených vrb (tůně musí zůstat maximálně osluněného 
charakteru – včetně vzrůstu navazujícího břehového porostu). 

Po zbývajících volných travnatých plochách provést roztroušené až 
skupinové výsadby stromů a keřů (včetně osamocených vrb) včetně výstavků 
(soliterů) dubu letního a topolu černého.  

 

Regenerace dolního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-

ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-
vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta se současným rozvolněním je-

ho přímé linie prostřednictvím různorodého uklonění břehů (zejména do le-
vého břehu). 

V rámci třetí etapy instalovat do koryta dřevěné pevné stupně (z dřevě-
né kulatiny a kamene) za účelem jeho diverzifikace a zpomalení odtoku. 

V rámci čtvrté etapy provést kompletní zatravnění alespoň 15 metrů 

širokého pásu podél celé délky levého břehu s následnými výsadbami stano-
vištně a geograficky odpovídajících dřevin (v případě vrb výhradně z místního 
materiálu). Břehový porost podél koryta v  podobě osamocených až skupino-

vých výsadeb stromů a keřů. Podél levého okraje zájmové plochy na styku s  
ornou půdou provést souvislou liniovou výsadbu keřů s osamocenými stro-

my. V  rámci vegetačních úprav provést případně také celkovou regeneraci 
dřevinných porostů podél pravého břehu toku (aktuálně značně degradova-
nou) ve prospěch odpovídající druhové skladby a ošetření cenných dřevin. 
 

Uložení zeminy 

S výjimkou prostředního úseku (uvedeno výše) nevytvářet podél vodo-
teče jakékoliv vyšší zemní valy. Sedimenty a zeminu maximálně rozprostírat 

podél břehů (v plochách určených k následnému zatravnění). 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-
koliv během roku. 
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ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-

ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 
není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 
vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. Tůně budou ponechány přirozenému 

vývoji a případně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zása-
hy s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rost-

linných a živočišných společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-

diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 
závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Režim bude navíc stabili-
zován pevnými stupni v korytě Šatavy. 

 

08-2 VKP LOUKA POD ŠEJBOU 

 

 Kat. území  HRUŠOVANY 
 

Návrh předpokládá drobnější regenerační zásahy ve stávajícím mokřadu 

(významném krajinném prvku) ve prospěch optimalizace rozvoje mokřadních spo-

lečenstev rostlin a živočichů, který je za stávajícího stavu existenčně omezen 

v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňování, rozvoje rákosu obecného a 

náletových dřevin. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových spodních vod. Rea-

lizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Louka pod Šejbou (cca 1,50 ha) leží v nad-
mořské výšce 187-189 m n.m. a je tvořen mělkou bezodtokou depresí 
v levobřežní nivě Šatavy s mozaikou trvale podmáčených ploch s mokřadními 

společenstvy, rákosin, travnatých ploch, vrbových porostů apod. V místech 
nejhlubších terénních depresí je plocha víceméně trvale silně podmáčena a 
voda zde na některých místech občas vystupuje až k povrchu. Lokalita leží 

pod železniční tratí, respektive pod hrází rybníka Šejba. 
Lokalita je poměrně vydatně dotována pravděpodobně pramenným vý-

věrem (výstupy mělce položené hladiny spodních vod). Zvýšené podmáčení je 
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nepochybně pozitivně ovlivněno i působením velké nádrže rybníka z druhé 

strany železničního náspu. Trvalé podmáčení plochy zde vytváří vhodné 
podmínky pro založení tůní pro rozmnožování obojživelníků, navíc při okraji 

vhodného a poměrně rozsáhlého „suchozemského“ prostředí. 
Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 

zastoupením různorodé zeleně. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána s výjimkou využívání travna-
té plochy jako hřiště pro mládež. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Louka pod Šejbou vyskytují alespoň 4 druhy 

obojživelníků, jejichž rozmnožování lze ve vyhloubených tůních do budoucna před-
pokládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k  plnohodnotné-
mu rozmnožování). Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo viri-
dis), rosničku zelenou (Hyla arborea) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). 
Možný je i výskyt některých dalších druhů jako je  skokan štíhlý (Rana dalmatina) 
nebo čolek obecný (Triturus vulgaris).  

Užovka obojková se tu objevuje pouze sporadicky a rozvoj mokřadních spole-
čenstev bezobratlých živočichů je zásadním způsobem omezen. Na lokalitě hnízdí 
z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos) nebo strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP Louka pod Šejbou nevyskytuje žádný z  chráně-

ných nebo ohrožených druhů mokřadních rostlin. Rozvoj mokřadních rostlinných 
společenstev je za stávajícího stavu víceméně zcela znemožněn. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Zájmová plocha je pomístně trvale podmáčená s mělce položenou hla-
dinou podpovrchové spodní vody, vystupující místy až k povrchu. Tento stav 
vytváří vhodné podmínky pro vytvoření plnohodnotných vodních tůní se sta-

bilnějším vodním režimem. 
Travobylinné porosty jsou po značné ploše postiženy nežádoucí sukce-

sí s hromaděním biomasy a snižováním druhové rozmanitosti s pomístním 
rozvojem porostů rákosu obecného. Pomístně se uplatňují některé cizorodé 
druhy dřevin. Některé vrby jsou ohroženy dlouhodobým neořezáváním. 

Spontánní dřevinné porosty jsou degradovány značným objemem nehroubí. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše provést vegetační úpravy ve prospěch optimalizace 
celkového stavu (na celkové ploše zhruba 1 ha) se současným vyhloubením 3 

nových drobných až středně velkých vodních tůní o výměrách 50-150 m2. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vodní tůně 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro zemní práce bude vyty-

čeno před zahájením prací pochůzkou za účasti odborného dohledu (je ne-
zbytné zachovat a nepoškodit plochy s cennými společenstvy včetně cenných 

jedinců dřevin). Tůně budou pozičně umístěny v dostatečně osluněných mís-
tech (případně bude před jejich hloubením provedena redukce dřevin). 

V zájmové ploše vyhloubit středně velkou vodní tůň o výměře zhruba 

150 m2 dotovanou výhradně průsaky spodních vod. Tůň vyhloubit jednodu-
chého tvaru, o dvou hloubkách (120 a 60 cm) a s různými sklony břehů (1:1 

až 1:3). 
V zájmové ploše dále vyhloubit dvě drobné vodní tůně o výměře zhruba 

50-60 m2 dotované výhradně průsaky spodních vod. Tůně vyhloubit jedno-

duchého tvaru, o jednotné hloubce (100 a 80 cm) a s různými sklony břehů 
(1:1 až 1:3). 

 

Vegetační úpravy 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 
ošetření vrb, odstranění cizorodých druhů a spontánního náletu a žádoucího 
cílového charakteru (volné plochy s roztroušenými dřevinami s zachování 

hustých porostů s keřovým patrem ve prospěch hnízdění slavíka obecného). 
Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezpro-

střední bodovou aplikaci herbicidu. 
 

Uložení zeminy 

Zeminu z hloubených tůní maximálně rozprostřít přímo na místech 
hloubení takovým způsobem, aby nedošlo k poškození cenných ploch. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, kosení travnatých ploch nebo eliminaci náleto-

vých dřevin. Současně je třeba zohledňovat v rámci údržby trvalé dostatečné 
oslunění tůní. 
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VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-
ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 

není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 
vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. Tůně budou ponechány přirozenému 
vývoji a případně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zása-

hy s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rost-
linných a živočišných společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-
diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 

závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  

 

08-3 BIOCENTRUM 

 

 Kat. území  HRUŠOVANY 
 

Návrh předpokládá rekonstrukci stávající dlouhodobě nevyužívané a dřevi-

nami spontánně zarůstající plochy ve prospěch kvalitní plochy zeleně s přírodě 

blízkou druhovou skladbou. Záměr předpokládá zemní a vegetační úpravy. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha (cca 1 ha) leží v nadmořské výšce 184 m n.m. a je tvo-
řena pravobřežní nivou Šatavy při okraji zástavby města Hrušovany. Původ-

ně rovná plocha nivy je značně degradována navážkami a živelným využívá-
ním. Celá plocha je porostlá spontánním náletovým porostem. 

Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 

zastoupením různorodé zeleně. 
Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána s výjimkou živelného neříze-

ného využívání umocňujícím stávající degradovaný stav. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Značná část plochy je postižena navážkami. V dřevinných porostech se 

uplatňují některé cizorodé druhy dřevin (hlavně akát). Některé vrby jsou 
ohroženy dlouhodobým neořezáváním. Spontánní dřevinné porosty jsou de-
gradovány značným objemem nehroubí. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše provést vegetační úpravy ve prospěch optimalizace 
celkového stavu (na celkové ploše zhruba 1 ha) se současnými terénními 

úpravami ve prospěch maximálního rozvolnění navážek. 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vegetační úpravy 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 

ošetření vrb, odstranění cizorodých druhů a spontánního náletu a žádoucího 
cílového charakteru (volné plochy s roztroušenými dřevinami, břehový porost 
Šatavy, souvislé linie podél zástavby a silniční komunikace) a ve prospěch 

následných zemních úprav. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných 
dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

Po dokončení zemních úprav provést výsadby stanovištně a geograficky 

odpovídajících dřevin se zohledněním břehového porostu Šatavy a souvislých 
liniových keřových výsadeb podél zástavby a silniční komunikace. Podle si-

tuace provést rovněž zatravnění vytypovaných ploch (narušených během 
zemních úprav nebo upravených obvodových deponií). 

 

Zemní úpravy 

Po provedení všeobecné probírky dřevin provést zemní úpravy zájmové 
plochy ve prospěch maximálního urovnání terénu (na původní úroveň) se 
zohledněním případných nevysokých upravených zemních valů podél zá-

stavby a silniční komunikace. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu ponechat v zájmové ploše. V případě obnažení nežá-

doucího materiálu tento ze zájmové plochy zcela odstranit.  
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin.  
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09 UNKOVICE 

 

 Kat. území  UNKOVICE, ŽABČICE, NOSISLAV 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 1,35 km od čis-
tírny odpadních vod Hrušovany po mostek polní cesty do trati Ni-
va v nadmořské výšce 179 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Koryto Šatavy je v celé délce úseku upraveno (napřímeno a zahloube-

no) s víceméně souvislým břehovým porostem (zpravidla odpovídající druho-
vé skladby). V celé délce protéká plochami orné půdy, případně na rozhraní 

různorodé zeleně s ornou půdou. V horní polovině úseku je koryto zcela na-
přímeno, v dolním úseku je upraveno do mírných meandrů. V dolním cípu 
mezi oběma mosty je koryto zcela napřímeno a je lemováno dlouhodobě ne-

využívanou plochou s mělce položenou hladinou spodní vody s porosty ráko-
su obecného a vlhkomilných náletových dřevin. Koryto je značně postiženo 

(degradováno) zanášením a abrazí v důsledku rozkolísanosti průtoků. 
V horním cípu koryto obchází čistírnu odpadních vod Hrušovany a po-

někud níže je od toku zcela izolovaná velká tůň s poměrně stabilním vodním 

režimem (průsaky z Šatavy za vyšších průtoků, dotování spodními vodami). 
V pravobřeží (pouze pomístně v přímém sousedství vodoteče) se nachá-

zí významný krajinný prvek Unkovické louky tvořený rozsáhlým komplexem 

luk s roztroušenou zelení. Ještě dále (za silnicí z Unkovic do Hrušovan) na-
vazuje významný krajinný prvek Klínky s fragmentem lužního porostu, pra-

mennými vývěry a rybářsky intenzivně využívaným rybníkem zaústěným do 
pravobřežní tůně pod objektem čistírny odpadních vod. 

Zájmová oblast je tvořena rovinatou zemědělsky využívanou krajinou 

s minimálním zastoupením různorodé zeleně a je nedílnou součásti rovinaté 
údolní nivy řeky Svratky (Šatavy). 

 

ZÁMĚR 

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 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 
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 2 Rybník    vybudování nové boční nádrže 

 3 VKP Klínky   biotechnické zásahy 
 4 VKP Unkovické louky biotechnické zásahy 

 

09-1 TOK 

 

 Kat. území  UNKOVICE, ŽABČICE, NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího koryta Šatavy v celé délce do-

tčeného úseku ve prospěch optimalizace jeho přirozené funkce, která je za stá-

vajícího stavu značně potlačena v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňo-

vání, zanášení a abraze se současným vytvořením dílčího úseku nové meandrující 

hlavní trasy toku a doprovodnými vegetačními úpravami. Segment zachovaného 

původního úseku bude regenerován ve prospěch jeho nové funkce jako specific-

kého mokřadního biotopu s profilem pro převod nadměrných průtoků. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvýše-

ním absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních ploch orné půdy a podporou samočistících procesů. Současně 

budou zvýšeny retenční prostory pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (od objektu čistírny odpad-
ních vod po propustek pod polní cestou) prochází plochami orné půdy se 

souvislým břehovým porostem odpovídající druhové skladby. Koryto je v celé 
délce zcela napřímeno a celkově značně odpřírodněno. 

Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (mezi propustkem pod polní 

cestou a silničním mostem) lemuje podél levého břehu orná půda, podél pra-
vého břehu sousedí horní polovinou s významným krajinným prvkem Unko-
vické louky. Po celé délce je kvalitní a souvislý břehový porost se stanovištně 

a geograficky vhodnou druhovou skladbou. Koryto v celé délce mírně mean-
druje a je relativně přírodě blízkého charakteru. 

V dolním cípu (mezi oběma mosty) je koryto napřímeno a obklopeno 
podmáčenou plochou s rákosinou a náletem vlhkomilných dřevin. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část dotčeného úseku koryta Šatavy (od objektu čistírny odpad-
ních vod po propustek pod polní cestou) je v celé délce postiženo (degradová-
no) splaveninami a abrazí. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 

Dolní část dotčeného úseku koryta Šatavy (mezi propustkem pod polní 
cestou a silničním mostem) je v celé délce relativně přírodě blízkého charak-

teru, ale s vysokým stupněm degradace v důsledku zanášení splaveninami. 
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Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou v určitém rozsahu zachovány. 

V dolním cípu (mezi oběma mosty) je koryto v celé délce postiženo (de-
gradováno) splaveninami a abrazí. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horního cípu úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-
vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta..  
V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta profilový příčný objekt 

za účelem dotování nové odbočující hlavní trasy Šatavy. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 
podle situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpo-

vídajících druhů dřevin a zatravnění dostatečně širokého pásů (alespoň 10-
15 metrů) orné půdy podél levého břehu. Na styku s ornou půdou tyto za-
travněné plochy vymezit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně a 

geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stromy. 
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Regenerace dolní části úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-
vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta..  
V rámci třetí etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést podle 

situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpovídají-
cích druhů dřevin a zatravnění dostatečně širokého pásů (alespoň 10-15 me-
trů) orné půdy podél celé délky levého břehu a části břehu pravého. Na styku 

s ornou půdou tyto zatravněné plochy vymezit roztroušenými liniovými vý-
sadbami stanovištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stro-

my. 
 

Regenerace dolního cípu úseku 

V rámci regenerace provést pročištění koryta s následným plošným 
snížením terénu podél obou břehů na úroveň, která zajistí rozliv vody do tak-
to upravených ploch za vyšších průtoků. 

 

Regenerace horní části úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby a umožnění následných zemních 

úprav. Současně provést případné ošetření cenných jedinců. Za účelem eli-
minace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou 

aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s jeho různorodým rozšířením 

(jak ve dně, tak z hlediska sklonu břehů). 

V rámci třetí etapy instalovat do pročištěných úseků koryta příčné ob-
jekty za účelem stabilizace vodní hladiny v rozšířených úsecích s cílem vytvo-
řit v cílovém stavu podélné trvalé vodí plochy (dotované průběžně zvýšenými 

průtoky skrz profilový příčný objekt umístěný v rámci horního cípu úseku. 
V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 

podle situace dosadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpo-
vídajících druhů dřevin a zatravnění dostatečně širokého pásu (alespoň 10-
15 metrů) orné půdy podél celé délky levého břehu. Na styku s ornou půdou 

tyto zatravněné plochy vymezit roztroušenými liniovými výsadbami stano-
vištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stromy. 

 

Vytvoření nové trasy Šatavy 

 Nová hlavní trasa koryta Šatavy bude převádět běžné průtoky prostřed-
nictvím profilového rozdělovacího příčného objektu, zatímco zvýšené průtoky 
budou tímto objektem protékat do původní hlavní trasy koryta, čímž bude za-
jištěno průběžné zavodňování tohoto upraveného odstaveného úseku a sou-
časně bude umožněn bezproblémový přechod vysokých průtoků, což omezí 
nutnou kapacitu nové meandrující trasy Šatavy. 
 Meandrující trasu nového koryta (vedoucí podél okraje významného 
krajinného prvku Unkovické louky) vytvořit s pozvolnějšími břehy a mini-
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málním zahloubením pod úroveň terénu. Podél pravého břehu následně pro-

vést plošné snížení terénu pro vytvoření vhodných podmínek pro hloubení 
izolovaných vodních tůní. Na dolním konci nového úseku instalovat pevný 

dřevěný stupeň za účelem stabilizace vodní hladiny včetně doprovodných 
mokřadů (díky rovinatému terénu) s následným kamenitým skluzem do po-
někud více zahloubeného původního koryta Šatavy. 

 Na základě přesného zaměření případně další pevný stupeň instalovat 
v horních partiích nového úseku za účelem dotování uvažované zahloubené 
vodní plochy podél levého břehu. 
 

Uložení zeminy 

V rámci regenerace stávající koryta Šatavy nevytvářet podél vodoteče 
jakékoliv vyšší zemní valy. Sedimenty a zeminu maximálně rozprostírat podél 

břehů (v plochách určených k následnému zatravnění). 
Zeminu z nového koryta maximálně rozprostřít podél pravého břehu se 

zohledněním ploch snižovaných ploch pro hloubení vodních tůní. 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

09-2 RYBNÍK 

 

 Kat. území  UNKOVICE 
 

Návrh předpokládá vybudování nové boční nádrže (zahloubené vodní plochy 

v rozhodující míře nevypustitelné) s rozsáhlou mělkou litorální zónou a izolovanou 

mokřadní plochou, mimo jiné ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rost-

lin a živočichů, a doprovodnými vegetačními úpravami. 

Záměr předpokládá zahloubení vodní plochy do stávajícího terénu s  vybu-

dováním odběrného a výpustného objektu s tím, že rozhodující objem nádrže ne-

bude s ohledem na minimální spád terénu vypustitelný. Záměr předpokládá říze-

nou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětšením 

retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

 Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 179 mn.m. mezi stávajícím ko-
rytem Šatavy a významným krajinným prvkem Unkovické louky.  
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AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně mělce po-
loženou hladinou spodních vod a vydatným zdrojem povrchových vod 

v podobě toku Šatavy. Tento stav umožňuje vybudování zahloubené vodní 
nádrže se stabilnějším vodním režimem a dotované jak vodami spodními, tak 
povrchovými. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V prostoru mezi původním a novým korytem Šatavy vybudovat za-
hloubenou boční nádrž (vodní plochu) o výměře zhruba 2,50 ha s navazující 

izolovanou mokřadní plochou a doprovodnými vegetačními úpravami. V  
rámci zátopy vodní plochy vytvořit mělkou litorální zónu (zhruba 0,50 ha,  
20% celkové plochy nádrže) ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev. 

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

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Vypouštěcí zařízení nádrže by nemělo  umožňovat záměrné zvyšování dané 
hladiny stálého nadržení, protože by v tom případě docházelo k  degradaci a zne-
hodnocování opatření ve prospěch ochrany přírody (mělké litorální zóny) – manipu-
lovatelná hladina stálého nadržení není v praxi běžně respektována. 

 

Vodní plocha 

Vodní plochu vybudovat s maximální hloubkou vody 150-200 cm a se 
sklony břehů mimo mělkou litorální zónu 1:3.  
 

Mělká litorální zóna 

V horní nátokové části vodní plochy vytvořit rozsáhlou (cca 5.000 m2) 
mělkou zónu litorálních mokřadních porostů.  

Mělkou litorální zónu vytvořit jednoduchou mozaikou různých hloubek 
při hladině stálého nadržení s cílem vytvoření stanovištně pestrých podmí-
nek pro rozvoj mokřadní vegetace. Plochy mokřadních porostů zajistit ploš-

nými bermami dna s hloubkou vody 30 cm. Cílové plochy mokřadních poros-
tů rozčlenit zabíhající mělčinou s hloubkou vody 60 cm při hladině stálého 

nadržení a na rozhraní obou hloubek situovat ostrůvek v úrovni +30 cm hla-
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diny stálého nadržení. Přechody z mělké litorální zóny do hlavní hloubky ná-

drže vytvořit v pozvolném sklonu 1:5. Obvodové sklony podél břehů zóny vy-
tvořit ve sklonu 1:3. Při modelování mělké litorální zóny využít výhradně stá-

vající rostlý terén a vyloučit případné dodatečné dosypávání mělkých partií. 
Mělká litorální zóna bude sloužit především k rozmnožování populací 

obojživelníků a hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 
 

Izolovaná mokřadní plocha 

V přímé návaznosti (s oddělením zemní hrázkou širokou 3 metry 
v úrovni +50 cm hladiny stálého nadržení ve vodní ploše vytvořenou výhrad-

ně z rostlého terénu v rámci zemních úprav) na mělkou litorální zónu vybu-
dovat izolovanou (od vodní plochy) mokřadní plochu o výměře zhruba 0,30 
ha s pestrou mozaikou zatopených (hl. vody 40 cm) až zatopených (hl. vody 

20 cm) mokřadních porostů s volnou vodní plochou (hl. vody 80 cm) upro-
střed. Obvodové sklony podél břehů mokřadní plochy vytvořit ve sklonu 1:3. 

Při modelování terénní deprese využít výhradně stávající rostlý terén a vylou-
čit případné dodatečné dosypávání mělkých partií. 

Vodní hladina v izolované mokřadní ploše bude totožná s hladinou ve 

vodní ploše (dotování bude výhradně průsaky spodních vod, nikoliv přímým 
propojením s tokem nebo vodní plochou. 

Mělká litorální zóna bude sloužit především k rozmnožování populací 
obojživelníků a hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 

 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních prací provést kompletní zatravnění celého dotče-

ného prostoru mezi VKP Unkovické louky a původní trasou Šatavy s  ná-
slednými zpravidla roztroušenými výsadbami vrb (výhradně z místního mate-

riálu). 
Podél izolované mokřadní plochy a mělké litorální zóny pouze osamo-

cené nebo dvojice vrb (obě plochy musí zůstat maximálně otevřeného cha-

rakteru). Na ostrůvku maximálně několik vrb. Po zbývajícím obvodu vodní 
plochy pomístně až souvislý břehový vrbový porost. Podél nové trasy Šatavy 
pouze velmi roztroušeně vrby. Celá zájmová plocha by měla mít v cílovém 

stavu charakter mozaiky vodních ploch, rákosin a meandrující vodoteče ob-
klopené volnými travnatými plochami s roztroušenými vrbami. 

Oddělující hrázku mezi vodní plochou a izolovanou mokřadní plochou 
je nezbytné z obou břehů zcela izolovat souvislým pásem neprostupných ke-
řů (trnitých: Prunus spinosa, Crataegus sp.) pro zajištění klidu hnízdících 

ptáků a znemožnění vstupu na hrázku. 
 

Uložení zeminy 

Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 

zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 
vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití bude případně 

třeba uvažovat o zmenšení cílových ploch mokřadů, o případném uložení 
alespoň části objemu do zemního valu podél levého břehu původní trasy Ša-
tavy s následnými vegetačními úpravami s cílem pohledového odclonění ce-

lého revitalizovaného prostoru od polních ploch nebo podobně. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět mimo dobu rozmnožování živočichů, tj. 
v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní nádrž je určena k extenzivnímu chovu ryb a rozvoji mokřadních 
společenstev. Mělká litorální zóna vodní plochy bude hnízdištěm některých 

druhů mokřadních ptáků. Pro zajištění jejich klidu by se nemělo vstupovat 
do porostů a na ostrůvky v době jejich hnízdění a podobně by se nemělo v  
tomto prostoru vůbec zdržovat (plavání, lodičky nebo podobně). Po obvodu 

litorální zóny by měl být rovněž zcela vyloučen případný sportovní rybolov na 
udici. 

Izolovaná mokřadní plocha bude sloužit výhradně zájmům ochrany 

přírody a nelze je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit 
na nemožnost nasazování jakýchkoliv ryb. V době hnízdění ptáků by se ne-

mělo do mokřadní plochy vstupovat. 
Ani na jednom z mokřadů by nemělo docházet k vysazování uměle od-

chovaných kachen divokých. Litorální zóna a izolovaná mokřadní plocha bu-

de dostatečně atraktivní, aby zde kachny hnízdily přirozeně a aby se zde na 
tahu případně i zastavovaly a v bohatých litorálních porostech ukrývaly. Vše 

by mělo být ponecháno přirozenému vývoji. 
Komplex mělké litorální zóny a izolované mokřadní plochy by měl být 

z hlediska návštěvnosti jakousi oblastí klidu v celém dotčeném prostoru. 

Celý mokřadní komplex (společně se sousedními Unkovickými louka-
mi) může po případném vybudování a dostatečném rozvoji vegetace poskyt-
nout mimořádně vhodné podmínky pro aktivity ve věci ekoturistiky v podobě 

cyklotrasy, naučné stezky s informačními panely nebo se zpestřením vysaze-
ním některých stanovištně odpovídajících vodních a mokřadních rostlin. 

 

VODNÍ REŽIM 

Ve vodní ploše průběžně udržovat hladinu stálého nadržení s  vylouče-
ním případného spouštění v jarním období v době rozmnožování obojživelní-

ků a hnízdění ptáků. 
Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny během 

první vegetační sezóny o 10-15 cm níže oproti hladině stálého nadržení, aby 

byl urychlen zárůst mokřadní vegetací.  

 

09-3 VKP KLÍNKY 

 

 Kat. území  UNKOVICE 
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Návrh předpokládá drobnější regenerační zásahy ve stávajícím mokřadu 

(významném krajinném prvku) ve prospěch optimalizace rozvoje mokřadních spo-

lečenstev rostlin a živočichů, který je za stávajícího stavu existenčně omezen 

v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňování a rozvoje dřevinného patra. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě prohloubení stávajícího terénu 

s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových spodních vod. Rea-

lizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Klínky (cca 3,50 ha) leží v nadmořské výšce 
182 m n.m. a je tvořen prameništěm v mělkém údolí nad nivou Šatavy 
s lužními a mokřadními společenstvy s umělou vodní nádrží využívanou 

k chovu ryb (sportovnímu rybolovu). V dřevinném patře převažuje jasan zte-
pilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topoly (Populus sp.) a 

vrby (Salix sp.). Uplatňuje se také cizorodý akát. 
Lokalita je poměrně vydatně dotována pramennými výrony. Trvalé 

podmáčení plochy zde vytváří vhodné podmínky pro založení tůní pro roz-
množování obojživelníků, navíc při okraji vhodného a poměrně rozsáhlého 
„suchozemského“ prostředí. 

Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 
zastoupením různorodé zeleně. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána s výjimkou rybářského vyu-

žívání rybníka. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Klínky vyskytuje alespoň 7 druhů obojživelníků. 

Rozmnožování některých z nich lze ve vyhloubených tůních do budoucna předpo-
kládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k  plnohodnotnému 
rozmnožování). Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo 
bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana ridibunda),  
skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana štíhlého (Rana dalmatina) a skoka-
na ostronosého (Rana arvalis). 

Užovka obojková se tu objevuje pouze sporadicky a rozvoj mokřadních spole-
čenstev bezobratlých živočichů je zásadním způsobem omezen. Na lokalitě hnízdí 
z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo strakapoud jižní 
(Dendrocopos syriacus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP Klínky nevyskytuje žádný z  chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Rozvoj mokřadních rostlinných společenstev 
je za stávajícího stavu značně potlačen. Z významných druhů lze jmenovat napří-
klad kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Zájmová plocha je pomístně trvale podmáčená s mělce položenou hla-
dinou spodní vody, vystupující místy až k povrchu. Tento stav vytváří vhodné 

podmínky pro vytvoření plnohodnotných vodních tůní se stabilním vodním 
režimem. 
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V dřevinných porostech se pomístně se uplatňují některé cizorodé 

druhy. Některé vrby jsou ohroženy dlouhodobým neořezáváním. Prameny 
jsou do určité míry degradovány. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací některých výše 

uvedených druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše provést vegetační úpravy ve prospěch optimalizace 
celkového stavu (na celkové ploše zhruba 3 ha) se současným vyhloubením 

nových drobných vodních tůní a rekonstrukcí pramenů. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vodní tůně 

Konkrétní stanovení pracovního prostoru pro zemní práce bude vyty-
čeno před zahájením prací pochůzkou za účasti odborného dohledu (je ne-
zbytné zachovat a nepoškodit plochy s cennými společenstvy včetně cenných 

jedinců dřevin). Tůně budou pozičně umístěny v dostatečně osluněných mís-
tech (případně bude před jejich hloubením provedena redukce dřevin). 

V zájmové ploše budou vyhloubeny dvě až tři drobné vodní tůně o vý-

měře zhruba 30-60 m2 dotované výhradně průsaky spodních vod a bez pří-
mého napojení na pramenné výrony. Tůně vyhloubit jednoduchého tvaru, o 

jednotné hloubce (100 a 80 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 1:3). 
V rámci prací je nezbytné zajistit trvalou izolaci tůní od hladiny rybní-

ka (z hlediska přístupy jakýchkoliv ryb) - například zemní hrázkou. 
 

Vegetační úpravy 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 
ošetření vrb, odstranění cizorodých druhů a zajištění dostatečného oslunění 

tůní. V rámci prací zachovat dostatečně rozsáhlé plochy porostu s bujným 
keřovým patrem z hlediska hnízdění významných druhů ptáků (slavíka 
obecného). Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět 

bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
Především v prostoru rybníka provést po redukci cizorodého akátu vý-

sadby stanovištně a geograficky odpovídajících dřevin. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu z tůní uložit v jejich nejbližším okolí (tak aby nedošlo 

ke vzniku vysokých zemních valů nebo poškození cenných ploch). 
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Rekonstrukce pramenů 

Provedení případných rekonstrukcí pramenných výronů (studánek) se 
současným vybudováním chodníčků pro návštěvníky. 
 

Regenerace rybníka 

Posoudit možnost celkové regenerace rybníka včetně odbahnění, opev-
nění nestabilních břehů a doprovodných vegetačních úprav. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny nebo eliminaci náleto-

vých dřevin. Současně je třeba zohledňovat v rámci údržby trvalé dostatečné 
oslunění tůní. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-

ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 
není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 

vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. Tůně budou ponechány přirozenému 
vývoji a případně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zása-
hy s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rost-

linných a živočišných společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-

diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 
závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  

 

09-4 VKP UNKOVICKÉ LOUKY 

 

 Kat. území  UNKOVICE 
 

Návrh předpokládá realizaci vegetačních biotechnických zásahů ve pro-

spěch celkového žádoucího charakteru celého území a také stabilizační opatření 

ve prospěch velké tůně v severním cípu celého území. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek Unkovické louky (cca 11 ha) leží v nadmoř-

ské výšce 179 m n.m. a je tvořen nivou Šatavy s mozaikou polokulturních 
luk, rákosin, keřových a dřevinných porostů (mimo jiné se vyskytuje jasan 
ztepilý Fraxinus excelsior, babyka obecná Acer campestre, dub letní Quercus 
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robur atd.) s hojným výskytem soliterních vrb (Salix sp.). V severním cípu je 

v posledních letech zregenerovaná tůň. 
Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 

zastoupením různorodé zeleně. 
Lokalita je aktuálně po většině plochy využívána ve věci kosení luk. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Unkovické louky vyskytuje alespoň 7 druhů 

obojživelníků. Rozmnožování některých z nich lze ve vyhloubených tůních do bu-
doucna předpokládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k  pl-
nohodnotnému rozmnožování). Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu 
obecnou (Bufo bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana 
ridibunda),  skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana štíhlého (Rana dalma-
tina) a skokana ostronosého (Rana arvalis). 

Užovka obojková se tu objevuje pouze sporadicky a rozvoj mokřadních spole-
čenstev bezobratlých živočichů je plně rozvinut v tůni. Na lokalitě hnízdí 
z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), žluva hajní 
(Oriolus oriolus) nebo strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP Klínky nevyskytuje žádný z  chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Pouze v tůni jsou cenná mokřadní rostlinná 
společenstva. Například s kosatcem žlutým (Iris pseudacorus) a šmelem okolična-
tým (Butomus umbellatus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Vodní tůň v severním cípu celého území je potenciálně ohrožena v  
souvislosti s případným vypouštěním rybníka ve VKP Klínky z hlediska mož-

ného zanesení nežádoucí rybí obsádky. 
Dřevinné porosty po značných částech území jsou postiženy především 

pomístním neořezáváním hlavatých vrb. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše provést vegetační úpravy ve prospěch optimalizace 
celkového stavu (na celkové ploše zhruba 3 ha) a spočívající zejména 

v ořezání hlavatých vrb. 
Provedení zemních úprav ve prospěch izolace odtoku z rybníka ve VKP 

Klínky vůči tůni v severním cípu Unkovických luk. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Stabilizace vodní tůně 

Provedení zemních úprav ve prospěch izolace odtoku z rybníka ve VKP 

Klínky od tůně směrem do koryta Šatavy. Izolaci provést zemní hrázkou mezi 
novou trasou odtoku a tůní. Zemní hrázku vybudovat dostatečně vysokou, 

aby v  žádném případě nemohlo dojít k rozlivu vody z rybníka do tůně. Zemní 
hrázku případně ze strany hladiny tůně opevnit ručně skládanou kamennou 
zídkou (mimo jiné i pro zvýšení úkrytových příležitostí pro mokřadní živoči-

chy). 
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Vegetační úpravy 

Provedení všeobecné probírky dřevin po celé zájmové ploše ve prospěch 
ošetření vrb, odstranění cizorodých druhů, spontánního náletu či usychají-

cích jedinců (na druhé straně zachovat možnosti pro hnízdění dutinových 
ptáků) a žádoucího cílového charakteru (volné plochy s roztroušenými dřevi-
nami se zachováním dostatečných ploch hustých porostů s keřovým patrem 

ve prospěch hnízdění slavíka obecného). Za účelem eliminace zmlazování od-
straňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu uložit v rámci izolující zemní hrázky nebo v nejbliž-
ším okolí. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět (pokračovat) údržbu spočí-
vající v občasném ořezávání hlavatých vrb, kosení travnatých ploch nebo 
eliminaci náletových dřevin. Současně je třeba zohledňovat v rámci údržby 

trvalé dostatečné oslunění tůně v severním cípu. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůň je určena výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných 

mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není 
žádoucí ji jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vy-

loučení nasazování jakýchkoliv ryb. Tůň bude ponechána přirozenému vývoji 
a případně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy 
s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlin-

ných a živočišných společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůně bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-

diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 
závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. V žádném případě není 
možné uvažovat o jejím napojení na okolo procházející tok Šatavy. 
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10 KNÍŽECÍ LES 

 

 Kat. území  ŽABČICE, PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 3,00 km od pro-
pustku pod polní cestou do trati Niva po zaústění Staré Šatavy do 
nového koryta v nadmořské výšce 177 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

V horním úseku je koryto Šatavy zcela napřímeno a prochází plochami 

orné půdy (se souvislým břehovým porostem), v dolní části okrajem komple-
xu lužního lesa. Koryto je v celé délce značně postiženo (degradováno) zaná-

šením a abrazí v důsledku rozkolísanosti průtoků. 
V levobřeží je v rámci rozsáhlých polních ploch soustava odvodňova-

cích kanálů (s hlavním tokem 031) se stabilnějším vodním režimem (daným 

mělce položenou hladinou spodních vod) a odvádějícím vody za vyšších stavů 
do koryta Šatavy. 

V pravobřeží je v rámci rozsáhlých polních ploch s nevelkým zastoupe-
ním různorodé zeleně (pastviny, lužní lesíky apod.) soustava polních toků (s 
hlavním tokem Žabčice) se stabilnějším vodním režimem a odvádějícím vody 

do koryta Staré Šatavy při okraji obce Přísnotice. Tok Žabčice je dotován 
především pramenným výronem v prostoru návesního rybníku Žabčice a dá-
le z pramenného výronu v prostoru čistírny odpadních vod Žabčice. Na sou-

stavě vodotečí je několik vodních ploch, tůní a Přísnotický rybník (některé 
z nich byly vybudovány v rámci krajinotvorných programů v posledních le-

tech). V území je několik významných krajinných prvků lužního charakteru 
(VKP Klučiny, VKP U hřiště a VKP Dlouhé louky). Polní plochy podél pravého 
břehu Šatavy bývají za vyšších vodních stavů nepravidelně zaplavovány nebo 

podmáčeny. V bodě zaústění toku Žabčice do Staré Šatavy je navíc napojen 
příčný kanál propojující tyto s korytem Šatavy (se směrem toku závislým na 

vodním stavu – zpravidla směrem do Staré Šatavy). 
V dolním úseku je koryto Šatavy rovněž upraveno -  napřímeno (v dolní 

části mírně meandrující) a prochází rozsáhlým komplexem lužního lesa. Ko-

ryto je v celé délce značně postiženo (degradováno) zanášením a abrazí v  dů-
sledku rozkolísanosti průtoků. V horních partiích úseku jsou podél břehů 
pozůstatku staršího koryta. 

V pravobřeží prochází rozsáhlým komplexem lužního lesa přirozeně 
meandrující koryto Staré Šatavy (regenerované v posledních letech v rámci 

krajinotvorných programů) dotující povrchovými vodami zpětným vzdutím 
Nosislavský mokřad (regenerovaný v posledních letech v rámci krajinotvor-
ných programů) v dolním cípu lesa (mokřad je současně dotován nevýraz-

ným pramenným výronem). Tok Staré Šatavy se vyznačuje značnou rozkolí-
saností průtoků v závislosti na klimatických podmínkách, respektive vydat-
nosti pramene v prostoru návesního rybníka Žabčice a v letním období po 

celé délce v podstatě vysychá. 
Zájmová oblast je tvořena rovinatou údolní nivou. V horních partiích 

zemědělsky využívanou, v dolních partiích lužního charakteru s vysokou 
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lesnatostí. Oblast je nedílnou součásti rovinaté údolní nivy řeky Svratky (Ša-

tavy). 
 

ZÁMĚR 

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 
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 

 

10-1 HORNÍ TOK 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

89 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího koryta Šatavy s doprovodnými 

vegetačními úpravami ve prospěch optimalizace jeho nové funkce (jako specific-

kého mokřadního biotopu s profilem pro převod nadměrných průtoků) v  souvis-

losti se změnou jeho funkce vodohospodářské po vybudování nové trasy hlavního 

toku Šatavy přes trať Krejty s propojením do koryta Staré Šatavy. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a zvýše-

ním absorpční schopnosti povodí se současnou eliminací nežádoucích erozních 

splachů z okolních ploch orné půdy a podporou samočistících procesů. Současně 

budou zvýšeny retenční prostory pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Šatavy prochází v horní polovině plochami orné 

půdy se souvislým břehovým porostem, v dolní polovině rozhraním orné pů-
dy a lužního lesního komplexu. Koryto je v celé délce napřímeno a celkově 
značně odpřírodněno. Po celé délce (s výjimkou dolních partií úseku) prochá-

zí podél levého břehu koryta polní komunikace a přes koryto jsou vybudová-
ny dva mostky polních komunikací. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Koryto Šatavy je v dotčeném úseku v celé délce postiženo (degradová-
no) zanesením splaveninami. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V horním cípu celého dotčeného úseku zhruba 200 metrů) provést re-
generaci spočívající v probírce stávajícího břehového porostu, pročištění ko-

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. 
Nedílnou součástí záměru musí být také přemístění trasy polní komu-

nikace dále od břehové hrany koryta. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Přemístění polní komunikace 

Stávající polní komunikaci vedoucí podél levého břehu koryta v celé 

délce zrušit se zachováním stávajících dvou mostků. Novou komunikaci vy-
tvořit v nové trase rovnoběžné s korytem, ale ve vzdálenosti minimálně 20 

metrů podél stávající břehové hrany koryta za účelem vytvoření dostatečného 
prostoru pro úpravy vlastního koryta a doprovodných vegetačních úprav. 
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Regenerace horního cípu úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-
vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta..  
V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta na dolním konci profilo-

vý příčný objekt za účelem dotování nové odbočující hlavní trasy Šatavy. 
V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 

podle situace dosadbu břehových porostů (do oboubřežní souvislé podoby) ze 

stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin a zatravnění dostateč-
ně širokého pásu (zhruba 15-20 metrů) orné půdy podél levého břehu (až 

k přeložené polní komunikaci). Podél komunikace provést liniovou výsadbu 
stanovištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými stromy. 

 

Regenerace koryta 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby a umožnění následných zemních 
úprav. Současně provést případné ošetření cenných jedinců. Za účelem eli-
minace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou 

aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta v horní části s jeho různoro-

dým rozšířením (zmírněním sklonů břehů na 1:3 až 1:5) do obou břehů. 
V dolní části provést v rámci pročištění různorodé rozšíření (zmírněním sklo-
nů břehů na 1:3 až 1:5) do levého břehu se současným prohloubením na 

hloubky vody 80 cm vůči horní hraně dolního příčného objektu. 
V rámci třetí etapy instalovat do pročištěných úseků koryta příčné ob-

jekty za účelem stabilizace vodní hladiny v rozšířených a prohloubených 

úsecích s cílem vytvořit v cílovém stavu podélné trvalé vodní plochy (dotova-
né průběžně zvýšenými průtoky skrz profilový příčný objekt umístěný 

v rámci horního cípu celého dotčeného úseku. 
V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést do-

sadbu břehových porostů ze stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 

dřevin (v případě vrb výhradně z místního materiálu) v podobě souvislých 
segmentů a roztroušených vrb. Dále provést zatravnění dostatečně širokého 
pásu (zhruba 15-20 metrů) orné půdy podél levého břehu (až k přeložené 

polní komunikaci). Podél komunikace (v dolním cípu na styku s ornou pů-
dou) provést liniovou výsadbu stanovištně a geograficky odpovídajících keřů 

s osamocenými stromy. 
 

Uložení zeminy 

Podél celého dotčeného úseku neukládat žádnou zeminu do valů. Tuto 

v celém objemu rozprostřít na okolní plochy orné půdy, případně ve vyšších 
vrstvách (plošných deponiích) mezi korytem a polní komunikací 
s následnými vegetačními úpravami. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v době vegetačního klidu a mimo dobu roz-
množování živočichů, tj. v období od října do března. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

10-2 ŽABČICE 

 

 Kat. území  ŽABČICE, PŘÍSNOTICE 
 

Návrh předpokládá realizaci drobných biotechnických zásahů ve prospěch 

rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů v podobě zemních a vege-

tačních úprav ve třech významných krajinných prvcích mokřadního charakteru a 

v dalších mokřadních plochách. Rozvoj mokřadních společenstev je za stávajícího 

stavu v jednotlivých lokalitách více nebo méně potlačován. 

Záměr předpokládá zemní úpravy malého rozsahu v podobě vyhloubení no-

vých (nebo regenerace stávajících) vodních tůní dotovaných výhradně spodními 

vodami. Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmové území je tvořeno rovinatou pravobřežní nivou Šatavy, jehož 
osou je upravený a napřímený tok Žabčice protékající od ČOV Žabčice až do 

lužního komplexu Knížecího lesa pod obcí Přísnotice. Zhruba v polovině toku 
se vlévá pravostranný bezejmenný přítok pramenící v návesním rybníku 
uvnitř zástavby obce Žabčice. 

V minulých letech zde byla realizována revitalizační opatření spočívají-
cí v dílčí regeneraci dotčených vodotečí pročištěním až obnovou koryt 
s vytvořením dřevěných pevných stupňů za účelem zpomalení odtoku a cel-

kového zlepšení vodní bilance. V rámci opatření byly mimo významné krajin-
né prvky také vyhloubeny dvě velké vodní tůně izolované od vodotečí a doto-

vané vodou prostřednictvím průcezných segmentů. Jedna z tůní byla vy-
hloubena při soutoku toku Žabčice s pravostranným přítokem, druhá před 
vstupem toku Žabčice do areálu Knížecího lesa. 

Nedílnou součástí zájmového území jsou také tři významné krajinné 
prvky mokřadního charakteru. 

VKP KLUČINY 

Významný krajinný prvek Klučiny (cca 3,50 ha) leží v kat. území Žab-
čice v nadmořské výšce 178-179 m n.m. a je tvořen lužním lesním porostem 

s druhově bohatým bylinným podrostem, loukou a tůněmi. V dřevinném pat-
ře se mimo jiné vyskytuje topol černý (Populus nigra). 
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Lokalita je poměrně vydatně dotována pramennými vývěry a přítokem 

od pramene v místě návesního rybníka uvnitř zástavby obce Žabčice. 
Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 

zastoupením různorodé zeleně při okraji zástavby obce Žabčice. 
Velká tůň obdelníkového tvaru je využívána ke sportovnímu rybolovu. 

Ostatní plochy nejsou v zásadě jakkoliv využívány. 

V minulých letech zde byla provedena některá regenerační opatření ve 
prospěch rozvoje mokřadních společenstev spočívající především ve vyhlou-
bení dvou nových tůní. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Kluřiny vyskytuje alespoň 8 druhů obojživelníků. 

Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu ze-
lenou (Bufo viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana 
ridibunda),  skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana štíhlého (Rana dalma-
tina) a skokana ostronosého (Rana arvalis). 

Pravidelněji se tu objevuje užovka obojková (Natrix natrix). Do určité míry 
jsou zde rozvinuta mokřadní společenstva bezobratlých živočichů. Na lokalitě hnízdí 
z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP Klučiny nevyskytuje žádný z  chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Z vyskytujících se významných druhů lze 
jmenovat například kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nebo bradáček vejčitý (Listera 
ovata). 

VKP U HŘIŠTĚ 

Významný krajinný prvek U hřiště (cca 3,00 ha) leží kat. území Přísno-
tice v nadmořské výšce 178 m n.m. a je tvořen lužní mozaikou vodoteče, 

rybníčku, tůně, mokřadních a lučních společenstev a fragmentů lužního le-
sa. Ve stromovém patře převládá vrba (Salix sp.), olše lepkavá (Alnus glutino-
sa), dub letní (Quercus robur) jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Po-
pulus alba) atd. 

Lokalita je poměrně vydatně dotována přítokem od pramene v místě 
návesního rybníka uvnitř zástavby obce Žabčice. V území je současně po-
měrně mělce položena hladina spodních vod. 

Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 
zastoupením různorodé zeleně v blízkosti zástavby obce Přísnotice. 

Přísnotický rybník je využíván ke sportovnímu rybolovu. Ostatní plo-

chy nejsou v zásadě jakkoliv využívány. 
V minulých letech zde bylo v rámci revitalizačních opatření provedeno 

dílčí regenerační opatření ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev spo-
čívající ve vyhloubení menší tůně po levém břehu toku Žabčice nad Přísno-
tickým rybníkem. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP U hřiště vyskytuje alespoň 9 druhů obojživelní-

ků.  Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu 
zelenou (Bufo viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana 
ridibunda),  skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana hnědého (Rana tempo-
raria), skokana štíhlého (Rana dalmatina) a skokana ostronosého (Rana arvalis). 

Pravidelněji se tu objevuje užovka obojková (Natrix natrix). Do určité míry 
jsou zde rozvinuta mokřadní společenstva bezobratlých živočichů. Na lokalitě hnízdí  
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z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík 
obecný (Luscinia megarhynchos) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP U hřiště nevyskytuje žádný z  chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Z vyskytujících se významných druhů lze 
jmenovat například kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 

VKP DLOUHÉ LOUKY 

Významný krajinný prvek Dlouhé louky (cca 1,50 ha) leží v kat. území 

Žabčice v nadmořské výšce 179 m n.m. a je tvořen lužním lesním porostem 
se středně velkou tůní a pozůstatky zazemněných koryt vodotečí. V dřevin-
ném patře se vyskytuje třeba topol bílý (Populus alba), dub letní (Quercus 
robur), babyka obecná (Acer campestre) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 

V lokalitě je poměrně mělce položena hladina spodní vody a současně 

je tato v určité míře dotována přítokem povrchových vod tokem Žabčice od 
ČOV Žabčice. 

Lokalita leží v rámci zemědělsky využívané krajiny s relativně bohatým 

zastoupením různorodé zeleně. 
Lokalita není aktuálně v zásadě jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP Dlouhé louky vyskytuje alespoň 6 druhů obojži-

velníků. Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo viridis), rosnič-
ku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana ridibunda),  skokana zele-
ného (Rana kl. esculenta) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). 

Pouze sporadicky se tu objevuje užovka obojková (Natrix natrix). Do určité 
míry jsou zde rozvinuta mokřadní společenstva bezobratlých živočichů. Na lokalitě 
hnízdí z významných druhů ptáků například moudivláček lužní (Remiz pendulinus), 
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP Dlouhé louky nevyskytuje žádný z  chráněných 

nebo ohrožených druhů mokřadních rostlin. Z vyskytujících se významných druhů 
lze jmenovat například kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Podél vodotečí po většině délky chybí dostatečné doprovodné vegetační 
plochy. V dřevinných porostech se pomístně se uplatňují některé cizorodé 

druhy. Některé vrby jsou ohroženy dlouhodobým neořezáváním.  
VKP KLUČINY 

Podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev jsou za stávajícího sta-
vu po celém území poněkud omezeny. Lesní tůň je postižena zazemněním. 
Cenná mokřadní společenstva jsou postižena nevyrovnaným vodním reži-

mem v souvislosti s přítokem povrchových vod od návesního rybníka (koryto 
je značně zazemněno a zahloubeno). Poměrně mělce položená hladina spodní 
vody včetně reálného přítoku povrchových vod od návesního rybníka vytváří 

vhodné podmínky pro regenerační opatření. 
VKP U HŘIŠTĚ 

Podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev jsou za stávajícího sta-
vu po celém území poněkud omezeny. Nátoková část Přísnotického rybníka 
je postižena zazemněním a zastíněním. Stabilní vodní bilance rybníka vytváří 

vhodné podmínky pro regenerační opatření. 
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VKP DLOUHÉ LOUKY 

Podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev jsou za stávajícího sta-
vu po celém území minimální. Stávající tůň má strmé břehy a dříve pravidel-

ně zavodňované deprese (koryta vodotečí) jsou zazemněna. Poměrně mělce 
položená hladina spodní vody včetně reálného přítoku povrchových vod od 
ČOV Žabčice vytváří vhodné podmínky pro regenerační opatření. 

Tůň pod Přísnotickým rybníkem 
Podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev jsou za stávajícího sta-

vu tůně mimořádně degradovány. Tůň je značně eutrofizována a má strmé 

břehy. 
Tůň na soutoku vodotečí 

Podmínky pro rozvoj mokřadních společenstev jsou za stávajícího sta-
vu tůně mimořádně degradovány. Tůň je značně eutrofizována a má strmé 
břehy. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Optimalizace podmínek pro rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací 

vyskytujících se druhů obojživelníků. 

 Optimalizace podmínek pro obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společen-
stev mokřadních bezobratlých živočichů. 

 Optimalizace podmínek pro obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmovém území provést doprovodné vegetační úpravy spočívající ve 

vytvoření zelených pásů podél vodotečí v celkové délce zhruba 1.000 metrů. 
V zájmovém území dále provést dílčí biotechnické zásahy v  jednotli-

vých mokřadních lokalitách. 

VKP KLUČINY 
Regenerace a rozšíření stávající malé lesní tůně. Pročištění vodoteče 

(zhruba 200 metrů) přivádějící vodu z návesního rybníka s vybudováním 
pevného dřevěného prahu s vytvořením periodicky zaplavované až podmáče-
né pravobřežní plochy. 

VKP U HŘIŠTĚ 
Zemní úpravy nátokové části Přísnotického rybníka s doprovodnými 

vegetačními úpravami. 

VKP DLOUHÉ LOUKY 
Regenerace a rozšíření stávající středně velké tůně s obnovou zazem-

něných vodotečí a s případným vybudováním pevného dřevěného prahu na 
toku Žabčice s cílem zlepšení hladiny podpovrchových spodních vod. 

Tůň pod Přísnotickým rybníkem 

Odbahnění stávající tůně s úpravami břehů a utěsněním průcezného 
segmentu včetně vybudování pevného prahu na vodoteči za účelem stabiliza-
ce hladiny podpovrchové spodní vody dotující tůň. 
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Tůň na soutoku vodotečí 

Odbahnění stávající tůně s úpravami břehů a utěsněním průcezného 
segmentu včetně vybudování pevného prahu na vodoteči za účelem stabiliza-

ce hladiny podpovrchové spodní vody dotující tůň. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vegetační úpravy 

Předpokladem vegetačních doprovodných úprav toku Žabčice je pře-

místění stávající polní komunikace vedoucí po celé délce dotčeného levého 
břehu vodoteče. 

Vytvoření alespoň 10 metrů širokého zatravněného pásu podél celé 

délky levého břehu vodoteče (od VKP Dlouhé louky po hřiště u Přísnotic) 
s roztroušenou dosadbou břehového porostu a souvislou liniovou výsadbou 

keřů s osamocenými stromy na styku s plochami orné půdy. Při výsadbách 
využívat výhradně stanovištně a geograficky odpovídající druhy dřevin (v pří-
padně místní materiál). 

Vytvoření alespoň 10 metrů širokého zatravněného pásu podél celé 
délky levého břehu vodoteče (od VKP Klučiny po soutok s tokem Žabčice) s  

výsadbou souvislé linie keřů s osamocenými stromy na styku s plochami or-
né půdy. V rámci prací provést podle situace ošetření stávajícího břehového 
porostu (zejména v podobě ořezání hlavatých vrb). Při výsadbách využívat 

výhradně stanovištně a geograficky odpovídající druhy dřevin (v případně 
místní materiál). 

 

VKP Klučiny 

REGENERACE STÁVAJÍCÍ TŮNĚ 

V zájmové ploše provést regeneraci a rozšíření stávající drobné tůně na 
výměru zhruba 80-100 m2 dotované výhradně průsaky spodních vod a bez 
přímého napojení na vodoteč. Tůň vyhloubit (zregenerovat) jednoduchého 

tvaru, o jednotné hloubce (100 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 1:3). 
Podle situace případně provést redukci dřevin ve prospěch zajištění maxi-

málního oslunění tůně. 
REGENERACE VODOTEČE 
Dotčený úsek vodoteče v celé délce zhruba 200 metrů pročistit 

s vybudováním dřevěného pevného prahu na dolním konci za účelem stabili-
zace vodní hladiny. V přímé návaznosti na pravý břeh vodoteče provést ploš-
né snížení úrovně stávajícího terénu na úroveň horní hrany pevného prahu 

za účelem vytvoření periodicky zaplavované (pomístní prohloubení snížené 
plochy o 20 cm) a podmáčené plochy pro rozvoj mokřadních společenstev o 

výměře zhruba 400-600 m2. Podle situace případně provést redukci dřevin 
ve prospěch zajištění maximálního oslunění mokřadní plochy. 

 

VKP U hřiště 

ÚPRAVY NÁTOKOVÉ ČÁSTI RYBNÍKA 
V rámci nátokové části rybníka provést v první fázi prací redukci dře-

vin (včetně ořezání hlavatých vrb) ve prospěch zajištění maximálního osluně-

ní celé mokřadní plochy. 
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V rámci následných úprav provést pročištění nátoku vodoteče do ryb-

níka se současnou izolací mokřadní plochy prostřednictvím zemní hrázky 
opevněné ručně skládanou kamennou zídkou ze strany vodoteče. Na dolním 

konci přítoku případně instalovat pevný práh za účelem stabilizace vodní 
hladiny v mokřadní ploše. 

V rámci následných úprav provést dle situace různorodé prohloubení 

mokřadní plochy s vytvořením různých hloubek a sklonů břehů a se součas-
nou izolací celé plochy od hlavní hladiny rybníka zemní hrázkou. 

 

VKP Dlouhé louky 

REGENERACE STÁVAJÍCÍ TŮNĚ 
V zájmové ploše provést regeneraci a rozšíření stávající středně velké 

tůně na výměru zhruba 1.000 m2 dotované výhradně průsaky spodních vod 

a bez přímého napojení na vodoteč. Tůň vyhloubit (zregenerovat) jednodu-
chého tvaru, o jednotné hloubce (100 cm) a s různými sklony břehů (1:1 až 

1:3). Podle situace případně provést redukci dřevin ve prospěch zajištění ma-
ximálního oslunění tůně. 

REGENERACE VODOTEČÍ 

Vytypované úseky bývalých (zazemněných) vodotečí pročistit (obnovit) 
s případným vybudováním dřevěných pevných prahů za účelem stabilizace 
vodních poměrů. V rámci obnovy vytvořit pomístní hlubší či širší segmenty 

s různorodými sklony břehů. Podle situace případně provést redukci dřevin 
ve prospěch zajištění maximálního oslunění uvedených segmentů. V rámci 

prací nenapojovat vodoteče na zregenerovanou tůň. 
 

Tůň pod Přísnotickým rybníkem 

Provedení kompletního odbahnění tůně s rozčleněním přímých břeho-
vých linií se zohledněním různorodých sklonů břehů. V rámci prací provést 

rekonstrukci průcezného segmentu s cílem eliminace přímého propojení vo-
doteče s tůní. Je třeba zajistit pouze průsak spodní vody do tůně. 

Pro stabilizaci vodních poměrů v tůni podle situace vybudovat pevný 

dřevěný práh v korytě vodoteče. 
 

Tůň na soutoku vodotečí 

Provedení kompletního odbahnění tůně s rozčleněním přímých břeho-

vých linií se zohledněním různorodých sklonů břehů. V rámci prací provést 
rekonstrukci průcezného segmentu s cílem eliminace přímého propojení vo-
doteče s tůní. Je třeba zajistit pouze průsak spodní vody do tůně. 

Pro stabilizaci vodních poměrů v tůni podle situace vybudovat pevný 
dřevěný práh v korytě vodoteče. 
 

Uložení zeminy 

V rámci všech zemních úprav nevytvářet ukládáním zeminy na dotče-
ných místech jakékoliv zemní valy. Celý objem zeminy by bylo žádoucí odvést 

zcela mimo zájmové plochy a například rozhrnout na okolní plochy orné pů-
dy. Případně citlivě ukládat přímo na jednotlivých místech tak, aby nedochá-
zelo k poškozování cenných ploch nebo vytváření příliš vysokých valů (ma-

ximálně rozprostřít). 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu dotčených ploch 
spočívající v občasném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny nebo 

eliminaci náletových dřevin. Současně je třeba zohledňovat v rámci údržby 
trvalé dostatečné oslunění mokřadních ploch. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Všechny mokřadní plochy jsou určeny výhradně pro účely ochrany a 
podpory vzácných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z to-
ho vyplývá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba 

upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. Mokřadní plochy budou 
ponechány přirozenému vývoji a případně podle situace budou realizovány 

drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro 
rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadních ploch bude ponechán výhradně přirozenému 

vývoji s dílčí stabilizací prostřednictvím pevných prahů na vodotečích. Z hle-
diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 

závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  

 

10-3 KREJTY 

 

 Kat. území  ŽABČICE, PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá obnovu původního meandrujícího koryta Šatavy s  napo-

jením na tok Staré Šatavy protékající areálem Knížecího lesa. Návrh současně 

předpokládá vytvoření stanovištně pestrého nivního areálu podél nové trasy toku 

zahrnující novou rozsáhlou boční nádrž (vodní plochu), doprovodné mokřadní bio-

topy v podobě soustavy vodních tůní a mokřin a zpětného ramene a rozsáhlé do-

provodné vegetační úpravy. 

V případě boční nádrže (vodní plochy) záměr předpokládá zahloubení do 

stávajícího terénu s  vybudováním odběrného a výpustného objektu s tím, že roz-

hodující objem nádrže nebude s ohledem na minimální spád terénu vypustitelný. 

Záměr předpokládá řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětšením 

retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
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CHARAKTERISTIKA 

 Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 178 mn.m. podél pravého bře-
hu stávajícího upraveného koryta Šatavy. Zájmovou plochou vedlo v  minu-

losti původní meandrující koryto Staré Šatavy, které je následně dochováno 
v rámci areálu Knížecího lesa. 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena rozsáhlou plochou orné půdy, kte-
rá je za vyšších vodních stavů pomístně (v zásadě v trase bývalého koryta 
Šatavy) více nebo méně periodicky podmáčena až zaplavována. Současně re-

lativně mělce položená hladina podpovrchových spodních vod a vydatnost 
Šatavy dává dobré předpoklady pro vytvoření plnohodnotného rozsáhlého 

nivního mokřadního komplexu. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Vznik cenné tahové zastávky mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 

V rámci doprovodných mokřadů vybudovat zahloubenou boční nádrž 

(vodní plochu) o výměře zhruba 3,00 ha s vytvořením mělké litorální zóny o 
výměře zhruba 0,50 ha (tj. 16% celkové zatopené plochy), členitý rákosový 
mokřad o výměře zhruba 1 ha a zpětné rameno s rozšířeným koncem v délce 

zhruba 80 metrů. 
Vodní režim v doprovodných mokřadech podle situace stabilizovat 

pevnými stupni v novém korytě Šatavy. 
Provedení rozsáhlých vegetačních úprav po celé zájmové ploše spočíva-

jící v kompletním zatravnění s výsadbami stanovištně a geograficky odpoví-

dajících dřevin (v případě vrb výhradně z místního materiálu). 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Nové koryto Šatavy 

 Nová hlavní trasa koryta Šatavy bude převádět běžné průtoky prostřed-
nictvím profilového rozdělovacího příčného objektu, zatímco zvýšené průtoky 
budou tímto objektem protékat do původní hlavní trasy koryta, čímž bude za-
jištěno průběžné zavodňování tohoto upraveného odstaveného úseku a sou-
časně bude umožněn bezproblémový přechod vysokých průtoků, což omezí 
nutnou kapacitu nové meandrující trasy Šatavy. 
 Hluboce meandrující trasu nového koryta vytvořit s pozvolnějšími bře-
hy a minimálním zahloubením pod úroveň terénu. Podél pravého břehu ná-

sledně provést plošné snížení terénu pro vytvoření vhodných podmínek pro 
hloubení izolovaných vodních tůní v podobě podmáčených ploch (v úrovni + 

30 cm normální hladiny v korytě). V trase vytvořit dva rozšířené úseky (dl. 
zhruba 50 metrů s šířkou 8-12 metrů) se strmějším břehem 1:2 po jednom 
břehu a mírnějším (1:4) po břehu druhém. 

 Na základě přesného zaměření případně instalovat v korytě pevné 
stupně za účelem stabilizace vodní hladiny v rozšířených úsecích nebo příb-
řežních soustavách vodních tůní. 

 V horní části nového úseku instalovat rozdělovací příčný objekt pro 
napájení boční nádrže (vodní plochy). Na dolním konci nového úseku insta-

lovat stavitelný příčný objekt za účelem převádění vody za vyšších průtoků 
příčným kanálem zpět do původního koryta Šatavy (při sečtení průtoků toku 
Žabčice a Šatavy zde může docházet v nadměrným průtokům). 

 V dolním úseku v rámci okraje areálu Knížecího lesa je třeba vést no-
vou trasu koryta zcela mimo obě severní tůně, které musí zůstat od toku zce-

la izolované a tudíž dotované výhradně průsaky spodních vod. 
 

Vodní plocha 

Vodní plochu vybudovat s maximální hloubkou vody 150-200 cm a se 
sklony břehů mimo mělkou litorální zónu 1:3.  
 

Mělká litorální zóna 

V horní nátokové části vodní plochy vytvořit rozsáhlou (cca 5.000 m2) 
mělkou zónu litorálních mokřadních porostů.  

Mělkou litorální zónu vytvořit jednoduchou mozaikou různých hloubek 

při hladině stálého nadržení s cílem vytvoření stanovištně pestrých podmí-
nek pro rozvoj mokřadní vegetace. Plochy mokřadních porostů zajistit ploš-

nými bermami dna s hloubkou vody 30 cm. Cílové plochy mokřadních poros-
tů rozčlenit zabíhající mělčinou s hloubkou vody 60 cm při hladině stálého 
nadržení a na rozhraní obou hloubek situovat ostrůvek v úrovni +30 cm hla-

diny stálého nadržení. Přechody z mělké litorální zóny do hlavní hloubky ná-
drže vytvořit v pozvolném sklonu 1:5. Obvodové sklony podél břehů zóny vy-
tvořit ve sklonu 1:3. Při modelování mělké litorální zóny využít výhradně stá-

vající rostlý terén a vyloučit případné dodatečné dosypávání mělkých partií. 
Mělká litorální zóna bude sloužit především k rozmnožování populací 

obojživelníků a hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 
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Mokřad 

V přímé návaznosti (s oddělením zemní hrázkou širokou 3 metry 
v úrovni +50 cm hladiny stálého nadržení ve vodní ploše vytvořenou výhrad-

ně z rostlého terénu v rámci zemních úprav) na mělkou litorální zónu vybu-
dovat izolovaný (od vodní plochy) mokřad o výměře zhruba 1,00 ha s pestrou 
mozaikou zatopených (hl. vody 40 cm) až bažinatých (hl. vody 20 cm) mok-

řadních porostů s volnými vodními plochami (hl. vody 80 cm) a ostrůvkem 
(+20 cm hladiny stálého nadržení) uprostřed. Obvodové sklony podél břehů 

mokřadní plochy vytvořit ve sklonu 1:3. Při modelování terénní deprese vyu-
žít výhradně stávající rostlý terén a vyloučit případné dodatečné dosypávání 
mělkých partií. 

Úroveň vodní hladiny v mokřadu bude totožná s hladinou ve vodní 
ploše (dotování bude výhradně průsaky spodních vod, nikoliv přímým propo-

jením s tokem nebo vodní plochou). 
Mokřad bude sloužit především k rozmnožování populací obojživelníků a 

hnízdění některých běžnějších druhů mokřadních ptáků. 
 

Vodní tůně 

Do podmáčených ploch podél pravého břehu nového koryta vyhliubit 

soustavu 4-6 středně velkých vodních tůní (200-250 m2). Tůně hloubit jed-
noduchého tvaru a s různorodými sklony břehů (1:1 až 1:3) a jednotnými 

hloubkami vody v rozmezí 60-120 cm. Tůně budou zcela izolovány od vlast-
ního koryta Šatavy a dotovány výhradně průsaky hladiny podpovrchových 
spodních vod. 

Vodní tůně budou vytvořeny zejména ve prospěch rozmnožování obojži-
velníků a obecného rozvoje stanovištně odpovídajících mokřadních společen-
stev. 

 

Zpětné rameno 

Ve vytypovaném úseku nového koryta Šatavy vytvořit do pravého bře-
hu přímo navazující zpětné rameno s rozšířeným koncem na 8-12 metrů a 
různorodě ukloněnými břehy (1:2 až 1:4). Hloubka vody v rozšířeném úseku 

bude 80 cm a v místě zaústění do koryta bude vytvořen segment s hloubkou 
vody 10 cm za normálního stavu hladiny v korytě. Za nižších vodních stavů 

tak bude vytvořeno izolované vodní jezero (za vyšších vodních stavů bude 
rameno s tokem tvořit souvislou zatopenou plochu). 

Reliéf dna zpětného ramene bude vytvářen přímo v rámci zemních pra-

cí do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě nebudou využity pozděj-
ší umělé násypy zeminy. 

Zpětné rameno bude vytvořeno zejména ve prospěch rozmnožování oboj-

živelníků a obecného rozvoje stanovištně odpovídajících mokřadních společen-
stev. 
 

Uložení zeminy 

Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 
zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 

vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití bude případně 
třeba uvažovat o zmenšení cílových ploch mokřadů, o případném uložení 
alespoň části objemu do zemního valu podél pravého okraje celé zájmové 
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plochy s následnými vegetačními úpravami s cílem pohledového odclonění 

celého revitalizovaného prostoru od polních ploch nebo podobně. 
 

Vegetační úpravy 

Po dokončení zemních úprav provést kompletní zatravnění celé zájmo-

vé plochy (včetně případné obvodové deponií zeminy). V celém rozsahu mezi 
novým a stávajícím korytem Šatavy a alespoň v šířce 15-20 metrů podél pra-

vého břehu nového koryta (případně podél doprovodných mokřadních ploch).  
V rámci následných výsadeb dřevin využívat pouze stanovištně a geo-

graficky odpovídající druhy. V případě vrb využívat v maximální míře místní 

materiál. 
Na styku celé zájmové plochy s okolními plochami orné půdy provést 

souvislou liniovou výsadbu dřevin s pomístním rozšířením. Po zbývající trav-

naté ploše provést na vhodných místech výsadbu soliterních dubů letních 
(Quercus robur) a topolu černého (Populus nigra) – jako budoucích mohut-

ných výstavků. 
Podél nového koryta Šatavy provést roztroušené až skupinové výsadby 

vrb. V rámci mokřadu a mělké litorální zóny vysázet pouze soliterní vrby 

(musí zůstat maximálně otevřeného charakteru). Pouze na ostrůvku v rámci 
mokřadu vysadit skupinu vrb. Oddělující hrázku je nezbytné z obou břehů 

zcela izolovat souvislým pásem neprostupných keřů (trnitých: Prunus spino-
sa, Crataegus sp.) pro zajištění klidu hnízdících ptáků a znemožnění vstupu 

na hrázku. Po zbývajícím obvodu vodní plochy provést roztroušenou až sku-
pinovou výsadbu vrb.  

Podél zpětného ramene a podmáčených ploch s tůněmi vysadit pouze 

osamocené vrby. Tyto mokřadní biotopy musí zůstat maximálně osluněného 
charakteru. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní nádrž je určena k extenzivnímu chovu ryb a rozvoji mokřadních 
společenstev. Mělká litorální zóna vodní plochy bude hnízdištěm některých 
druhů mokřadních ptáků. Pro zajištění jejich klidu by se nemělo vstupovat 

do porostů a na ostrůvek v době jejich hnízdění a podobně by se nemělo v  
tomto prostoru vůbec zdržovat (plavání, lodičky nebo podobně). Po obvodu 
litorální zóny by měl být rovněž zcela vyloučen případný sportovní rybolov na 

udici. 
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Mokřad a vodní tůně budou sloužit výhradně zájmům ochrany přírody 

a nelze je jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit  na ne-
možnost nasazování jakýchkoliv ryb. V době hnízdění ptáků by se nemělo do 

mokřadu vstupovat. 
Po celém dotčeném území by nemělo docházet k vysazování uměle od-

chovaných kachen divokých. Litorální zóna a mokřad budou dostatečně 

atraktivní, aby zde kachny hnízdily přirozeně a aby se zde na tahu případně i 
zastavovaly a v bohatých litorálních porostech ukrývaly. Vše by mělo být po-
necháno přirozenému vývoji. 

Komplex mělké litorální zóny a sousedního mokřadu by měl být 
z hlediska návštěvnosti jakousi oblastí klidu v celém dotčeném prostoru. 

Celý mokřadní komplex může po případném vybudování a dostateč-
ném rozvoji vegetace poskytnout mimořádně vhodné podmínky pro aktivity 
ve věci ekoturistiky v podobě naučné stezky s informačními panely nebo se 

zpestřením vysazením některých stanovištně odpovídajících vodních a mok-
řadních rostlin. 

 

VODNÍ REŽIM 

Ve vodní ploše průběžně udržovat hladinu stálého nadržení s  vylouče-
ním případného spouštění v jarním období v době rozmnožování obojživelní-
ků a hnízdění ptáků. 

Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny během 
první vegetační sezóny o 10-15 cm níže oproti hladině stálého nadržení, aby 

byl urychlen zárůst mokřadní vegetací.  
Ve zbývajících doprovodných mokřadech bude vodní režim ponechán 

výhradně přirozenému vývoji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není na 

škodu určité kolísání vodní hladiny v závislosti na klimatických podmínkách 
na lokalitě. Obecně bude vodní režim podle situace stabilizován pevnými 

stupni nové trase Šatavy. 

 

10-4 NIVA 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá revitalizaci soustavy odvodňovacích kanálů včetně do-

provodných vegetačních úprav ve prospěch obecné stabilizace zemědělsky využí-

vané plochy. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zadržením vody se současným zvětšením 

retenčních prostorů v nivě Šatavy pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

 Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 177 mn.m. podél levého břehu 
stávajícího upraveného koryta Šatavy a je tvořena rozsáhlými plochami orné 

půdy se  soustavou  odvodňovacích  kanálů. Soustava je  tvořena jednak pol- 
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ním tokem 031 vedoucím středem polních ploch a dále obvodovými kanály 

po obvodu zájmové plochy – podél hranice s okolním lužním komplexem. 
Polní tok 031 prochází celou délkou zájmového území. V dolním úseku 

v délce zhruba 450 metrů je širší (upravený) s trvalou volnou vodní hladinou 
s roztroušenými mokřadními porosty podél břehů. V horním úseku je úzký, 
zazemněný a zcela zarostlý mokřadními porosty – rákosinami. Zejména 

v dolním úseku jsou stabilní vodní poměry dané především průsaky mělce 
položených spodních vod. Kanál navíc může být zpětným vzdutím dotován za 
vyšších průtoků přímo z toku Šatavy. Charakterem jde v zásadě o stojatou 

vodu. 
Navazující kanály po okrajích zájmové plochy podél protipovodňových 

hrází v délce zhruba 1.300 metrů jsou zaplavovány pouze periodicky za vyš-
ších vodních stavů. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru odvodňovacích kanálů vyskytuje alespoň 8 druhů 

obojživelníků. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bu-
fo), ropuchu zelenou (Bufo viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skře-
hotavého (Rana ridibunda),  skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana štíhlé-
ho (Rana dalmatina) a skokana ostronosého (Rana arvalis). 

Pravidelněji se tu objevuje užovka obojková (Natrix natrix). Do určité míry 
jsou zde rozvinuta mokřadní společenstva bezobratlých živočichů.  

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru odvodňovacích kanálů nevyskytuje žádný z  chráně-

ných nebo ohrožených druhů mokřadních rostlin.  
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Tok 031 je po celé délce napřímen s absencí jakéhokoliv břehového 
porostu nebo doprovodných vegetačních ploch. V horním úseku je značně 

zazemněn. V dolním rozšířeném úseku (450 m) má strmé břehy, je široký cca 
8 metrů a hluboký 100-120 cm (hl. vody se pohybuje mezi 60-80 cm). Rozlo-

ha vodní plochy je tedy cca 0,36 ha. Příčný objekt na dolním konci není 
funkční. Navazující kanály jsou značně zazemněné a jsou zaplavovány pouze 
periodicky – krátkodobě. Orná půda je obhospodařována až k okrajům kaná-

lů (splachy, zatížení agrochemikáliemi). 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění některých druhů mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Regenerace polních toků (odvodňovacích kanálů) v celkové délce zhru-
ba 3.050 m s vybudováním příčného objektu za účelem stabilizace vodních 

poměrů v celé soustavě a rozsáhlými vegetačními úpravami podél celé délky 
odvodňovacích kanálů za účelem vytvoření dostatečně širokých zelených pá-
sů. 

Zelené pásy v podobě travnatých ploch s roztroušenými keři a osamoce-
nými stromy budou mít nepochybně příznivý vliv na "polní zvěř": hnízdění ko-
roptve polní (Perdix perdix) či život zajíce polního. Trvalé travní porosty podél 
vodoteče osídlí pestrá společenstva drobných savců (jistě se tím zvýší potravní 
nabídka pro dravce a sovy). Lze očekávat hnízdění i některých "běžných" dru-
hů zpěvných ptáků: skřivana polního (Alauda arvensis), strnada obecného 
(Emberiza citrinella), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) či ťuhýka obecného 
(Lanius collurio). 

Zatravněné pásy po obou březích toku oddělí vodní prostředí od orné 
půdy (ochrana před nežádoucím zatěžováním agrochemikáliemi). Navíc po-
skytnou tyto pásy s roztroušenými keři podmínky pro život suchozemských 
organismů. 

Vhodné biotechnické zásahy (zemní úpravy) maximálně zvýší rozmani-
tost aktuálně uniformních upravených toků prostřednictvím pomístního rozší-
ření, různých sklonů břehů, různých šířek toků a různých hloubek vody. Tento 
rozmanitý reliéf podnítí různorodý mozaikovitý rozvoj mokřadní vegetace, po-
místně vzniknou rozsáhlejší litorální porosty, jinde zase vzniknou "izolované" 
(kryté) volné vodní hladiny apod. Rozvoj mokřadních rostlinných společenstev 
povede ke zlepšení kvality vody a tím i obecně podmínek pro rozvoj živočiš-
ných společenstev vč. bezobratlých. 

Realizace navrhovaných opatření povede obecně ke zvýšení diverzity 
prostředí (a tím i druhové diverzity organismů) uniformní zemědělsky využíva-
né krajiny s vytvořením vhodných podmínek pro rozvoj mokřadních živočiš-
ných a rostlinných společenstev. 

Zregenerované polní toky se mohou stát vzorovým příkladem, jak postu-
povat při biotechnických (revitalizačních) úpravách polních toků v zemědělsky 
využívané krajině. Takových toků je v naší krajině obrovské množství a ale-
spoň některé jejich úseky by si podobně cílené úpravy jistě zasloužily (jsou 
potenciálně nesmírně vhodnými místy pro obecné zvyšování druhové diverzity 
prostředí i organismů). Navíc jde o přirozené biokoridory, které není žádoucí 
zakládat vždy jako pouhé "větrolamy" na orné půdě. Polní toky skýtají daleko 
větší možnosti pro obohacení přírody v zemědělsky využívané krajině v tomto 
směru (navíc v poměrně krátkém časovém intervalu). 

 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace toku 031 – dolní úsek 

 Regenerace dolního úseku toku 031 v délce zhruba 450 metrů a spočí-
vající ve vytvoření nepravidelně rozšířených (až na 15 metrů v  kombinaci 
rozšíření dna a různorodého zmírnění aktuálně strmých břehů až na 1:4) a 

hlubších   segmentů   (100 cm  vůči  horní  hraně  pevného prahu na dolním  
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

105 

konci kanálu) za účelem vytvoření v cílovém stavu pestré mozaiky volných 

vodních ploch a ploch mokřadních porostů. 
 Na dolním konci kanálu (pod soutokem s příčně navazujícími kanály) 

vybudovat pevný příčný práh za účelem stabilizace vodní hladiny v celé sou-
stavě. 
 

Regenerace toku 031 – horní úsek 

 Regenerace horního úseku toku 031 v délce zhruba 1.300 metrů a 
spočívající ve vytvoření 3 rozšířených (až na 12 metrů v  kombinaci rozšíření 

dna a různorodého zmírnění aktuálně strmých břehů až na 1:4) a prohlou-
bených (z části na 50 a z části na 100 cm  vůči horní  hraně pevného prahu 

na dolním konci kanálu) segmentů za účelem vytvoření v cílovém stavu volné 
vodní plochy (laguny) obklopené mokřadními porosty. 

 

Regenerace obvodových kanálů 

 Regenerace příčných kanálů v délce zhruba 1.300 metrů a spočívající 

v kompletním prohloubení (na hloubku 50 cm vůči horní hraně příčného ob-
jektu na dolním konci toku 031) s vytvořením rozšířených (až na 13 metrů v  
kombinaci rozšíření dna a různorodého zmírnění aktuálně strmého břehu do 

ploch orné půdy od protipovodňové hráze až na 1:4) a prohloubených (100 
cm vůči horní hraně pevného prahu na dolním konci kanálu – toku 031) 
segmentů za účelem vytvoření v cílovém stavu pestré mozaiky volných vod-

ních ploch a ploch mokřadních porostů. V rámci zemních úprav zachovat 
patu protipovodňové hráze s následným sklonem 1:3 do hlavní hloubky ka-

nálu. 
 

Vegetační úpravy 

 Kompletní zatravnění pásů orné půdy širokých minimálně 5 metrů od 
horních hran zemních úprav (koryta) po obou březích toku 031 a jednoho 

z břehů příčných kanálů (do ploch orné půdy) s  následnými výsadbami sta-
novištně a geograficky odpovídajících dřevin (v případě vrb využít výhradně 
místní materiál). 

 V břehových hranách kanálů provést roztroušené až skupinové výsad-
by vrb a dalších osamocených stromů nad touto hranou. Na styku s  okol-
ními plochami orné půdy provést výsadby souvislých linií keřů. 

 

Uložení zeminy 

 Veškerou zeminu rozprostřít na okolní plochy orné půdy. Méně kvalitní 
zeminu případně odvézt zcela mimo zájmovou plochu. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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VYUŽÍVÁNÍ 

Regenerované odvodňovací kanály budou sloužit výhradně zájmům 
ochrany přírody a nelze je jakýmkoliv způsobem využívat (zvláště je třeba 

upozornit na nemožnost nasazování jakýchkoliv ryb).  
Po celé zájmové ploše by nemělo docházet k vysazování či přikrmování 

divokých kachen.  
 

VODNÍ REŽIM 

Ve zregenerovaných odvodňovacích kanálech bude vodní režim pone-
chán výhradně přirozenému vývoji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není 

na škodu určité kolísání vodní hladiny v závislosti na klimatických podmín-
kách na lokalitě. Obecně bude vodní režim stabilizován pevným prahem na 

dolním konci toku 031. 

 

10-5 DOLNÍ TOK 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího koryta Šatavy ve prospěch op-

timalizace jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu ve značné míře 

potlačena v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňování, zanášení a špatné 

vodní bilance. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů se sou-

časnou podporou samočistících procesů.  
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek toku Šatavy prochází v celé délce lesním komplexem. 

Koryto je víceméně v celé délce napřímeno. V dolním konci je koryto vedeno 
v širším terénním zářezu což vytváří vhodné podmínky pro jeho přirozenou 

diverzifikaci (má relativně přírodě blízký charakter). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Celý dotčený úsek je postižen (degradován) splaveninami a zazemně-
ním.  

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou značně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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 
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stupňů pro stabilizaci vodních poměrů za nižších vodních stavů (se zohled-

něním navazujících bočních terénních depresí v horních partiích celého úse-
ku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horní části horního úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch umožnění 

následných zemních prací. Ve druhé etapě provést pročištění koryta se zo-
hledněním navazujících terénních depresí. 

V třetí etapě podle zaměření instalovat do pročištěného koryta pevné 

dřevěné stupně za účelem zpomalení odtoku a trvalého zvýšení hladiny v  
toku. 
 

Uložení zeminy 

Nánosy po celé délce úseku ukládat podél břehů. Nikoliv do vysokých 
valů, ale sedimenty maximálně rozprostírat. Z vytypovaných rizikových úse-

ků případně sedimenty umístit dále od koryta za účelem eliminace možných 
nežádoucích splachů zpět za vyšších vodních stavů (zejména v dolních parti-
ích celého úseku). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ných probírkách dřevin či úklidu za účelem eliminace zatěžování koryta spa-

denými stromy a větvemi. 

 

10-6 STARÁ ŠATAVA 

 

 Kat. území  NOSISLAV, PŘÍSNOTICE 
 

Návrh předpokládá dílčí úpravy stávajícího koryta staré Šatavy ve pro-

spěch její nové funkce po odklonění trasy vodoteče přes lokalitu Krejty. 

Záměr předpokládá úpravy koryta ve stávající trase se zohledněním žá-

doucího průtočného profilu a opatřeními ve prospěch stability vodních poměrů 

v celé zájmové ploše nivy prostřednictvím příčných objektů.  

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů se sou-

časnou podporou samočistících procesů. Současně dojde k trvalému vylepšení 

úrovně hladiny spodních vod v celém komplexu Knížecího lesa. 
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CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek toku Staré Šatavy prochází v celé délce lužním kom-
plexem Knížecího lesa. Koryto bylo v minulých letech po celé délce pročištěno 

a po celé délce má víceméně přírodě blízký charakter. 
Knížecí les o výměře zhruba 120 ha leží v nadmořské výšce 176 m n.m. 

v okrajové části ploché údolní nivy Svratky protékané říčkou Šatavou. Sever-

ním okrajem protéká upravené a napřímené koryto nové Šatavy. Středem 
komplexu prochází původní meandrující a pomístně rozšířené koryto staré 

Šatavy. 
V Knížecím lese je v přírodě blízkém stavu zachována celá škála sku-

pin typů geobiocénů lužních lesů s převahou sušších typů. Charakteristická 

mozaika biocenóz je zvláště kolem starého koryta Šatavy, kde dosud přežívají 
zbytky vzácných mokřadních typů lužního lesa. V dřevinné patře lesních po-

rostů se dosud vyskytují všechny významné dřeviny luhů, především dub 
letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus 
alba), topol černý (Populus nigra) nebo vrba bílá (Salix alba). V prostoru ko-

lem severní části starého koryta Šatavy se dosud zachovala vitální lokální 
populace lužního jilmu polního (Ulmus carpinofolia) s charakteristickými 

deskovitými kořenovými náběhy. Významné jsou i staré stromy, roztroušeně 
rostoucí podél starého koryta Šatavy, především mohutné exempláře topolu 

bílého i černého, vzácně dubu letního. Místy je ve starších porostech vyvinu-
to i keřové patro a dolní etáž s babykou obecnou (Acer campestre), svídou 
krvavou (Swida sanguinea), brslenem evropským (Euonymus europaea), lípou 

srdčitou (Tilia cordata) a bezem černým (Sambucus nigra). Na dubech cizopa-
sí Loranthus europaeus, pro zachování biodiverzity ptáků je významný dosti 

hojný výskyt doupných stromů, podél Šatavy jsou dosud zachovány i staré 
hlavaté vrby, které se ovšem postupně rozpadávají, neboť nejsou ořezávány. 

Projevuje se postupný přechod lužního lesa k sušším typům díky celkové 
změně hydrického režimu této části nivy po napřímení Šatavy. 

Tok Staré Šatavy je aktuálně dotován téměř výhradně přítokem povr-

chových vod z pramenných výronů v rámci obce Žabčice – prostřednictvím 
toku Žabčice. 

Koryto staré Šatavy bývá v celé délce zaplněno vodou pouze krátkodo-

bě začátkem jara. Poté vodní zdroje rychle slábnou a nestačí tok dotovat. Po-
kles je navíc urychlen i v důsledku poklesu hladiny v nové Šatavě. Koncem 

jara a během léta je koryto staré Šatavy převážně již zcela bez vody. 
Uvedený stav má vliv i na příliš sníženou hladinu spodní vody po ce-

lém komplexu Knížecího lesa, což je nežádoucí jak z hlediska lesnického, tak 

zoologického (například populace Rana arvalis vyžaduje, aby byla hladina 
položena co nejmělčeji – vyšší vlhkost a nižší teploty při zemi) či botanického 

(mokřadní vegetace). Tento negativní vliv zahloubeného koryta nové Šatavy 
nestačí vyrovnávat (eliminovat) ani obnovený tok staré Šatavy. 

Nedílnou součástí Knížecího lesa jsou i mokřadní lokality: Severní tůně 

a Nosislavský mokřad v dolním cípu komplexu. 
FAUNA 
V Knížecím lese aktuálně vyskytuje a rozmnožuje 12 druhů obojživelníků: čo-

lek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombi-
na bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ro-
pucha zelená (Bufo viridis), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana 
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dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), sko-
kan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan zelený (Rana kl. esculenta).  

Pravidelněji se tu vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix). Žije zde slepýš 
křehký (Anguis fragilis) a motýl pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). 

V souvislosti s hnízděním zde byl v posledních letech zjištěn například čáp 
černý (Ciconia nigra), luňák hnědý  (Milvus migrans),  luňák červený (Milvus milvus), 
žluva hajní (Oriolus oriolus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), strakapoud 
prostřední (Dendrocopos medius), lejsek šedý (Muscicapa striata), datel černý (Dryo-
copus martius), žluna šedá (Picus canus) nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v Knížecím lese vyskytují některé významné druhy mokřadních 

rostlin jako je šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) nebo kosatec žlutý (Iris pseu-
dacorus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní partie dotčeného úseku koryta staré Šatavy mají nedostatečný 
profil z hlediska uvažované nové funkce vodoteče. 

Příčný kanál je po celé délce značně zanesen a jeho funkce z hlediska 

optimalizace vodního režimu je tím významně potlačena. 
Vodní bilance celého toku staré Šatavy v délce zhruba 2.300 m je 

značně nevyrovnaný a v sušších obdobích zcela vysychá. Jeho význam 
z hlediska žádoucího vodního režimu v celém komplexu včetně přilehlých 
mokřadů a rozvoje stanovištně odpovídajících společenstev drobných tekou-

cích vod je značně potlačen a degradován. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Úpravy koryta staré Šatavy 

Úpravy koryta provést ve dvou po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch umožnění 

následných zemních prací. Ve druhé etapě provést rozšíření koryta na poža-
dovaný průtočný profil se zohledněním maximální členitosti břehových hran. 

 

Úpravy příčného kanálu 

Pročištění příčného kanálu v celé délce se zohledněním jeho rozčlenění 
různými sklony břehů (směrem od lesní komunikace) a hlubšími segmenty. 

 

Příčné objekty 

Předběžně vybudovat tři příčné objekty za účelem stabilizace vodních 

poměrů po celé délce toku staré Šatavy se zohledněním funkce příčného ka-
nálu na horním konci celého úseku. 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

110 

HORNÍ OBJEKT 

Horní objekt (stavítko) bude sloužit k řízení vodního režimu ve staré 
Šatavě ve vztahu k aktuálním průtokům. 

Za vyšších vodních stavů bude část objemu přitékajícího novým kory-
tem Šatavy z trati Krejty a tokem Žabčice odkláněn příčným kanálem do stá-
vajícího napřímeného koryta Šatavy vedoucího podél areálu Knížecího lesa. 

Za nižších vodních stavů bude naopak celý objem směřován do koryta staré 
Šatavy. 

PROSTŘEDNÍ OBJEKT 

Prostřední objekt (pevný práh) bude sloužit k trvalému nadržování vyš-
ší vodní hladiny v horních partiích celého úseku – zejména zdejší rozšířené 

části (tzv. Přísnotického jezera). 
Trvalé nadržení hladiny vytvoří vodní plochu, ve které dojde k rozvoji 

mokřadních rostlinných i živočišných společenstev. Pozitivně bude ovlivněna 

i úroveň hladiny spodní vody v této části lesního komplexu. 
DOLNÍ OBJEKT 

Dolní objekt (stavítko) bude sloužit k řízenému dotování přilehlého No-
sislavského mokřadu. Pozitivně bude ovlivněna i úroveň hladiny spodní vody 
v této části lesního komplexu. 

Objekty nebudovat v podobě betonových monolitů, ale s  kamenným 
obložením s utopenými spárami. Před a pod objekty provést podle situace 
opevnění kamenným záhozem. 
 

Uložení zeminy 

Nánosy po celé délce upravovaného úseku staré Šatavy i příčného ka-
nálu ukládat podél břehů. Nikoliv do vysokých valů, ale sedimenty maximál-

ně rozprostírat.  
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ných probírkách dřevin či úklidu za účelem eliminace zatěžování koryta spa-
denými stromy a větvemi. 

 

10-7 SEVERNÍ TŮNĚ 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá realizaci drobných biotechnických zásahů ve prospěch 

rozšíření a optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev rostlin a 

živočichů v podobě zemních a vegetačních úprav.  
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Záměr předpokládá zemní úpravy malého rozsahu v podobě rozšíření a pro-

hloubení stávajících vodních tůní dotovaných výhradně spodními vodami. Záměr 

nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpokládá žádnou 

řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Severní tůně leží v severním cípu lužního komplexu Knížecího lesa v 

nadmořské výšce 178 m n.m. a jsou tvořeny soustavou terénních depresí 
(pozůstatků starých ramen říčky Šatavy). V minulých letech zde byly prove-
dena regenerační opatření spočívající v prohloubení tří tůní ve prospěch ob-

novy vhodných podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev. 
V zájmové ploše je poměrně mělce položena hladina spodních vod. Tů-

ně se vyznačují periodickým vodním režimem. V jarním období jsou na plné 
vodě, zatímco v období letním téměř vysychají. 

Tůně leží v rámci rozsáhlého lesního komplexu představují mimořádně 

vhodné životní podmínky pro populace obojživelníků. Jak z hlediska jejich 
rozmnožování, tak z hlediska vhodného a rozsáhlého „suchozemského“ pro-
středí pro tuto každoroční fázi jejich života. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru Severních tůní vyskytuje alespoň 7 druhů obojživel-

níků. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), ro-
puchu obecnou (Bufo bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana štíhlého (Ra-
na dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a skokana ostronosého (Rana 
arvalis). 

Užovka obojková se tu objevuje pouze sporadicky a bohatě jsou rozvinuta 
mokřadní společenstva bezobratlých živočichů. V minulosti zde byl nalezen  dokon-
ce listonoh jarní (Lepidurus apus). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru Severních tůní nevyskytuje žádný z  chráněných nebo 

ohrožených druhů mokřadních rostlin. Z vyskytujících se významných druhů lze 
jmenovat například kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Jižní tůň 
Stávající terénní deprese je nad rámec v minulých letech zregenerova-

né tůně. Tůň zpravidla v letním období zcela vysychá a někdy nemusí dochá-

zet k úplnému dokončení vývoje larev obojživelníků. Tůň leží v zásadě uvnitř 
lesa. 

Severní tůň 

Stávající terénní deprese je nad rámec v minulých letech zregenerova-
né tůně. Po poklesu vody se v letním období udržuje vodní sloupec v  nej-

hlubších místech. Rozvoj mokřadních rostlinných společenstev je významně 
omezen nadměrným zastíněním okolních vzrostlých porostů. Tůň leží v  blíz-
kosti okraje lesa. 

Západní tůň 
Stávající terénní deprese je nad rámec v minulých letech zregenerova-

né tůně. Po poklesu vody se v letním období udržuje vodní sloupec v  nej-
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hlubších místech. Rozvoj mokřadních rostlinných společenstev je poněkud 

omezen zastíněním okolních vzrostlých porostů. Tůň leží při okraji lesa. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Optimalizace a rozšíření vhodných podmínek pro rozmnožování a dlouhodobou 

prosperitu populací vyskytujících se druhů obojživelníků. 

 Optimalizace a rozšíření podmínek pro rozvoj stanovištně odpovídajících spole-
čenstev mokřadních bezobratlých živočichů. 

 Optimalizace a rozšíření podmínek pro rozvoj mokřadních rostl. společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Investiční záměr předpokládá realizaci drobných zemních úprav ve 
prospěch prohloubení a rozšíření stávajících periodicky či trvale zavodně-
ných tůní včetně doprovodných vegetačních úprav za účelem zajištění dosta-

tečného oslunění (mimo jiné ve prospěch podpory rozvoje mokřadních rost-
linných společenstev). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Dolní tůň 

V jižním cípu stávající tůně provést prohloubení stávajícího dna o 60 
cm (za účelem zajištění trvalé přítomnosti určitého vodního sloupce i v  let-

ním období) a dále provést rozšíření tůně severním směrem v ploše terénní 
deprese se zohledněním hlubokého (120 cm) a mělkého (80 cm) segmentu. 

 

Horní tůň 

Provést rozšíření tůně jižním směrem v ploše terénní deprese s cílem 
rozšíření periodicky zaplavované plochy se zohledněním hlubšího (80 cm) 
segmentu na okraji stávající trvale zavodněné plochy s následným maximál-

ně pozvolným přechodem do stávajícího dna terénní deprese. Rozšíření již-
ním směrem provést snížením stávajícího dna o 150 a 80 cm. 

Před realizací zemních prací provést všeobecnou probírku dřevin v  
ploše dotčené zemními úpravami a dále podél jižního břehu severní poloviny 
tůně ve prospěch zajištění maximálního oslunění pro podporu rozvoje mok-

řadní vegetace. 
 

Západní tůň 

Pod jižním okrajem (se zachováním ploch s cennými mokřadními rost-

linnými společenstvy) vyhloubit ve stávající terénní depresi další tůň (do 
hloubky 120 cm). 

Před realizací zemních prací provést všeobecnou probírku dřevin v  

ploše dotčené zemními úpravami a dále podél západního břehu (lesního 
okraje) ve prospěch zajištění maximálního oslunění pro podporu rozvoje 

mokřadní vegetace (včetně ořezání hlavatých vrb). 
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Uložení zeminy 

Veškerou zeminu uložit v  nejbližším okolí tůní – depresí (tak aby ne-
došlo ke vzniku jakýchkoliv vysokých zemních valů – maximálně rozprostřít). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb nebo eliminaci náletových dřevin. Současně je 

třeba zohledňovat v rámci údržby trvalé dostatečné oslunění tůní. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůně jsou určeny výhradně pro účely ochrany a podpory vzác-

ných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že 
není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na 
vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. Tůně budou ponechány přirozenému 

vývoji a případně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zása-
hy s cílem stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rost-
linných a živočišných společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim tůní bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z hle-
diska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny v 

závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě.  
Podle situace bude případně vodní bilance dotčené plochy (severní a 

západní tůně) vylepšena pevným stupněm v novém korytě Šatavy v trati 
Krejty. Koryto povede v blízkosti obou tůní. 

 

10-8 NOSISLAVSKÝ MOKŘAD 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá komplexní regeneraci celého mokřadu ve prospěch roz-

šíření a optimalizace podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev rostlin a ži-

vočichů v podobě zemních a vegetačních úprav.  

Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpo-

kládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Nosislavský mokřad leží v jižním cípu lužního komplexu Knížecího lesa 
v nadmořské výšce 176 m n.m. a je tvořen rozsáhlými členitými a různě hlu-

bokými terénními depresemi. 
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Mokřad je rozdělen lesní cestou na dolní a horní část. Obě části jsou 

volně propojeny cestním propustkem. Uprostřed dolní části mokřadu je ost-
růvek s několika hlavatými vrbami. Podél sz. břehu je rozsáhlá mělčina 

s pestrou mokřadní vegetací. V severní části plochy jsou zemními pracemi 
nedotčené zamokřené plochy s mokřadními společenstvy. Po celém obvodu 
hlavní vodní plochy je několik desítek hlavatých vrb. Maximální hloubka vo-

dy se pohybuje v rozmezí 100-150 cm (max. jarní stav). 
Horní část mokřadu dosahuje poněkud větších hloubek jako část dol-

ní. Podél sv. břehu hlavní vodní plochy jsou rozsáhlé mělčiny a soustava vy-

hloubených mělkých tůní s bohatými porosty mokřadní vegetace.  
V minulých letech byla provedena rozsáhlá regenerace mokřadu, který 

byl na pokraji úplného zániku, ve prospěch obnovy vhodných podmínek pro 
rozvoj mokřadních společenstev. 

Mokřad je aktuálně přímo dotován povrchovými vodami zpětným vzdu-

tím z korytě staré Šatavy. Z malé části je dotován rovněž nevýrazným pra-
menným výronem v severním cípu celého mokřadu. Vodní bilance mokřadu 

v letním období je závislá na stavu hladiny podpovrchových spodních vod. 
Mokřad leží v rámci rozsáhlého lesního komplexu, který představuje 

mimořádně vhodné životní podmínky pro populace obojživelníků. Jak 

z hlediska jejich rozmnožování, tak z hlediska vhodného a rozsáhlého „su-
chozemského“ prostředí pro tuto každoroční fázi jejich života. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána s výjimkou neřízeného spon-

tánního rybářského využívání. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru Nosislavského mokřadu vyskytuje alespoň 11 druhů 

obojživelníků. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňku ohnivou (Bombina 
bombina), ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou (Bufo viridis), blatnici 
skvrnitou (Pelobates fuscus), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana skřehotavé-
ho (Rana ridibunda), skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana štíhlého (Rana 
dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a skokana ostronosého (Rana arva-
lis). 

Pravidelným obyvatelem mokřadu je užovka obojková (Natrix natrix). Bohatě 
jsou rozvinuta stanovištně odpovídající společenstva mokřadních bezobratlých živo-
čichů. 

Z mokřadních ptáků byly v posledních letech v souvislosti s hnízdění zjištěny 
následující druhy: kachna divoká (Anas platyrhynchos), potápka malá (Tachybaptus 
ruficollis), polák chocholačka (Aythya fuligula), lyska černá  (Fulica atra) nebo slípka 
zelenonohá (Gallinula chloropus). Další druhy zde byly pozorovány na průtahu, po-
tulkách a při lovu: čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), volavka pope-
lavá (Ardea cinerea), čírka obecná (Anas crecca), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 
nebo ledňáček pestrý (Alcedo atthis). 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru Nosislavského mokřadu nevyskytuje žádný z  chráně-

ných druhů mokřadních rostlin. Z vyskytujících se významných druhů lze jmenovat 
například kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Nosislavský mokřad je aktuálně přímo dotován zpětným vzdutím povr-
chových vod z koryta staré Šatavy. Pouze dílčím způsobem se uplatňuje ne-
výrazný pramenný výron. Deprese mokřadu jsou do určité míry pod úrovní 
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dna koryta staré Šatavy, takže určité množství vody je zde v nejhlubších mís-

tech zajištěno trvale (k plnému vyschnutí zde nedochází, především v horní 
části mokřadu) v souvislosti s úrovní hladiny spodních vod. 

V časně jarním období se deprese Nosislavského mokřadu během vyš-
ších vodních průtoků plně zavodní, ale poté s poklesem hladiny v toku staré 
Šatavy v nich hladina postupně klesá. I když jarní nadržení přetrvává delší 

dobu poněkud výše nad aktuálně se snižující úrovní hladiny toku (pokles je 
poněkud opožděn), je toto z hlediska optimálního rozvoje mokřadních spole-
čenstev a rozmnožovacího cyklu živočichů (vývoj larev obojživelníků, hnízdě-

ní ptáků) nedostatečné (hladina klesá příliš brzy). 
Výše uvedený stav způsobuje několik negativních jevů. Přímý přítok 

povrchových vod se negativně projevuje na kvalitě vody v mokřadu. Volný 
přítok a odtok s volným propojením mezi oběma částmi mokřadu urychluje 
pokles vody po maximálním jarním stavu. 

Stávající reliéf dna mokřadu je navíc značně rozdílný, což má za násle-
dek příliš brzké vysychání mělkých partií a následné udržování vodního 

sloupce pouze ve značně omezených hlubších plochách (problematické 
zejména v  horní části mokřadu). Příliš vysoko posazené mělké partie mokřa-
du (klíčové z hlediska rozmnožování obojživelníků) navíc vyvolávají potřebu 

nadměrného jarního zavodňování. 
Časný pokles vody z mělkých partií mokřadu významně omezuje 

úspěšnost rozmnožování obojživelníků, která je následně ještě významně ne-

gativně ovlivněna splavením do hlubších segmentů s chybějící mokřadní ve-
getací a naopak s poměrně vysokou spontánní rybí obsádkou (včetně nežá-

doucího druhu – střevličky východní). 
Vzhledem k velké jarní hloubce a vysoké spontánní rybí obsádce se 

v hlubších segmentech mokřadu (především v horní části) prakticky vůbec 

nerozvíjí jakákoliv mokřadní vegetace. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Optimalizace a rozšíření vhodných podmínek pro rozmnožování a dlouhodobou 

prosperitu populací vyskytujících se druhů obojživelníků. 

 Optimalizace a rozšíření podmínek pro rozvoj stanovištně odpovídajících spole-
čenstev mokřadních bezobratlých živočichů. 

 Optimalizace a rozšíření podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných společen-
stev. 

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Investiční záměr předpokládá zásadní změnu dosavadního vodního re-

žimu v mokřadu spočívající ve zrušení přímého propojení s povrchovými vo-
dami staré Šatavy (mimo jiné v souvislosti s uvažovaným odkloněním celého 
toku Šatavy do této trasy) se stabilizací úrovně hladiny spodních vod příč-

ným objektem. Současně je uvažováno o oddělení obou částí mokřadu z  
hlediska odtoku z části horní do části dolní. Uvedená opatření předpokládají 
celkové snížení nutné úrovně maximální hladiny pro jarní zaplavování měl-
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kých partií. 

V souvislosti s uvedenými změnami vodního režimu záměr předpoklá-
dá nezbytné vegetační a zemní úpravy ve prospěch optimalizace podmínek 

pro rozvoj mokřadních společenstev. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Vegetační úpravy mokřadu 

Provedení vegetačních úprav po celé ploše mokřadu spočívající v  úpl-

ném odstranění topolové výsadby z horní části mokřadu a redukci hlavatých 
vrb v dolní části mokřadu. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných 
dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. Podle situace pří-

padně provést výsadbu osamocených vrb podél horní části mokřadu (až po 
dokončení regenerace). 

 

Napojení na tok staré Šatavy 

Úplné zrušení přímého propojení dolní části mokřadu s korytem staré 
Šatavy s případným zabudováním dostatečně širokého průcezného jemného 

segmentu, který umožní pouze prolínání povrchových vod do mokřadu. 
 

Příčné objekty 

OBJEKT v korytě Staré Šatavy 
Vybudování příčného objektu v prostoru stávajícího zpětného nátoku 

do dolní části mokřadu v podobě stavítka za účelem průběžné stabilizace 

úrovně hladiny spodních vod v zájmovém prostoru včetně zavodňování mok-
řadu prolínáním nadržované vody v korytě průcezným segmentem. Stavítko 

bude současně umožňovat určitou regulaci vodního stavu v mokřadu. Ma-
ximální horní hranu příčného objektu vytvořit v úrovni + 130 cm nejhlubšího 
místa terénní deprese horní části mokřadu (aktuálního stavu). 

OBJEKT mezi oběma částmi mokřadu 
Vybudování pevného příčného objektu (prahu) mezi horní a dolní částí 

mokřadu za účelem zavodňování horní části za vyšších vodních stavů a sta-
bilizace hladiny v horní části v souvislosti s poklesem vodní hladiny. Horní 
hranu pevného prahu vytvořit v úrovni –20 cm max. úrovně stavítka na staré 

Šatavě. 
Objekty nebudovat v podobě betonových monolitů, ale s  kamenným 

obložením s utopenými spárami. Před a pod objekty provést podle situace 

opevnění kamenným záhozem. 
 

Zemní úpravy mokřadu 

HORNÍ ČÁST 

Provedení zemních úpravy přímo navazujících na stávající centrální 
hluboký segment. 

Podél jižního břehu vytvořit izolovanou depresi (s maximální hloubkou 
vody 140 cm) od hlavní stávající hladiny mokřadu s pozvolnými sklony břehů 
se současným vytvořením přímo navazujícího velice pozvolného sklonu bře-

hu stávající hlavní hladiny mokřadu do úrovně maximální hladiny (maxi-
mální horní hrany stavítka na staré Šatavě). 

Podél severního břehu vytvořit dvě izolované deprese (s maximálními 
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hloubkami vody 100 cm) od hlavní stávající hladiny mokřadu s pozvolnými 

sklony břehů se současným vytvořením přímo navazujícího velice pozvolného 
sklonu břehu stávající hlavní hladiny mokřadu do úrovně maximální hladiny 

(maximální horní hrany stavítka na staré Šatavě). V dílčí části v přímé ná-
vaznosti na plynule svažitou mělčinu vytvořit mělce zaplavovanou plochu (s 
maximální hl. vody 30 cm s prohloubenými třemi tůněmi s max. hl. vody 

120 cm a různými sklony břehů 1:1 až 1:3). 
DOLNÍ ČÁST 
Podél severního břehu vytvořit segment velice pozvolného sklonu bře-

hu stávající hlavní hladiny mokřadu do úrovně maximální hladiny  30 cm. 
Severně hlavní vodní plochy mokřadu vytvořit zcela izolovanou zapla-

vovanou terénní depresi s maximální hloubkou vody 140 cm a pozvolnými 
sklony břehů. 
 

Uložení zeminy 

Zeminu ukládat v maximálně plošných deponiích po obvodu obou čás-
tí mokřadu (nevytvářet žádné vyšší zemní valy). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny nebo eliminaci náleto-

vých dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-
řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-

doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-
čení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných jedinců 

kachny divoké. Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle 
situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace 
nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Prostřednictvím stavítka na staré Šatavě bude v mokřadu aplikován 
následující řízený vodní režim. Maximální výška hladiny bude udržována od 

poloviny února do přelomu června a července. Poté bude hladina postupně 
snižována až na minimální úroveň (umožnění každoročního vyletnění což má 
pozitivní vliv na tento typ ekosystému). V podzimních a zimních měsících 

bude udržován stav spíše nižší (maximální promrzání vodního sloupce za 
účelem vymrzání rybí obsádky). Nadržování vody (průsakem) bude zahájeno 

každoročně až během února či března (podle povětrnostních podmínek). 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

118 

11 ŽELÍZKA 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,30 km od zaús-
tění Staré Šatavy do nového koryta po propustek pod silnicí Vra-
novice – Uherčice v nadmořské výšce 176 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

V horním úseku (po trasu plynovodu) je koryto v celé délce upraveno – 

napřímeno (do mírných oblouků, což působí jako relativně přírodní stav) a 
zahloubeno. Koryto je v celé délce značně postiženo (degradováno) zanáše-

ním. Po celé délce prochází okrajem lužních lesních porostů na styku s  plo-
chami orné půdy. 

Pravobřežní polní plochy v horní části horního úseku jsou pomístně za 

vyšších vodních stavů podmáčeny až zaplavovány. V pravobřežním lesním 
porostu v dolní části horního úseku je soustava terénních depresí (patrně 

pozůstatků bývalého koryta) za vyšších vodních stavů více nebo méně zapla-
vovaných. Na rozhraní horní a dolní části odbočuje ze stávajícího upravené-
ho koryta rameno – pozůstatek bývalého koryta přecházející propustkem pod 

lesní komunikací do úzkého kanálu vedoucího podél této komunikace. 
V prostoru přechodu plynovodu přes tok Šatavy je zaústěn bezejmenný 

pravostranný přítok pramenící při okraji komplexu Knížecího lesa. V celé 

délce zhruba 1,10 km je upraven (napřímen a zahlouben) s roztroušeným 
břehovým porostem. V letním období jeho koryto zpravidla zcela vysychá. 

Přítok je zaústěn do horního cípu rozšířeného původního koryta Šatavy. 
Celé dotčené území se dnes vyznačuje mimořádnou rozkolísaností 

vodního režimu v důsledku vodárenských odběrů spodních vod v rámci vod-

ního zdroje Vranovice. Horní úsek se vyznačuje stabilnějším režimem a povr-
chová voda v korytě přetrvává v  určitém množství vždy. Naproti tomu v dol-

ním úseku zůstává koryto zpravidla od poloviny léta do poloviny podzimu 
zcela bez vody. 

V dolním úseku (pod trasou plynovodu) je koryto po většině délky 

v původním rozšířeném stavu s výjimkou propojení (upraveno, ale břehový 
porost je zachován) dolní a horní rozšířené části. Po většině délky prochází 
plochami orné půdy se souvislým břehovým porostem. 

V levobřeží dolního rozšířeného úseku jsou zatravněné plochy přechá-
zející v lužní porost. Pomístně jsou pozůstatky bývalého koryta Šatavy včetně 

rákosových porostů. V minulých letech byly v tomto prostoru v rámci kraji-
notvorných programů vyhloubeny vodní tůně a dále byla provedena dílčí re-
generace starého meandrujícího ramene původní Šatavy. 

Zájmová oblast je tvořena rovinatou údolní nivou lužního charakteru 
s vysokou lesnatostí. Pouze v minimálních délkách prochází koryto na styku 
lužních porostů s plochami orné půdy. Oblast je nedílnou součásti rovinaté 

údolní nivy řeky Svratky (Šatavy). 
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ZÁMĚR 

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 

 

11-1 TOK 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího koryta Šatavy ve prospěch op-

timalizace jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu ve vysoké míře 

potlačena v důsledku přirozené sukcese v podobě zanášení a špatné vodní bilance 

s vytvořením rozšířených segmentů v souvislosti s doprovodnými mokřady a insta-

lací příčných objektů za účelem stabilizace vodních poměrů v doprovodných mok-

řadech. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Horní část horního úseku prochází podél lesního komplexu na styku 
s plochami orné půdy se sporadickým břehovým porostem podél pravého 
břehu. Koryto je v celé délce upraveno do mírných oblouků. 

Dolní část horního úseku prochází převážně podél lesních porostů na 
styku s plochami orné půdy s absencí dostatečného břehového porostu podél 

levého břehu. Koryto je v celé délce upraveno do mírných oblouků. V dolním 
cípu (v prostoru křížení trasy plynovodu) je koryto upraveno a značně odpří-
rodněno. 

Horní část dolního úseku prochází plochami orné půdy se souvislými 
břehovými a doprovodnými porosty po obou březích. Koryto je v celé délce 

víceméně původního a rozšířeného charakteru. Koryto je v celé délce značně 
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zaneseno splaveninami a degradováno pomístním zazemněním s rozvojem 

náletových vlhkomilných dřevin. 
Střední část dolního úseku prochází plochami orné půdy s víceméně 

souvislým břehovým porostem. Koryto je v celé délce upraveno, zahloubeno a 
zaneseno splaveninami. 

Dolní část dolního úseku prochází rozhraním ploch orné půdy a luč-

ních porostů přecházejících do lužního porostu se souvislým břehovým po-
rostem hlavatých vrb. Koryto je v celé délce víceméně původního a rozšířené-
ho charakteru. Koryto je v celé délce značně zaneseno splaveninami. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část horního úseku koryta je v celé délce postižena (degradová-
na) splaveninami a ostrým rozhraním s okolním terénem. Současně není do-

statečně rozvinut pravobřežní břehový porost.  
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou značně potlačeny. 

Dolní část horního úseku koryta je v celé délce postižena (degradová-

na) splaveninami a ostrým rozhraním s okolním terénem. Současně není do-
statečně rozvinut levobřežní břehový porost.  

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou značně potlačeny. 

Horní rozšířená část dolního úseku koryta je v celé délce postižena 
(degradována) splaveninami, zazemňováním s rozvojem náletových vlhkomil-

ných dřevin a ostrým rozhraním s okolním terénem. V souvislých břehových 
a doprovodných porostech se uplatňují některé nežádoucí druhy dřevin a 
starší cenní jedinci dřevin jsou existenčně ohroženi v důsledku absence péče 

(zejména ve věci ořezávání vrb).  
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou ve vysoké míře zachovány a celý úsek má přes popsané negativ-
ní jevy přírodní charakter. 

Střední část dolního úseku koryta je v celé délce postižena (degradová-
na) splaveninami a ostrým rozhraním s okolním terénem. Současně není zce-

la dostatečně rozvinut po obou březích břehový porost.  
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou značně potlačeny. 

Dolní rozšířená část dolního úseku koryta je v celé délce postižena (de-

gradována) splaveninami a poměrně ostrým rozhraním s okolním terénem. 
V souvislých břehových jsou starší cenní jedinci dřevin existenčně ohroženi 
v důsledku absence péče (zejména ve věci ořezávání vrb).  

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou ve vysoké míře zachovány a celý úsek má přes popsané negativ-

ní jevy přírodní charakter. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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-
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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-
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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horní části horního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců dřevin. Za účelem eliminace zmlazování odstraňova-

ných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s vytvořením rozšířeného a 

prohloubeného (60 cm vůči dolní hraně profilového příčného objektu) seg-
mentu a různorodě ukloněných břehů za účelem rozčlenění přímých břeho-
vých linií (v rámci pravého břehu).  

V třetí etapě podle zaměření instalovat do pročištěného koryta příčné 
objekty. V místech jejich umístění zachovat úzký profil koryta se strmějšími 

břehy. Objekty nebudovat v podobě betonových monolitů, ale s kamenným 
obložením s utopenými spárami. Před a pod objekty provést podle situace 
opevnění kamenným záhozem. 

Horní objekt vybudovat v podobě jednoúrovňového pevného prahu s cílem tr-
valé stabilizace vodní hladiny výše proti proudu – mimo jiné s cílem stabilizace vod-
ních poměrů v pravobřežním mokřadu. 

 
 
Dolní objekt vybudovat v podobě profilového pevného prahu s cílem zajištění 
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automatického periodického zaplavování doprovodných mokřadů sever za vyšších 
průtoků. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-
travnění alespoň 10-15 metrů širokého pásu po celé délce pravého břehu 
jako izolaci vůči sousedním plochám orné půdy. Současně provést výsadbu 

roztroušeného až skupinového břehového porostu (výhradně ze stanovištně a 
geograficky odpovídajících druhů dřevin) s převahou vrb (výhradně z  míst-

ního materiálu) podél pravého břehu. Podle situace provést dosadbu také 
podél levého břehu. Na styku s ornou půdou tuto zatravněnou plochu vyme-
zit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídají-

cích druhů keřů. 
 

Regenerace dolní části horního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců dřevin. Za účelem eliminace zmlazování odstraňova-

ných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s vytvořením rozšířeného a 

prohloubeného (60 cm vůči dolní hraně profilového příčného objektu) seg-
mentu a různorodě ukloněných břehů za účelem rozčlenění přímých břeho-
vých linií (v rámci levého břehu).  

V třetí etapě podle zaměření instalovat do pročištěného koryta v olním 
konci příčný objekt. V místě jeho umístění zachovat úzký profil koryta se 
strmějšími břehy. Objekt nebudovat v podobě betonového monolitu, ale s  

kamenným obložením s utopenými spárami. Před a pod objektem provést 
podle situace opevnění kamenným záhozem. 

Objekt vybudovat v podobě profilového pevného prahu s cílem zajištění au-
tomatického periodického zaplavování doprovodných mokřadů jih za vyšších průto-
ků. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-

travnění alespoň 10-15 metrů širokého pásu po celé délce levého břehu jako 
izolaci vůči sousedním plochám orné půdy. Současně provést výsadbu roz-

troušeného až skupinového břehového porostu (výhradně ze stanovištně a 
geograficky odpovídajících druhů dřevin) s převahou vrb (výhradně z  míst-
ního materiálu) podél levého břehu. Podle situace provést dosadbu také po-

dél pravého břehu. Na styku s ornou půdou tuto zatravněnou plochu vyme-
zit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídají-
cích druhů keřů. 

 

Regenerace horní rozšířené části dolního úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců dřevin. Za účelem eliminace zmlazování odstraňova-

ných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
Současně provést probírku náletových dřevin (včetně ošetření vytypo-

vaných cenných jedinců, kteří budou ponecháni) v horních partiích úseku ve 

prospěch reálnosti zemních úprav a zajištění dostatečného oslunění příbřež-
ních mělkých partií rozšířeného koryta Šatavy. Dále provést probírku pravo-
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břežního doprovodného vrbového porostu včetně ošetření starých cenných 

stromů (ořezání vrb). 
V druhé etapě provést pročištění koryta s pomístním vytvořením růz-

norodě ukloněných břehů za účelem rozčlenění přímých břehových linií a 
eliminace strmé izolace od okolní souše. V rámci prací zachovat stávající plo-
chy s cennými mokřadními společenstvy (zejména stulíku žlutého) a také 

vytypované dřeviny. V rámci prací dále v horních partiích zohlednit existenci 
izolovaného přítoku bezejmenného pravostranného přítoku. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-

travnění alespoň 10-15 metrů širokého pásu po celé délce obou břehů jako 
izolaci vůči sousedním plochám orné půdy. Na styku s ornou půdou tyto za-

travněné plochy vymezit roztroušenými liniovými výsadbami stanovištně a 
geograficky odpovídajících druhů keřů. 

Na základě podrobného zaměření případně v dolním konci úseku instalovat 

příčný objekt (v podobě jednoúrovňového pevného prahu) za účelem stabilizace 
vodní hladiny v celém rozšířeném úseku. 

 

Regenerace střední části dolního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců dřevin. Za účelem eliminace zmlazování odstraňova-

ných dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s vytvořením různorodě uklo-

něných břehů za účelem rozčlenění přímých břehových linií (mozaikovitě v 

rámci obou břehů).  
V třetí etapě podle zaměření instalovat na dolním konci do pročištěné-

ho koryta příčný objekt. V místě jeho umístění zachovat úzký profil koryta se 

strmějšími břehy. Objekt nebudovat v podobě betonového monolitu, ale s  
kamenným obložením s utopenými spárami. Před a pod objektem provést 

podle situace opevnění kamenným záhozem. 
Objekt vybudovat v podobě jednoúrovňového pevného prahu s cílem optima-

lizace vodních poměrů v periodickém mokřadu. 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-

travnění alespoň 10-15 metrů širokých pásů po celé délce obou břehů jako 
izolaci vůči sousedním plochám orné půdy. Současně provést dosadbu 
oboubřežního břehového porostu (výhradně ze stanovištně a geograficky od-

povídajících druhů dřevin, v případě vrb výhradně z  místního materiálu). 
Podle situace provést dosadbu také podél pravého břehu. Na styku s ornou 
půdou tyto zatravněné plochy vymezit roztroušenými liniovými výsadbami 

stanovištně a geograficky odpovídajících druhů keřů. 
 

Regenerace dolní rozšířené části dolního úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést údržbu břehového porostu spočívající v ořezu hlavatých vrb. 
V druhé etapě provést prohloubení dolních partií rozšířeného koryta 

s vytvořením pozvolných přechodů do stávajícího dna a zachováním stávají-
cích břehových hran podél obou břehů. V rámci prací zachovat stávající plo-
chy s cennými mokřadními společenstvy v horní části rozšířené části.  

V třetí etapě instalovat do pročištěného koryta v dolním již zúženém 
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úseku nad propustkem pod silnicí příčný objekt. Objekt nebudovat v podobě 

betonového monolitu, ale s kamenným obložením s utopenými spárami. Před 
a pod objektem provést podle situace opevnění kamenným záhozem. 

Objekt vybudovat v podobě jednoúrovňového pevného prahu s cílem trvalé 
stabilizace vodní hladiny výše proti proudu (v celém rozšířeném úseku). 

V rámci čtvrté etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést 
kompletní zatravnění orné půdy mezi pravým břehem koryta a vodárenským 

objektem. Na styku s ornou půdou tuto zatravněnou plochu vymezit roztrou-
šenou liniovou výsadbou stanovištně a geograficky odpovídajících keřů. 
 

Uložení zeminy 

Nánosy nikde po celé délce úseku neukládat podél břehů do zemních 

valů. Veškerý objem je žádoucí buď zaorat do okolních ploch orné půdy nebo 
v rámci následně zatravňovaných ploch jako izolačních pásů vůči orné půdě 

(vytvoření plošných deponií do výšky 50 cm, které ještě mohou umocnit 
ochranu vodoteče vůči nežádoucím splachům). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

11-2 MOKŘAD 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE 
 

Návrh předpokládá vybudování rozsáhlého členitého rákosového mokřadu 

ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových 

spodních vod. Realizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry 

v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 176 m n.m. a je tvořena rovi-
natou plochou pravobřežní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvořenou 

ornou půdou. Plocha leží při okraji rozsáhlého lužního lesního komplexu. 
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AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně mělce po-
loženou hladinou spodní vody. Za vyšších jarních vodních stavů bývá plocha 

mozaikovitě zaplavována až podmáčena v přímé souvislosti se stavy ve Staré 
a Nové Šatavě (zájmová plocha se nachází se v prostoru jejich soutoku). Ten-
to stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření mokřadu se stabilnějším vod-

ním režimem. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Vznik cenné tahové zastávky mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vytvořit pod úroveň stávajícího terénu souvislou mok-
řadní plochu (zcela izolovanou od toku Šatavy) o výměře zhruba 1,20 ha v  
podobě pestré mozaiky volných vodních ploch, zatopených až bažinatých 

mokřadních porostů s centrálním ostrovem a doprovodnými vegetačními 
úpravami.  

Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na toku Šatavy jednoúrovňovým 
příčným objektem v rámci opatření 11-1 TOK (horní část horního úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k horní hraně 
jednoúrovňového příčního objektu na toku Šatavy, který bude vodní hladinu 
v mokřadu stabilizovat. 
 

Mokřadní plocha 

Mokřadní plocha bude vytvořena podél 6 metrů širokého zatravněného 
pásu stávajícího terénu (zachování manipulačního prostoru) podél pravého 

břehu nové Šatavy a zhruba 10-15 metrů podél okraje lesních porostů 
v pravobřeží Staré Šatavy.  

Pestrá mozaika cílových biotopů (velice atraktivních pro hnízdění mok-

řadních ptáků) bude zajištěna většími (80 a 100 cm umožní trvalou přítom-
nost volných vodních ploch) a menšími (50 a 30 cm umožní zárůst zatope-

nými až bažinatými mokřadními porosty) hloubkami vody. Uprostřed mok-
řadní plochy bude vytvořen ostrov v úrovni +20 cm uvažované hladiny.   
Veškeré přechody různých úrovní dna deprese budou vytvořeny ve sklonech 

1:2 až 1:3. Sklony břehů po celém obvodu upravované plochy budou vytvo-
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řeny v pozvolném sklonu 1:3. Reliéf dna terénní deprese bude vytvářen pří-

mo v rámci zemních prací do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě 
nebudou nevyužity pozdější umělé násypy zeminy. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 
zemina. 

Veškerá skrytá ornice bude rozhrnuta na okolní plochy orné půdy 
s cílem urovnání terénu – zarovnání plošných depresí z hlediska rizika pod-
máčení. 

Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 
zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 
vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití je možné uvažo-

vat o případném uložení rozhodující části objemu do objemného zemního va-
lu podél jižního okraje mokřadu jako odclonění a izolace od okolních polních 

ploch. 
Podorniční vrstva zeminy pak může být uložena do plošné deponie s  maxi-

mální výškou 200-250 cm nad stávající úrovní terénu se strmějším sklonem 1:2 ze 
strany orné půdy a pozvolným sklonem 1:5 ze strany mokřadní plochy. Plošná de-
ponie může mít ze strany mokřadní plochy členitý reliéf. Pata deponie by pak měla 
být situována minimálně 3 metry podél horní okrajové hrany celé terénní deprese. 
Šířka deponie v koruně může být zhruba 15-20 metrů. 
 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních prací bude provedeno kompletní zatravnění 
(včetně případné deponie zeminy) po celém obvodu mokřadu s alespoň 10-15 

metrů širokým pásem podél okolních polních ploch. Tyto zatravněné plochy 
pak ohraničit souvislejšími liniovými výsadbami keřů s osamocenými stromy 
(výhradně ze stanovištně a geograficky odpovídajících druhů). 

V případě deponie budou v koruně a vnějším svahu (směrem k orné půdě) 
provedeny roztroušené výsadby keřů s osamocenými stromy. Podél hranice s ornou 
půdou bude vysazena souvislá linie keřů. Po vnitřním svahu plošné deponie (smě-
rem k mokřadu) bude provedeny pouze roztroušené výsadby keřů. 

Po ukončení zemních prací bude dále provedena maximálně roztrou-
šená výsadba vrb (osamocených nebo malých skupin, výhradně z místného 

materiálu) po obvodu mokřadu se zohledněním roztroušeného břehového 
porostu podél Šatavy. Celá zájmová plocha musí zůstat maximálně otevřené-

ho charakteru. Na centrálním ostrově bude vysazeno pouze několik vrb (na-
příklad skupina a solitery). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
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VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-
řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-

doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-
čení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných jedinců 
kachny divoké. 

Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 
budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-

lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 
hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 
v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Obecně bude vodní re-

žim stabilizován příčným objektem na toku Šatavy. 

 

11-3 DOPROVODNÉ MOKŘADY SEVER 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE 
 

Návrh předpokládá vybudování rozsáhlé plochy trvale až periodicky zapla-

vované pravobřežní nivy Šatavy ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev 

rostlin a živočichů obklopené průtočným ramenem toku. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem vytvoření různorodých mokřadních ploch dotovaných po-

vrchovými a průsakovými spodními vodami v souvislosti s příčným objektem na 

toku Šatavy. Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a ne-

předpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 176 m n.m. a je tvořena rovi-
natou plochou pravobřežní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvořeným 

ornou půdou. Plocha leží při okraji rozsáhlého lužního lesního komplexu. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně mělce po-
loženou hladinou spodní vody. Za vyšších jarních vodních stavů bývá plocha 
mozaikovitě podmáčena. Tento stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření 

mokřadu se stabilnějším vodním režimem se zohledněním periodického za-
plavování za vyšších průtoků. 
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ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění některých druhů mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vytvořit pod úroveň stávajícího terénu souvislou mok-

řadní plochu (podél rozšířeného segmentu toku) propojenou s tokem Šatavy 
o výměře zhruba 1,00 ha (v délce zhruba 250 metrů a šířce 30-40 metrů) v  
podobě pestré mozaiky trvale až periodicky zaplavovaných ploch a sušších 

ploch s doprovodnými vegetačními úpravami. Mokřadní plocha bude v celé 
délce obtékána průtočným ramenem Šatavy. 

Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na toku Šatavy profilovým příč-
ným objektem v rámci opatření 11-1 TOK (horní část horního úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k dolní hraně pro-
filového příčného objektu na toku Šatavy, který bude vodní hladinu 
v mokřadu stabilizovat a za vyšších průtoků bude zajišťovat její automatické 

zaplavování. 
 

Mokřadní plocha 

Pestrá mozaika cílových biotopů bude zajištěna většími (120 cm bude 

vytvářet trvalé vodní tůně) a menšími (30 cm bude vytvářet trvalou mělce za-
topenou plochu s mokřadními porosty) hloubkami vody. Rozhodující část 
plochy bude v úrovni uvažované hladiny a půjde o trvale podmáčenou a pe-

riodicky zaplavovanou plochu. Podél pravého břehu toku Šatavy bude zacho-
vána plocha stávajícího terénu (případně poněkud snížená), která bude i za 

vyšších vodních stavů představovat ostrov. Veškeré přechody různých úrovní 
dna deprese budou vytvořeny ve sklonech 1:2 až 1:3. Reliéf dna terénní de-
prese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací do stávajícího rostlého te-

rénu – v žádném případě nebudou nevyužity pozdější umělé násypy zeminy. 
Pravý břeh rozšířeného úseku Šatavy bude směrem do mokřadní plo-

chy upraven do mírného sklonu 1:3. 
 

Průtočné rameno 

Po celé délce pravého okraje bude mokřadní plocha lemována průtoč-
ným mírně meandrujícím ramenem s šířkou 5-15 metrů a různorodě uklo-

něnými břehy. Po levém břehu (do mokřadní plochy) v mírném sklonu 1:3, 
po pravém břehu (do okolních ploch orné půdy) ve sklonu 1:2. Hloubka vody 
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v rameni bude v celé délce 100 cm s rozdělením třemi segmenty v úrovni 

uvažované hladiny. Za vyšších vodních stavů tak půjde o souvislou vodní 
plochu, za stavů nižších bude rameno představovat dvě od toku Šatavy izolo-

vané vodní plochy. Reliéf dna průtočného ramene bude vytvářen přímo 
v rámci zemních prací do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě ne-
budou využity pozdější umělé násypy zeminy. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 
zemina. 

Veškerá skrytá ornice bude rozhrnuta na okolní plochy orné půdy s  
cílem urovnání terénu – zarovnání plošných depresí. 

Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 

zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 
vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití je možné uvažo-

vat o případném uložení rozhodující části objemu do objemného zemního va-
lu podél jižního okraje mokřadu jako odclonění a izolace od okolních polních 
ploch. 

Podorniční vrstva zeminy pak může být uložena do plošné deponie s  maxi-
mální výškou 200-250 cm nad stávající úrovní terénu se strmějším sklonem 1:2 ze 
strany orné půdy a pozvolným sklonem 1:5 ze strany mokřadní plochy. Plošná de-
ponie může mít ze strany mokřadní plochy členitý reliéf podle trasy průtočného ra-
mene. Pata deponie by pak měla být situována minimálně 3 metry podél horní okra-
jové hrany celé terénní deprese. Šířka deponie v koruně může být zhruba 8-10 met-
rů. 
 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních prací bude provedeno kompletní zatravnění 
(včetně případné deponie zeminy) po celém vnějším (pravém) obvodu mokřa-

du s alespoň 10-15 metrů širokým pásem podél okolních polních ploch. Tyto 
zatravněné plochy pak ohraničit souvislejšími liniovými výsadbami keřů 

s osamocenými stromy (výhradně ze stanovištně a geograficky odpovídajících 
druhů). 

V případě deponie budou v koruně a vnějším svahu (směrem k orné půdě) 
provedeny roztroušené výsadby keřů s osamocenými stromy. Podél hranice s ornou 
půdou bude vysazena souvislá linie keřů. Po vnitřním svahu plošné deponie (smě-
rem k mokřadu) bude provedeny pouze roztroušené výsadby keřů. 

Po ukončení zemních prací bude dále provedena maximálně roztrou-
šená výsadba vrb (osamocených nebo malých skupin, výhradně z místného 

materiálu) po obvodu mokřadu se zohledněním roztroušeného břehového 
porostu podél Šatavy. Celá zájmová plocha musí zůstat maximálně otevřené-
ho charakteru. Na centrálním ostrově bude vysazeno pouze několik vrb (na-

příklad skupina a solitery). 
Po ukončení zemních prací bude dále provedena maximálně roztrou-

šená výsadba vrb (osamocených nebo malých skupin, výhradně z místního 

materiálu) podél průtočného ramene a také v rámci centrální sušší plochy. 
Plocha musí zůstat maximálně otevřeného charakteru. Současně bude pro-

vedena dosadba vrbového roztroušeného břehového porostu podél toku Ša-
tavy. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřadní plocha je určena výhradně pro účely ochrany a podpory 
vzácných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplý-

vá, že není žádoucí ji jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozor-
nit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchova-
ných jedinců kachny divoké. 

Mokřadní plocha bude ponechána přirozenému vývoji a případně podle 
situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace 
nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných 

společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadní plochy bude ponechán výhradně přirozenému 

vývoji v souvislosti s vlivem profilového příčního objektu charakterizovaným 
automatickým periodickým zaplavováním za vyšších průtoků v Šatavě.  

 

11-4 V OKNECH 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá regeneraci zpětného ramene Šatavy ve prospěch opti-

malizace rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá odbahnění ramene s úpravami břehů s trvalou izolací od 

toku Šatavy se zajištění dotování pouze průsakovými vodami. Záměr nebude mít 

vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou mani-

pulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 176 m n.m. a je tvořena levo-
břežním zpětným ramenem Šatavy. Vodní stav ramene je přímo závislý na 
průtocích v korytě Šatavy. Plocha leží při okraji rozsáhlého lužního lesního 

komplexu. Podél levého břehu rameno sousedí s lesními porosty, podél pra-
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vého břehu se zatravněnou plochou (včetně roztroušeného až zapojeného 

břehového porostu). 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zpětné rameno Šatavy je značně zaneseno sedimenty, má nevhodně 
strmé břehy a je silně zastíněno v důsledku vzrůstu okolních zapojených 
dřevinných porostů. Rameno je trvale přímo dotováno vodami z koryta Šata-

vy. Tento stav vytváří vhodné podmínky pro regeneraci ramene se stabilním 
vodním režimem. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalejší přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provést kompletní odbahnění zpětného ramene Šatavy v délce zhruba 

100 metrů a šířce 4-8 metrů s úpravami severního břehu, doprovodnými ve-
getačními úpravami a trvalou izolací od přímého napojení na tok Šatavy. 

Vodní poměry v rameni (společně se doprovodnými mokřady jih) stabi-

lizovat na toku Šatavy pevným příčným objektem v rámci opatření 11-1 TOK 
(horní část dolního úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Odbahnění ramene 

Odbahnění ramene provést na maximální hloubku vody 120 cm vůči 
dolní hraně profilového příčného objektu umístěného níže po proudu Šatavy. 

Podél celého jižního břehu v plném rozsahu zachovat stávající břeho-
vou hranu s následným pozvolným přechodem 1:3 do hlavní hloubky rame-
ne. 

Podél celého pravého břehu ramene břehovou hranu maximálně roz-
členit (včetně zachování některých vytipovaných cenných stromů – vrb) jak 

z hlediska reliéfu, tak z hlediska sklonu břehů (1:3 až 1:6) za účelem vytvo-
ření mělkých pobřežních ploch pro rozvoj mokřadních rostlinných společen-
stev. 
 

Uložení zeminy 

Veškerá zemina (sedimenty) musí být odvezeny zcela mimo zájmovou 
plochu. Žádný objem není možné ukládat podél obou břehů. 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

132 

Vegetační úpravy 

Před realizací zemních prací provést probírku dřevin po obou březích 
ramene ve prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby, 

odstranění problematických jedinců z hlediska přítomnost vodní plochy a 
umožnění úprav severního břehu (s vytypováním zachovaných jedinců). Sou-
časně provést případné ošetření cenných jedinců (zejména ořezání vrb). Za 

účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední 
bodovou aplikaci herbicidu. 

Podél severního břehu zachovat pouze osamocené vrby. Po dokončení 
zemních prací případně provést jejich dosadbu (výhradně z místního materi-
álu). 

Podél jižního břehu provést radikální redukci dřevin ve prospěch zajiš-
tění maximálního oslunění ramene se zachováním pouze ojedinělých stromů 

– vrb (v souladu s lesním hospodářským plánem – jde o les). Po dokončení 
zemních prací případně provést dosadbu osamocených vrb. Po dokončení 
zemních prací dále provést zatravnění zemními úpravami obnažených ploch 

podél severního břehu. 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Zpětné rameno Šatavy je určeno výhradně pro účely ochrany a podpo-
ry vzácných mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vy-
plývá, že není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba 

upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. 
Rameno bude ponecháno přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim zpětného ramene bude ponechán výhradně přirozenému 
vývoji v souvislosti s vlivem profilového příčního objektu charakterizovaným 

periodickým zaplavováním za vyšších průtoků v Šatavě.  

 

11-5 DOPROVODNÉ MOKŘADY JIH 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
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Návrh předpokládá vybudování rozsáhlé plochy trvale až periodicky zapla-

vované levobřežní nivy Šatavy ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev 

rostlin a živočichů z části obklopené zpětným ramenem toku. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem vytvoření různorodých mokřadních ploch dotovaných po-

vrchovými a průsakovými spodními vodami v souvislosti s příčným objektem na 

toku Šatavy. Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a ne-

předpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

První část zájmové plochy leží v nadmořské výšce 176 m n.m. a je tvo-
řena rovinatou plochou levobřežní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvo-

řenou ornou půdou. Plocha leží víceméně při okraji rozsáhlého lužního les-
ního komplexu. 

Druhá část zájmové plochy leží v nadmořské výšce 176 m n.m. a je 

tvořena rovinatou plochou pravobřežní nivy Šatavy porostlé lužním porostem 
s převahou vrb a se soustavou terénních depresí (patrně pozůstatků dřívěj-
šího koryta Šatavy). Plocha leží při okraji rozsáhlého lužního lesního komple-

xu. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 První část zájmové plochy je aktuálně tvořena ornou půdou s relativně 
mělce položenou hladinou spodní vody, především za vyšších jarních vodních 
stavů. Tento stav vytváří vhodné podmínky pro vytvoření mokřadu se stabil-

nějším vodním režimem se zohledněním periodického zaplavování za vyšších 
průtoků. 

 Druhá část zájmové plochy je aktuálně tvořena zalesněnou plochou 
s členitou mozaikou terénních depresí (periodicky zaplavovaných) s mělce 
položenou hladinou spodní vody. Tento stav vytváří vhodné podmínky pro 

regeneraci zdejších mokřadních biotopů se stabilním vodním režimem. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalejší přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V první (levobřežní) části zájmové ploše vytvořit pod úroveň stávajícího 
terénu souvislou mokřadní plochu (podél rozšířeného segmentu toku) propo-

jenou s tokem Šatavy o výměře zhruba 0,70 ha (v délce zhruba 200 metrů a 
šířce 30-40 metrů) v podobě rozsáhlé trvale podmáčené a periodicky zaplavo-
vané plochy. Mokřadní plocha bude po většině délky obklopena zpětným ra-

menem Šatavy. 
V druhé (pravobřežní) části zájmové plochy provést regeneraci stávají-

cích mokřadních biotopů spočívajících ve vegetačních úpravách a zemních 
úpravách (prohloubení) stávajících terénních depresí (zhruba 0,20 ha). 

Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na toku Šatavy profilovým příč-

ným objektem v rámci opatření 11-1 TOK (horní část horního úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k dolní hraně pro-

filového příčného objektu na toku Šatavy, který bude vodní hladinu 
v mokřadu stabilizovat a za vyšších průtoků bude zajišťovat její automatické 
zaplavování. 
 

Mokřadní plocha 

Podmáčená a periodicky zaplavovaná mokřadní plocha bude zajištěna 
souvislou plochou v úrovni uvažované hladiny. Podél levého břehu toku Ša-

tavy (s výjimkou zaústění zpětného ramene) bude zachována plocha (široká 
kolem 6 metrů) stávajícího terénu (případně poněkud snížená), která nebude 

zaplavovaná ani za vyšších vodních stavů a bude v těch situacích představo-
vat dlouhá poloostrov. Reliéf dna terénní deprese bude vytvářen přímo 
v rámci zemních prací do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě ne-

budou nevyužity pozdější umělé násypy zeminy. 
Levý břeh rozšířeného úseku Šatavy bude směrem do mokřadní plochy 

upraven do sklonu 1:2, pravý břeh směrem do lesního porostu v mírném 

sklonu 1:3. 
 

Průtočné rameno 

Po většině délky levého okraje bude mokřadní plocha lemována zpět-

ným mírně meandrujícím ramenem s šířkou 5-20 metrů a různorodě uklo-
něnými břehy. Po pravém břehu (do mokřadní plochy) v mírném sklonu 1:3, 

po levém břehu (do okolních ploch orné půdy) ve sklonu 1:2. Hloubka vody v 
rameni bude ve dvou úrovních 90 a 120 cm s rozdělením třemi segmenty 
v úrovni uvažované hladiny. Za vyšších vodních stavů tak půjde o souvislou 

vodní plochu, za stavů nižších bude rameno představovat tři od toku Šatavy 
izolované vodní plochy. Reliéf dna zpětného ramene bude vytvářen přímo 
v rámci zemních prací do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě ne-

budou využity pozdější umělé násypy zeminy. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 

zemina. 
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Veškerá skrytá ornice bude rozhrnuta na okolní plochy orné půdy s  

cílem urovnání terénu – zarovnání plošných depresí. 
Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 

zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 
vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití je možné uvažo-
vat o případném uložení rozhodující části objemu do objemného zemního va-

lu podél levého okraje mokřadu jako odclonění a izolace od okolních polních 
ploch. 

Podorniční vrstva zeminy pak může být uložena do plošné deponie s  maxi-
mální výškou 100-150 cm nad stávající úrovní terénu se strmějším sklonem 1:2 ze 
strany orné půdy a pozvolným sklonem 1:5 ze strany mokřadní plochy. Plošná de-
ponie může mít ze strany mokřadní plochy členitý reliéf podle trasy zpětného rame-
ne. Pata deponie by pak měla být situována minimálně 3 metry podél horní okrajo-
vé hrany celé terénní deprese. Šířka deponie v koruně může být zhruba 8-10 metrů. 

MOKŘADNÍ BIOTOPY 
Zeminu v rámci zemních úprav maximálně rozhrnovat přímo na do-

tčených místech. 
 

Regenerace mokřadních biotopů 

V pravobřeží zájmové ploše provést podle situace prohloubení stávají-

cích terénních depresí se zohledněním cenných jedinců dřevin a bez jakého-
koliv přímého  propojení  s korytem  Šatavy.  Prohlubování  provádět  maxi-

málně  na hloubku vody 40-80 cm při úrovni hladiny na dolní hraně profilo-
vého příčného objektu s různorodými sklony břehů 1:1 až 1:3. 
 

Vegetační úpravy 

MOKŘADNÍ PLOCHA 
Po ukončení zemních prací bude provedeno kompletní zatravnění 

(včetně případné deponie zeminy) po celém vnějším (levém) obvodu mokřadu 

s alespoň 10-15 metrů širokým pásem podél okolních polních ploch. Tyto 
zatravněné plochy pak ohraničit souvislejšími liniovými výsadbami keřů 
s osamocenými stromy (výhradně ze stanovištně a geograficky odpovídajících 

druhů). 
V případě deponie budou v koruně a vnějším svahu (směrem k orné půdě) 

provedeny roztroušené výsadby keřů s osamocenými stromy. Podél hranice s ornou 
půdou bude vysazena souvislá linie keřů. Po vnitřním svahu plošné deponie (smě-
rem k mokřadu) bude provedeny pouze roztroušené výsadby keřů. 

Po ukončení zemních prací bude dále provedena maximálně roztrou-
šená výsadba vrb (osamocených nebo malých skupin, výhradně z místního 
materiálu) podél zpětného ramene. Plocha musí zůstat maximálně otevřené-

ho charakteru. Současně bude provedena výsadba vrbového roztroušeného 
břehového porostu podél toku Šatavy (levého břehu). 

MOKŘADNÍ BIOTOPY 
Před realizací zemních úprav provést probírku dřevin ve prospěch sta-

novištně a geograficky odpovídající druhové skladby, ošetření cenných jedin-

ců (především ořezání vrb), odstranění problematických jedinců a ve pro-
spěch zajištění dostatečného oslunění mokřadních biotopů. Za účelem elimi-
nace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodovou 

aplikaci herbicidu. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřadní plocha i mokřadní biotopy jsou určeny výhradně pro účely 
ochrany a podpory vzácných mokřadních rostlinných a živočišných spole-

čenstev. Z toho vyplývá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. 
Zvláště je třeba upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazo-
vání uměle odchovaných jedinců kachny divoké. 

Mokřadní plocha i biotopy budou ponechána přirozenému vývoji a pří-
padně podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem 
stabilizace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a 

živočišných společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadní plochy i mokřadních biotopů bude ponechán 

výhradně přirozenému vývoji v souvislosti s vlivem profilového příčního ob-
jektu charakterizovaným periodickým zaplavováním za vyšších průtoků 

v Šatavě (mokřadní plocha) a průsaky spodních vod (mokřadní biotopy).  

 

11-6 PERIODICKÝ MOKŘAD 

 

 Kat. území  NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá vybudování rozsáhlého periodicky zaplavovaného členi-

tého rákosového mokřadu ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin a 

živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových 

spodních vod. Realizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry 

v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
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CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 175 m n.m. a je tvořena rovi-
natou plochou levobřežní nivy Šatavy, dnes z rozhodující části tvořenou or-

nou půdou, v menších plochách rákosinou a travobylinným úhorem. Plocha 
se nachází v rámci otevřené krajiny rovinaté údolní nivy s pomístním za-
stoupením lesních porostů a různorodé rozptýlené zeleně. 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Zájmová plocha je aktuálně tvořena ornou půdou (v menších plochách 
rákosinou a travobylinným úhorem) s relativně mělce položenou hladinou 
spodní vody (zejména za vyšších jarních vodních stavů). Tento stav vytváří 

vhodné podmínky pro vytvoření mokřadu s periodickým (v důsledku odčer-
pávání spodních vod v rámci vodního zdroje Vranovice) vodním režimem. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalejší přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vytvořit pod úroveň stávajícího terénu souvislou mok-
řadní plochu (izolovanou od toku Šatavy segmentem sníženého terénu s  cí-
lem zajištění periodického zaplavování) o výměře zhruba 0,70 ha v  podobě 

pestré mozaiky volných vodních ploch, zatopených až bažinatých mokřad-
ních porostů s centrální podmáčenou plochou s doprovodnými vegetačními 

úpravami.  
Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na toku Šatavy jednoúrovňovým 

příčným objektem v rámci opatření 11-1 TOK (dolní část dolního úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k horní hraně 
jednoúrovňového příčního objektu na toku Šatavy, který bude vodní hladinu 

v mokřadu stabilizovat. 
 

Mokřadní plocha 

Pestrá mozaika cílových biotopů (velice atraktivních pro hnízdění mok-

řadních ptáků) bude zajištěna většími (100 a 120 cm umožní přítomnost vol-
ných vodních ploch) a menšími (60 a 40 cm umožní zárůst zatopenými až 
bažinatými mokřadními porosty) hloubkami vody. Uprostřed mokřadní plo-
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chy bude vytvořena podmáčená plocha v úrovni. Veškeré přechody různých 

úrovní dna deprese budou vytvořeny ve sklonech 1:2 až 1:3. Sklony břehů 
po celém obvodu upravované plochy budou vytvořeny v pozvolném sklonu 

1:3. Reliéf dna terénní deprese bude vytvářen přímo v rámci zemních prací 
do stávajícího rostlého terénu – v žádném případě nebudou nevyužity poz-
dější umělé násypy zeminy. 

V jihozápadním cípu mokřadní plochy bude provedeno propojení 
s korytem Šatavy v úrovni uvažované hladiny. Tento snížený segment terénu 
umožní jarní souvislé zaplavování celého mokřadu, zatímco v letním období 

bude mokřad od toku zcela izolován. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 

zemina. 
Veškerá skrytá ornice bude rozhrnuta na okolní plochy orné půdy 

s cílem urovnání terénu – zarovnání plošných depresí z hlediska rizika pod-
máčení. 

Realizace navrhovaného opatření předpokládá značný objem odtěžené 

zeminy. I po skrývce vrstvy ornice zůstane nemalý objem tzv. podorniční 
vrstvy, jehož uložení bude třeba zvážit. Z hlediska jeho užití je možné uvažo-
vat o případném uložení rozhodující části objemu do objemného zemního va-

lu po části (severní až severovýchodní) obvodu mokřadu jako odclonění a izo-
lace od okolních polních ploch. 

Podorniční vrstva zeminy pak může být uložena do plošné deponie s  maxi-
mální výškou 200-250 cm nad stávající úrovní terénu se strmějším sklonem 1:2 ze 
strany orné půdy a pozvolným sklonem 1:5 ze strany mokřadní plochy. Plošná de-
ponie může mít ze strany mokřadní plochy členitý reliéf. Pata deponie by pak měla 
být situována minimálně 3 metry podél horní okrajové hrany celé terénní deprese. 
Šířka deponie v koruně může být zhruba 15-20 metrů. 
 

Vegetační úpravy 

Po ukončení zemních prací bude provedeno kompletní zatravnění 

(včetně případné deponie zeminy) po celém obvodu mokřadu s alespoň 10-15 
metrů širokým pásem podél okolních polních ploch. Tyto zatravněné plochy 

pak na styku s okolními plochami orné půdy ohraničit souvislejšími liniový-
mi výsadbami keřů s osamocenými stromy (výhradně ze stanovištně a geo-
graficky odpovídajících druhů). Po zbývajícím obvodu bude provedeno za-

travnění až s propojením na blízký lesní porost (východním až jihovýchodním 
směrem od mokřadu) a travobylinné nevyužívané plochy (jižním směrem od 
mokřadu). 

V případě deponie budou v koruně a vnějším svahu (směrem k orné půdě) 
provedeny roztroušené výsadby keřů s osamocenými stromy. Podél hranice s ornou 
půdou bude vysazena souvislá linie keřů. Po vnitřním svahu plošné deponie (smě-
rem k mokřadu) bude provedeny pouze roztroušené výsadby keřů. 

Po ukončení zemních prací bude dále provedena maximálně roztrou-

šená výsadba vrb (osamocených nebo malých skupin, výhradně z místného 
materiálu) po obvodu mokřadu. Celá zájmová plocha musí zůstat maximálně 
otevřeného charakteru. Na centrální podmáčené ploše bude vysazeno pouze 

několik osamocených vrb. 
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DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-
řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-

doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-
čení nasazování jakýchkoliv ryb či vysazování uměle odchovaných jedinců 
kachny divoké. 

Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 
budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-

stev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 

hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 
v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Obecně bude cílový 

vodní režim stabilizován pevným příčným objektem na toku Šatavy. 

 

11-7 U RUKY 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, NOSISLAV 
 

Návrh předpokládá regeneraci odstaveného ramene Šatavy a vyhloubení 

nových vodních tůní (včetně regenerace tůní stávajících) ve prospěch optimaliza-

ce podmínek pro rozvoj mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy malého rozsahu s cílem prohloubení (od-

bahnění) stávajících terénních depresí nebo obnažení hladiny podpovrchových 

spodních vod. Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a ne-

předpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 175 m n.m. a je tvořena levo-

břežím Šatavy s travobylinným ladem a lužním lesním porostem. V  travoby-
linném ladu byly v minulých letech vyhloubeny dvě vodní tůně a při okraji 

lesního porostu bylo provedeno dílčí prohloubení a rozšíření odstaveného 
ramene Šatavy. Vodní stav v terénních depresích je přímo závislý na průto-
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cích v korytě Šatavy a výrazně kolísá v souvislosti s odčerpáváním spodních 

vod. Plocha se nachází v rámci otevřené krajiny rovinaté údolní nivy s  po-
místním zastoupením lesních porostů a různorodé rozptýlené zeleně. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru zájmové plochy vyskytuje alespoň 5 druhů obojživel-

níků, jejichž rozmnožování lze ve zregenerovaném rameni a vodních tůních do bu-
doucna předpokládat. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), blatnici skvrnitou 
(Pelobates fuscus), ropuchu obecnou (Bufo bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea), 
skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a skoka-
na skřehotavého (Rana ridibunda).  

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v odstaveném rameni Šatavy vyskytují některé významné druhy 

mokřadních rostlin jako je žebratka bahenní (Hottonia palustris) nebo kosatec žlutý 
(Iris pseudacorus). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Odstavené rameno Šatavy je v důsledku výrazného kolísání hladiny 
spodních vod v důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém stádiu za-
zemňování a v letním období příliš brzy zcela vysychá. V zájmové ploše je tr-

vale (včetně nejsušších období) relativně mělce položena hladina spodní vo-
dy, což vytváří vhodné podmínky pro regeneraci ramene se stabilnějším (byť 

periodickým) vodním režimem. 
 Stávající vyhloubené vodní tůně jsou v důsledku výrazného kolísání 
hladiny spodních vod v důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém 

stádiu zazemňování a v letním období příliš brzy zcela vysychají. V zájmové 
ploše je trvale (včetně nejsušších období) relativně mělce položena hladina 
spodní vody, což vytváří vhodné podmínky pro regeneraci vodních tůní a roz-

šíření jejich stávajícího zastoupení v dotčeném území se stabilnějším (byť 
periodickým) vodním režimem. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalejší přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provést různorodé prohloubení odstaveného ramene Šatavy v délce 

zhruba 150 metrů a šířce 4-8 metrů. 
Provést prohloubení a rozšíření stávajících dvou vodních tůní o celkové 

ploše zhruba 200 m2 a vyhloubení tří nových vodních tůní zcela izolovaných 
od vlastního toku Šatavy o celkové ploše zhruba 200 m2. 
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 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace odstaveného ramene 

Dolní rozšířenou část ramene prohloubit oproti stávajícímu stavu o 40-

80 cm se současným vytvořením maximálně pozvolných sklonů břehů smě-
rem do polní plochy a směrem k toku Šatavy. 

Vymezenou horní užší část ramene prohloubit oproti stávajícímu stavu 

o 50 cm v hlubokých segmentech a 30 cm v mělkých segmentech se součas-
ným vytvořením maximálně pozvolných sklonů břehu směrem do sousední 
polní plochy. 
 

Regenerace vodních tůní 

Stávající dolní vodní tůň prohloubit oproti stávajícímu stavu o 80 cm 
se současným rozšířením s vytvořením maximálně pozvolných sklonů břehů 

směrem k toku Šatavy. 
Stávající horní vodní tůň prohloubit oproti stávajícímu stavu o 50 cm 

se současným rozšířením a vytvořením maximálně pozvolných sklonů břehů 
směrem od toku Šatavy a se zachováním její izolace od vlastního toku Šata-
vy. 
 

Vyhloubení nových vodních tůní 

Ve vytipovaných nejníže položených plochách podél levého břehu rozší-
řeného koryta Šatavy vyhloubit tři nové vodní tůně s úrovní dna 50-80 cm 

pod úrovní stávajícího dna koryta Šatavy v rozšířeném úseku a s  různoro-
dými sklony břehů 1:1 až 1:3. Tůně vyhloubit jednoduchého tvaru, jednot-
ných hloubek a jednotkové výměře zhruba 60-70 m2. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu v souvislosti s regenerací odstaveného ramene roz-
prostřít na sousední polní plochu. 

Veškerou zeminu v souvislosti s regenerací stávajících vodních tůní 
maximálně rozprostřít v jejich okolí tak, aby nebyl vytvořen zemní val a aby 
nebyla degradována pozvolnost břehů. 

Veškerou zeminu v souvislosti s hloubením nových vodních tůní ma-
ximálně rozprostřít v jejich okolí tak, aby nebyl vytvořen zemní val a aby ne-

byla degradována pozvolnost břehů. 
 

Vegetační úpravy 

V rámci regenerace odstaveného ramene Šatavy provést podle situace 

odstranění některých vzrostlých stromů za účelem zajištění dostatečného 
oslunění horní užší části ramene. 

Po ukončení zemních prací provést na styku ramene s okolní polní 

plochou maximálně rozvolněnou liniovou výsadbu stanovištně a geograficky 
odpovídajících druhů keřů. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
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ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. S ohledem na nevyvážený vodní re-
žim v důsledku odčerpávání spodních vod bude třeba v určitých časových 
periodách přistupovat k regeneračním opatřením v podobě prohlubování ne-

bo mechanickému narušování sukcese mokřadní vegetace. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Odstavené rameno Šatavy a vodní tůně jsou určeny výhradně pro úče-
ly ochrany a podpory vzácných mokřadních rostlinných a živočišných spole-

čenstev. Z toho vyplývá, že není žádoucí je jakýmkoliv způsobem využívat. 
Zvláště je třeba upozornit na vyloučení nasazování jakýchkoliv ryb. 

Rameno i vodní tůně budou ponechány přirozenému vývoji a případně 
podle situace budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabili-
zace nebo vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočiš-

ných společenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim ramene a vodních tůní bude ponechán výhradně přiroze-

nému vývoji. Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání 
(včetně případného úplného letního vysychání) vodní hladiny v závislosti na 
klimatických podmínkách na lokalitě.  
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12 DOLNÍ ŠATAVA 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, VRANOVICE, UHERČICE 
 

 Zahrnuje úsek toku Šatavy v délce zhruba 2,30 km od pro-
pustku pod silnicí Vranovice – Uherčice po zaústění do řeky 
Svratky v nadmořské výšce 175 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

V horním úseku je koryto Šatavy v původním historickém meandrují-

cím stavu s užšími a širšími úseky. Podél břehů jsou dochovány původní 
břehové porosty s převahou vrb. 

V dolním úseku je koryto v celé délce upraveno – napřímeno a zahlou-
beno. Koryto je v celé délce značně postiženo (degradováno) zanášením a za-
zemňováním v důsledku rozkolísanosti průtoků a letního vysychání. 

Zaústění Šatavy do řeky Svratky je provedeno pod jezem na řece 
Svratky, respektive pod objektem zdejší malé vodní elektrárny. Šatava je za-

ústěna do bazénu, do kterého je zaústěn také výtok z vodní elektrárny a pod-
zemní odtok do pokračujícího toku Šatavy pod protipovodňovou hrází (pů-
vodní povrchový tok Šatavy je v tomto prostoru zcela zrušen) směrem k Vra-

novicím. Od zaústění do řeky Svratky je bazén izolován stavitelným prahem, 
který má v důsledku zvyšování hladiny zásadní vliv na vodní stav značné 
délky toku Šatavy proti proudu včetně významného pravobřežního mokřadu 

Velké louky. Na druhé straně je bazén odvodňován zaústěním podzemního 
pokračujícího toku Šatavy. 

Celé dotčené území se dnes vyznačuje mimořádnou rozkolísaností 
vodního režimu v důsledku vodárenských odběrů spodních vod v rámci vod-
ního zdroje Vranovice. Zpravidla od poloviny léta do poloviny podzimu zůstá-

vá koryto Šatavy včetně okolních mokřin a mokřadů zcela bez vody. 
V dotčeném území rovinaté nivy se vzácně nacházejí zbytky terénních 

depresí jako pozůstatky dřívějšího toku Šatavy nebo jiných lužních vod (sta-
rých ramen a tůní). 

V dolním pravobřeží se podél protipovodňové hráze nachází rozsáhlá 

periodicky zaplavovaná nevyužívaná plocha odvodňovaná v minulosti uměle 
vyhloubeným kanálem z koryta Šatavy (tímto je dnes tato plocha zpětným 
vzdutím z koryta Šatavy naopak zavodňována). Plocha je porostlá převážně 

rákosovými porosty s pomístním výskytem porostů travobylinných. Některé 
okrajové podmáčené plochy jsou více nebo méně intenzivně zemědělsky vyu-

žívány. 
Zájmová oblast je tvořena rovinatou údolní nivou lužního charakteru 

s vysokou lesnatostí. Pouze v minimálních délkách prochází koryto na styku 

lužních porostů s plochami orné půdy. Oblast je nedílnou součásti rovinaté 
údolní nivy řeky Svratky (Šatavy). 
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ZÁMĚR 

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 

 

12-1 TOK 

 

 Kat. území  PŘÍSNOTICE, UHERČICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího koryta Šatavy ve prospěch op-

timalizace jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu ve vysoké míře 

potlačena v důsledku přirozené sukcese v podobě zanášení, zazemňování a špatné 

vodní bilance (letním vysycháním) a instalací příčných objektů za účelem stabili-

zace vodních poměrů v doprovodných mokřadech. Nedílnou součástí návrhu je 

rekonstrukce zaústění Šatavy do řeky Svratky ve prospěch optimalizace vodního 

režime na nejdolnějším toku Šatavy. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Horní část úseku prochází nejprve podél lesního komplexu na styku 
s plochami orné půdy a dále pokračuje středem lesních porostů. Po celé dél-
ce je koryto zachováno v původním meandrujícím a diverzifikovaném (jak 

z hlediska šířky, tak hloubky) stavu se značně dochovaným břehovým poros-
tem. V horním a dolním cípu úseku je koryto poněkud upraveno, ale přesto 

vykazuje vzhled přirozeného charakteru. 
Dolní část úseku je v celé délce upravena – napřímena a zahloubena. 

V horní části prochází lesními porosty a dále pokračuje okrajem lesního 

komplexu na styku s plochami orné půdy (se souvislým břehovým porostem). 
V prostoru zaústění do řeky Svratky je koryto v celé délce upraveno – 

napřímeno a zahloubeno a prochází okrajem lesního komplexu na styku 

s plochami orné půdy (se souvislým břehovým porostem). Zhruba 200 metrů 
proti proudu od zaústění je napojen upravený (napřímený) odvodňovací ka-

nál procházející dále do rozsáhlého mokřadu Velké louky. 
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Do bazénu v prostoru zaústění do řeky Svratky je zaústěn jednak tok 

Šatavy a jednak podzemní pokračující tok Šatavy a také výtok z malé vodní 
elektrárny. Bazén oddělený od řeky přepadem společně se zaústěním pod-

zemního pokračování toku Šatavy jsou klíčové z hlediska stability a ovlivňo-
vání vodního režimu v celém nejdolnějším úseku toku Šatavy včetně vý-
znamného mokřadu Velké louky. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Horní část úseku je v celé délce poněkud postižena splaveninami a za-
zemněním.  

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou v zásadě zachovány (ač značně omezeny v důsledku odčerpávání 
spodních vod a letního úplného vysychání). 

Dolní část úseku včetně napojeného odvodňovacího kanálu je v celé 

délce postižena (degradována) splaveninami a ostrým rozhraním s okolním 
terénem.  

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou zpravidla značně potlačeny. 

Konstrukce odtokových objektů v bazénu v prostoru zaústění Šatavy 
do řeky Svratky je za stávajícího stavu nevhodné a negativně ovlivňuje vodní 

bilanci a režim v celém nejdolnějším úseku toku Šatavy včetně významného 
mokřadu Velké louky jeho přílišným odvodňováním v suchých obdobích. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace horní části úseku 

Regeneraci provést ve čtyřech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 

geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-
ření cenných jedinců (zejména ořezu vrb) nebo redukci dřevin ve prospěch 
zvýšení oslunění prohlubovaných úseků koryta pro podpoření rozvoje mok-

řadních společenstev. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dře-
vin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
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V druhé etapě provést pomístní pročištění koryta s cílem vytvoření 

hlubších segmentů za účelem zachování trvalejších vodních tůni na dně ko-
ryta po poklesu hladiny spodních vod v důsledku jejich odčerpávání. 

V třetí etapě instalovat v dolním konci celého úseku (pod uvažovaným 
mokřadem) do koryta příčný objekt. V místě jeho umístění zachovat úzký 
profil koryta se strmějšími břehy. Objekt nebudovat v podobě betonového 

monolitu, ale s kamenným obložením s utopenými spárami. Před a pod ob-
jektem provést podle situace opevnění kamenným záhozem. 

Objekt vybudovat v podobě jednoúrovňového pevného prahu s cílem trvalé 
stabilizace vodní hladiny výše proti proudu – mimo jiné s cílem stabilizace vodních 
poměrů v mokřadu v prostoru dolního cípu levobřeží celého úseku. 

 

Regenerace dolní části úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-

ření cenných jedinců nebo odstranění dřevin za účelem umožnění pročištění 
koryta. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět 
bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta s pomístním rozčleněním pří-
mých břehových linií zmírněním stávajících strmých břehů. 

V rámci třetí etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-
travnění zhruba 10-15 metrů širokého pásu po celé délce levého břehu (ve-
doucího podél orné půdy) jako izolaci vůči sousedním plochám orné půdy. 

Tuto zatravněnou plochu vymezit na styku  polními plochami roztroušenými 
liniovými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících keřů. 

 

Regenerace úseku nad zaústěním do řeky Svratky 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin (břehového porostu) ve prospěch stanovištně a 
geograficky odpovídající druhové skladby. Současně provést případné ošet-

ření cenných jedinců nebo odstranění dřevin za účelem umožnění pročištění 
koryta. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět 

bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
V druhé etapě provést pročištění koryta s pomístním rozčleněním pří-

mých břehových linií zmírněním stávajících strmých břehů. 

V případě navazujícího odvodňovacího kanálu provést v rámci jeho 
pročišťování rozčlenění levého břehu prostřednictvím různorodě ukloněných 
břehů (1:2 až 1:5). 

V rámci třetí etapy v souvislosti s vegetačními úpravami provést za-
travnění zhruba 10-15 metrů širokého pásu po celé délce levého břehu Šata-

vy (vedoucího podél orné půdy) jako izolaci vůči sousedním plochám orné 
půdy. Tuto zatravněnou plochu vymezit roztroušenými liniovými výsadbami 
stanovištně a geograficky odpovídajících keřů. 

 

Rekonstrukce zaústění do řeky Svratky 

Objekt vyúsťující do řeky Svratky vybudovat v podobě jednoúrovňové-
ho pevného prahu s cílem trvalé stabilizace vodní hladiny výše proti proudu 

– mimo jiné s cílem stabilizace vodních poměrů v mokřadu Velké louky. 
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Objekt zaústění pokračujícího podzemního toku Šatavy rekonstruovat 

do podoby jednoúrovňového pevného prahu (ve stejné úrovni jako v případě 
objektu vyústění do řeky Svratky) s cílem eliminace odvodňování bazénu 

v neprospěch vodní bilance v korytě Šatavy výše proti proudu. 
Podle situace (na základě zaměření) případně upravit objekt zaústění 

výtoku z malé vodní elektrárny. 
 

Uložení zeminy 

Sedimenty v rámci zemních úprav horní části úseku neukládat podél 
vlastního koryta, ale tuto maximálně rozprostřít v blízkém okolí (nelze dále 

zvyšovat stávající zemní valy z minulosti). 
Sedimenty v rámci zemních úprav dolní části úseku ukládat podél 

břehu koryta tak, aby nedocházelo k vytváření vysokých zemních valů (ma-

ximálně rozprostírat). 
Sedimenty v rámci zemních úprav odvodňovacího kanálu ukládat pou-

ze podél pravého břehu tak, aby nedocházelo k vytváření vysokých zemních 
valů (maximálně rozprostírat). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

12-2 HORNÍ TŮŇ 

 

 Kat. území  UHERČICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávající velké vodní tůně ve prospěch opti-

malizace rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy malého rozsahu (s cílem prohloubení stá-

vající terénní deprese), nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a 

nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 175 m n.m. při levém břehu 
Šatavy a je tvořena v minulých letech uměle vyhloubenou terénní depresí (v 
rámci aktivit LČR LZ Židlochovice) za účelem obnažení spodních vod s cílem 

vytvoření vodní tůně. Vodní stav tůně je přímo závislý na průtocích v korytě 
Šatavy a výrazně kolísá v souvislosti s odčerpáváním spodních vod. Plocha se 
nachází při okraji rozsáhlého lesního komplexu. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
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MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru zájmové plochy vyskytuje alespoň 5 druhů obojživel-

níků. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňku ohnivou (Bombina bombina), 
blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), ropuchu obecnou (Bufo bufo), rosničku zele-
nou (Hyla arborea) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Vodní tůň je v důsledku výrazného kolísání hladiny spodních vod 
v důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém stádiu zazemňování (s 

masivním rozvojem vrbového náletu) a v letním období příliš brzy zcela vysy-
chá. V zájmové ploše je trvale (včetně nejsušších období) relativně mělce po-
ložena hladina spodní vody, což vytváří vhodné podmínky pro regeneraci tů-

ně se stabilnějším vodním režimem. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Optimalizace podmínek pro rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací 

vyskytujících se druhů obojživelníků. 

 Optimalizace podmínek pro obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společen-
stev mokřadních bezobratlých živočichů. 

 Optimalizace podmínek pro obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provést zhruba 50% prohloubení dna stávající tůně na celkové ploše 
zhruba 150 m2 s dílčí úpravou břehů a mechanickým stržením náletového 
vrbového porostu. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace vodní tůně 

Dotčenou část dna vodní tůně prohloubit oproti stávajícímu stavu o 70 
cm se současným vytvořením maximálně pozvolných sklonů břehů směrem 

do sousedních volných nezalesněných ploch. Směrem k toku Šatavy zacho-
vat stávající strmější břeh. V rámci zemních prací provést úplné mechanické 

odstranění spontánního náletu vrb – stržením minimálně 20 cm terénu. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu v souvislosti s regenerací vodní tůně rozprostřít na 

sousední volné nezalesněné plochy (nevytvářet žádný zemní val). 
 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
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ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. S ohledem na nevyvážený vodní re-
žim v důsledku odčerpávání spodních vod bude třeba v určitých časových 
periodách přistupovat k regeneračním opatřením v podobě prohlubování ne-

bo mechanickém narušování sukcese mokřadní nebo jiné vegetace. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůň je určena výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných 
mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není 

žádoucí ji jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vy-
loučení nasazování jakýchkoliv ryb. 

Vodní tůň bude ponechána přirozenému vývoji a případně podle situa-
ce budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo 
vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných spole-

čenstev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim vodní tůně bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. 

Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladi-
ny (byť s občasným úplným vyschnutím v letním období) v závislosti na kli-
matických podmínkách na lokalitě. Maximální hladina 

 

12-3 MOKŘAD 

 

 Kat. území  UHERČICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci až vytvoření rozsáhlejší mokřadní plochy ve 

prospěch optimalizace rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě mozaikovitého prohloubení stá-

vajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpovrchových 

spodních vod. Realizace záměru nebude mít vliv na stávající odtokové poměry 

v povodí a nepředpokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů na dolním toku Šatavy zpomalením odtokových poměrů a současně zvýší 

retenční prostory v nivě pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 174 m n.m. při levém břehu 
Šatavy a je tvořena soustavou terénních depresí s roztroušeným náletem 

vlhkomilných dřevin - vrb. Terénní deprese jsou za vyšších vodních průtoků 
v Šatavě zaplavovány a v letním období zase v souvislosti s odčerpáváním 
spodních vod zcela vysychají (stejně jako vlastní koryto Šatavy). Terénní de-
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prese jsou přímo propojeny s korytem Šatavy. Plocha se nachází při okraji 

rozsáhlého lesního komplexu. 
Lokalita není aktuálně v zásadě jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru zájmové plochy vyskytuje alespoň 6 druhů obojživel-

níků, jejichž rozmnožování lze ve zregenerovaném rameni a vodních tůních do bu-
doucna předpokládat. Jde o čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňku ohnivou 
(Bombina bombina), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), ropuchu obecnou (Bufo 
bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Soustava terénních depresí je v důsledku výrazného kolísání hladiny 
spodních vod v důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém stádiu za-
zemňování a v letním období příliš brzy zcela vysychá. Současně je nevhodně 

přímo spojena s korytem Šatavy. V zájmové ploše je trvale (včetně nejsušších 
období) relativně mělce položena hladina spodní vody, což vytváří vhodné 

podmínky pro regeneraci rozsáhlejší mokřadní plochy se stabilnějším vodním 
režimem. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

V zájmové ploše vytvořit pod úroveň stávajícího terénu souvislou mok-
řadní plochu se soustavou vodních tůní o výměře zhruba 0,20 ha s  dopro-
vodnými vegetačními úpravami s využitím stávající soustavy terénních de-

presí. V rámci realizace vytvořit současně dva rozšířené a prohloubené seg-
menty v korytě Šatavy podél mokřadu. 

Vodní poměry v mokřadu stabilizovat na toku Šatavy pevným příčným 
objektem v rámci opatření 12-1 TOK (horní část úseku). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k horní hraně 
jednoúrovňového příčného objektu na toku Šatavy, který bude vodní hladinu 
v mokřadu stabilizovat. 
 

Mokřadní plocha 

Mokřadní plochu podél levého břehu koryta Šatavy vytvořit ve dvou 
úrovních. V dolní části v úrovni uvažované hladiny (v cílovém stavu půjde o 

periodicky podmáčenou plochu) s výběžkem širokým 2 metry výše podél le-
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vého břehu toku s cílem izolace horní plochy. Tu vytvořit s hloubkou vody 40 

cm (v cílovém stavu půjde o periodicky mělce zaplavovanou plochu). Do této 
plochy následně vyhloubit soustavu tří vodních tůní jednoduchého tvaru 

s hloubkami vody 80 a 120 cm a různorodými sklony břehů (1:2 až 1:3). Po 
celém obvodu upravované plochy vytvořit pozvolný sklon 1:3. 

V korytě Šatavy vyhloubit dva rozšířené (zhruba 10 metrů široké ve 

dně) a prohloubené (s hloubkou vody 80 cm) segmenty s sklonem pravého 
břehu 1:2 a levého břehu směrem do mokřadu v mírném sklonu 1:3. 

Mokřad s tokem Šatavy bude za vyšších vodních stavů vytvořet v zása-

dě souvislou vodní plochu, zatímco za stavů nižších bude mělce zaplavovaná 
plocha s tůněmi zcela izolovaná. Po dalším poklesu vody v důsledku odčer-

pávání podzemních vod budou v celé dotčené ploše zavodněny pouze hlubší 
vodní tůně včetně prohloubených segmentů v korytě. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu v souvislosti s vytvářením mokřadní plochy rozpro-
střít na sousední volné nezalesněné plochy (nevytvářet žádné vysoké zemní 
valy). 
 

Vegetační úpravy 

Před realizací zemních úprav provést probírku dřevin ve prospěch sta-
novištně a geograficky odpovídající druhové skladby, cenných jedinců včetně 

jejich případného ošetření, umožnění zemních úprav a zajištění dostatečného 
oslunění mokřadní plochy. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných 
dřevin provádět bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 

Po ukončení zemních prací bude provedeno kompletní zatravnění 
ploch postižených zemními pracemi s následnými maximálně roztroušenými 

výsadbami dřevin – vrb výhradně z místního materiálu (osamocených - plo-
cha musí zůstat maximálně otevřeného charakteru) po obvodu mokřadní 
plochy.  

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. S ohledem na nevyvážený vodní re-

žim v důsledku odčerpávání spodních vod bude třeba v určitých časových 
periodách přistupovat k regeneračním opatřením v podobě prohlubování ne-
bo mechanickém narušování sukcese mokřadní vegetace. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-
řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-
doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-

čení nasazování jakýchkoliv ryb. 
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Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-

stev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 

hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 
(včetně případného úplného vysychání v letním období) v závislosti na klima-
tických podmínkách na lokalitě.  

 

12-4 DOLNÍ TŮŇ 

 

 Kat. území  UHERČICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávající velké vodní tůně ve prospěch opti-

malizace rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá prohloubení stávajícího dna tůně s  různorodými úpra-

vami břehů ve prospěch trvalejšího obnažení podpovrchových spodních vod. Zá-

měr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpokládá žád-

nou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 174 m n.m. při pravém břehu 
Šatavy a je tvořena pozůstatkem bývalé lužní tůně (mělkou periodicky zapla-
vovanou terénní depresí). Vodní stav tůně je přímo závislý na průtocích 

v korytě Šatavy a výrazně kolísá v souvislosti s odčerpáváním podzemních 
vod. Plocha se nachází v rámci rozsáhlého lesního komplexu. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Vodní tůň je v důsledku výrazného kolísání hladiny spodních vod v  
důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém stádiu zazemňování a v  

letním období příliš brzy zcela vysychá. V zájmové ploše je trvale (včetně nej-
sušších období) relativně mělce položena hladina spodní vody, což vytváří 
vhodné podmínky pro regeneraci tůně se stabilnějším vodním režimem (byť 

s vysokým stupněm periodicity). 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 

očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 
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 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provést souvislé prohloubení dna stávající terénní deprese na ploše 
zhruba 600 m2 (40x15 metrů) s různorodými sklony břehů. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace vodní tůně 

Dotčenou část dna vodní tůně prohloubit oproti stávajícímu stavu ve 
dvou úrovních: 80 a 120 cm. Prohloubení provést mírně podkovovitého tvaru 

a s různorodými sklony břehu (1:2 až 1:5). 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu v souvislosti s regenerací vodní tůně rozprostřít na 

sousední volné plochy (nevytvářet žádný zemní val) a část případně uložit do 
okrajových partií stávající terénní deprese do úrovně okolního terénu. 
 

Vegetační úpravy 

Před realizací zemních úprav provést odstranění vytipovaných vzrost-
lých stromů za účelem zajištění dostatečného oslunění vodní tůně (zejména 
z jižního směru). 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ných probírkách dřevin za účelem zajišťování dostatečného oslunění vodní 
tůně. S ohledem na nevyvážený vodní režim v důsledku odčerpávání spod-

ních vod bude třeba v určitých časových periodách přistupovat k  regenerač-
ním opatřením v podobě prohlubování nebo mechanickém narušování suk-
cese mokřadní vegetace. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Vodní tůň je určena výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných 
mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není 
žádoucí ji jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vy-

loučení nasazování jakýchkoliv ryb. 
Vodní tůň bude ponechána přirozenému vývoji a případně podle situa-

ce budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo 
vylepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných spole-
čenstev. 
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VODNÍ REŽIM 

Vodní režim vodní tůně bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. 
Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání (včetně ob-

časného úplného vysychání v letním období) vodní hladiny v závislosti na 
klimatických podmínkách na lokalitě. 

 

12-5 RAMENO 

 

 Kat. území  UHERČICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci stávajícího odstaveného ramene ve pro-

spěch optimalizace rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá prohloubení stávajícího dna ramene s  různorodými 

úpravami břehů ve prospěch trvalejšího obnažení podpovrchových spodních vod. 

Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepředpokládá 

žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Zájmová plocha leží v nadmořské výšce 174 m n.m. a je tvořena po-
zůstatkem starého říčního ramene (mělkou periodicky zaplavovanou terénní 
depresí) se souvislým břehovým porostem. Vodní stav ramene je přímo závis-

lý na úrovni hladiny spodních vod a výrazně kolísá v souvislosti s  odčerpá-
váním spodních vod. Plocha se nachází při okraji rozsáhlého lesního kom-
plexu, ale prakticky po celém obvodu je obklopena ornou půdou. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Rameno je v důsledku výrazného kolísání hladiny spodních vod 
v důsledku odčerpávání spodních vod v pokročilém stádiu zazemňování a 

v jarním období příliš brzy zcela vysychá. V zájmové ploše je trvale (včetně 
nejsušších období) relativně mělce položena hladina spodní vody, což vytváří 

vhodné podmínky pro regeneraci ramene se stabilnějším vodním režimem 
(byť s vysokým stupněm periodicity). 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provést souvislé prohloubení dna stávající terénní deprese na ploše 
zhruba 1.800 m2 (180x10 metrů) s různorodými sklony břehů. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace ramene 

Dotčenou část dna ramene prohloubit oproti stávajícímu stavu 
v několika různě hlubokých segmentech s hloubkami odběru zeminy 50 

(mělké segmenty), 90 a 130 cm (hluboké segmenty). Prohloubení provést 
v mírně rozvolněných linií, se zachováním stávajících břehových hran a 

s různorodými sklony (1:2 až 1:3). V severním a jižním cípu zachovat seg-
menty stávajícího dna ramene. 
 

Uložení zeminy 

Veškerou zeminu v souvislosti s regenerací ramene rozprostřít na 
okolní plochy orné půdy (nevytvářet žádný zemní val) – nejlépe na plochy ur-
čené k následným vegetačním úpravám (zatravnění). 
 

Vegetační úpravy 

Před zahájením zemních úprav provést probírku břehového porostu ve 
prospěch stanovištně a geograficky odpovídající druhové skladby. Současně 

provést případné ošetření cenných jedinců (hlavně ořezání hlavatých vrb). Za 
účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední 
bodovou aplikaci herbicidu. 

Po dokončení zemních úprav provést zatravnění celé plochy orné půdy 
mezi ramenem a silniční komunikací a dále zhruba 15 metrů širokého pásu 

orné půdy podél protějšího břehu ramene. Následně provést v zatravněné 
ploše výsadby stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin. 
V podobě souvislé linií keřů s osamocenými stromy na styku se sousední or-

nou půdou a v podobě souvislé linie s převahou stromů podél silniční komu-
nikace. Ve ploše směrem k silnici případně vysadit dva jedince (budoucí mo-
hutné solitery) dubu letního. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 
ploch nebo eliminaci náletových dřevin. S ohledem na nevyvážený vodní re-

žim v důsledku odčerpávání spodních vod bude třeba v určitých časových 
periodách přistupovat k regeneračním opatřením v podobě prohlubování ne-
bo mechanickém narušování sukcese mokřadní vegetace. 
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VYUŽÍVÁNÍ 

Rameno je určeno výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných 
mokřadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není 

žádoucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vy-
loučení nasazování jakýchkoliv ryb. 

Rameno bude ponecháno přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-

stev. 
 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim ramene bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 

hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání (včetně občas-
ného úplného vysychání v letním období) vodní hladiny v závislosti na klima-
tických podmínkách na lokalitě. 

 

12-6 VELKÉ LOUKY 

 

 Kat. území  VRANOVICE 
 

Návrh předpokládá pomístní regeneraci rozsáhlého periodicky zaplavova-

ného mokřadu ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin a živočichů. 

Záměr předpokládá zemní úpravy v podobě pomístního mozaikovitého pro-

hloubení stávajícího terénu s cílem různorodě hlubokého obnažení hladiny podpo-

vrchových spodních vod včetně prodloužení doby jejich přítomnosti. Prohloubené 

části navíc vytvoření různorodé mokřadní biotopy v době jarního zaplavování 

mokřadu. Záměr nebude mít vliv na stávající odtokové poměry v povodí a nepřed-

pokládá žádnou řízenou manipulaci s vodou. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Mokřad Velké louky leží v nadmořské výšce 174 m n.m. při okraji roz-

sáhlého lesního komplexu v pravobřežní rovinaté nivě Šatavy na ploše zhru-
ba 8 ha. Je tvořen pestrou mozaikou rozsáhlých rákosových a travobylin-

ných porostů. Středem mokřadu prochází podélně odvodňovací kanál, který 
zpětným vzdutím z říčky Šatavy způsobuje každoroční jarní mělké zaplavo-
vání celého mokřadu za vyšších vodních stavů. Vodní stav mokřadu je tedy 

přímo závislý na průtocích v korytě Šatavy a výrazně kolísá v souvislosti 
s odčerpáváním podzemních vod v rámci vodního zdroje Vranovice.  

Klíčovým z hlediska vodního režimu mokřadu je konstrukce bazénu 
zaústění Šatavy do řeky Svratky. 

Z východu je mokřad obklopen komplexem lužního lesa, ze západu 

protipovodňovou hrází. Jižním a severním koncem sousedí s plochami orné 
půdy (ve větších plochách v jarním období podmáčenými až zaplavovanými). 
Lokalita není aktuálně v zásadě jakkoliv využívána (s výjimkou plošně ome-

zených aktivit zemědělských). 
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MOKŘADNÍ FAUNA 
V mokřadu se aktuálně vyskytuje a rozmnožuje 10 druhů obojživelníků: čo-

lek obecný (Triturus vulgaris), kuňka ohnivá (Bombina bombina), blatnice skvrnitá 
(Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), sko-
kan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla 
arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan zelený (Rana kl. esculenta).  

Za stávajícího stavu existují na mokřadu relativně velmi vhodné podmínky 
pro rozmnožování obojživelníků. Vzhledem k tomu, že celá mokřadní plocha bývá 
každoročně jen značně mělce zatopena s následným poměrně časným vysycháním, 
zde dochází k úplnému dokončení vývoje larev ve značně omezeném rozsahu 
v důsledku absence dostatečně hlubokých a rozsáhlých trvalejších vodních ploch. 
Realizace navrhovaného opatření optimalizuje podmínky pro rozmnožování obojži-
velníků. 

V mokřadu se aktuálně vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix).  
Za stávajícího stavu zde nachází tento druh vhodné podmínky zpravidla pou-

ze k časově omezenému životu během roku (do vyschnutí mokřadu). Realizace na-

vrhovaného opatření poněkud rozšíří a dlouhodobě stabilizuje podmínky pro život 
tohoto druhu – především v souvislosti s podporou populací obojživelníků. 

V přímé souvislosti s rozmnožováním (hnízděním) bylo v prostoru mokřadu 
posledních let zjištěno 21 druhů mokřadních ptáků. Z toho šlo ve 12 případech o 
druhy zvláště chráněné. 

Potápka malá  Tachybaptus ruficollis ohrožený druh 
Bukáček malý  Ixobrychus minutus  kriticky ohrožený druh 
Kachna divoká  Anas platyrhynchos                             
Čírka modrá   Anas querquedula  silně ohrožený druh 
Moták pochop  Circus aeruginosus  ohrožený druh 
Lyska černá   Fulica atra                                           
Slípka zelenonohá  Gallinula chloropus                            
Chřástal vodní  Rallus aquaticus  silně ohrožený druh 
Chřástal kropenatý  Porzana porzana  silně ohrožený druh 
Cvrčilka slavíková  Locustella luscinioides ohrožený druh 
Cvrčilka říční  Locustella fluviatilis                              
Cvrčilka zelená  Locustella naevia                                 
Rákosník velký  Acrocephalus arund. silně ohrožený druh 
Rákosník obecný  Acrocephalus scirpaceus     
Rákosník zpěvný  Acrocephalus palustris                 
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus             
Strnad rákosní  Emberiza schoeniclus                          
Moudivláček lužní  Remiz pendulinus  ohrožený druh 
Slavík modráček  Luscinia svecica  silně ohrožený druh 
Bramborníček černohlavý Saxicola torquata  ohrožený druh 
Konipas luční  Motacilla flava  silně ohrožený druh 
V okolních polích hnízdí čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Zjištěny byly 

rovněž hnízdní výskyty kriticky ohroženého vodouše rudonohého (Tringa totanus). 

Řada dalších druhů mokřadních ptáků byla v prostoru mokřadu zjištěna na 
průtahu a potulkách. Šlo například o následující druhy. 

Volavka popelavá  Ardea cinerea 
Čáp bílý   Ciconia ciconia  ohrožený druh 
Čáp černý   Ciconia nigra   silně ohrožený druh 
Vodouš kropenatý  Tringa ochropus  silně ohrožený druh 
Vodouš bahenní  Tringa glareola 
Bekasina otavní  Gallinago gallinago  silně ohrožený druh 
Za stávajícího stavu jsou podmínky pro hnízdění mokřadních ptáků na mok-

řadu převážně vhodné, i když v některých případech dochází k omezení v důsledku 
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časného poklesu vodní hladiny a následného vysychání. Realizace navrhovaného 
opatření poněkud rozšíří a dlouhodobě stabilizuje podmínky pro hnízdění mokřad-
ních ptáků.  

Mokřad je významnou lokalitou společenstev mokřadních bezobratlých živo-
čichů. Za stávajícího stavu je rozvoj společenstev mokřadních bezobratlých živoči-
chů značně omezen v důsledku absence trvalejších mokřadních biotopů. Realizace 
navrhovaného opatření rozšíří a dlouhodobě stabilizuje podmínky pro rozvoj stano-
vištně odpovídajících mokřadních společenstev bezobratlých živočichů. 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v mokřadu vyskytují některé významné druhy mokřadních rost-

lin jako je šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) nebo kosatec žlutý (Iris pseudaco-
rus). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

Mokřad je pravidelně pouze velmi mělce zaplavován za vyšších jarních 
vodních stavů. Následně zpravidla rychle vysychá což znemožňuje plnohod-
notný výskyt mokřadních společenstev živočichů (obojživelníků a bezobrat-

lých, případně některých druhů mokřadních ptáků). Dotčená plocha nivy má 
mělce položenou hladinu spodní vody, což představuje vhodné podmínky pro 

vytvoření trvalejších mokřadních (zavodněných) biotopů ve prospěch mok-
řadních společenstev. Mimo jiné i v souvislosti s jarním zaplavováním a 
možností stabilizace vodního režimu manipulací v zaústění Šatavy do řeky 

Svratky. 
Vodní režim mokřadu je přímo závislý na funkci příčných objektů v  

prostoru zaústění Šatavy do řeky Svratky a v letním období je negativně 

ovlivňováním odčerpáváním podzemních vod v jímacím území Vranovice. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalejší přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Optimalizace podmínek pro hnízdění a průtah mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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  
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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  sou-

vislosti s objekty v prostoru zaústění Šatavy do řeky Svratky (opatření 
v rámcí 12-1 TOK). 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Uváděné hloubky vody jsou vztaženy k horní hraně příčního objektu 
v prostoru zaústění Šatavy do řeky Svratky. 
 

Soustava vodních tůní 

Zejména při okraji lesního komplexu v  plochách se sníženou úrovní 

terénu vyhloubit soustavu 8 trvalých středně velkých a menších vodních tů-
ní. Čtyř středně velkých o výměře 200-250 m2 a čtyř menších o výměře 80-

100 m2. 
Tůně hloubit jednoduchého tvaru a s různorodými sklony břehů (1:1 

až 1:5). Hloubky vody v menších tůních volit jednotně v rozmezí 80-120 cm, 

ve středně velkých ve dvou úrovních (hluboké segmenty 80-140 cm, mělké 
segmenty 30-50 cm). 

Vodní tůně budou dotovány výhradně průsaky hladiny spodních vod a 
nebudou jakkoliv přímo propojovány s podélným centrálním kanálem. 

Vodní tůně budou vytvořeny zejména ve prospěch rozmnožování obojži-
velníků a obecného rozvoje stanovištně odpovídajících mokřadních společen-
stev. 

 

Pomístní úpravy středového kanálu 

Po celé délce horní části podélného centrálního kanálu provést po-
místní úpravy ve prospěch prohloubených a rozšířených segmentů nebo ve 
prospěch zmírnění jeho břehů (1:5). 

Prohloubené segmenty vytvořit na hloubku vody 100-120 cm. Podél 
některých prohloubených segmentů vytvořit do obou břehů přímo navazující 

mělce zaplavované plochy (alespoň 5 ploch) s hloubkou vody 40-60 cm o cel-
kové výměře každé takové upravované plochy 1.000-1.500 m2. Severně od 
horního konce centrálního kanálu provést plošné snížení (cca 3.000m2) na 

hloubku vody 50 cm. 
Úpravy středového kanálu budou vytvořeny zejména ve prospěch roz-

množování obojživelníků a hnízdění některých druhů mokřadních ptáků. 
 

Plošná úprava dolního levobřeží kanálu 

V jižní části celého mokřadu ze strany od lesního komplexu (podél le-
vého břehu centrálního kanálu) provést plošné mozaikovité snížení úrovně 

stávajícího terénu na ploše zhruba 0,30 ha.  
Plošnou úpravu provést na cílové hloubky vody 30-80 cm s vytvořením 

centrální nejhlubší plochy s plynulým vysvahováním terénu k okrajům a ost-
rovní ploše stávajícího terénu podél levého břehu kanálu. Upravená mokřad-
ní plocha bude přímo propojena s kanálem poněkud sníženými segmenty 

stávajícího terénu izolující ostrůvek.  
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Plošné úpravy levobřeží středového kanálu budou vytvořeny zejména ve 
prospěch rozmnožování obojživelníků a hnízdění některých druhů mokřadních 
ptáků. 
 

Plošná úprava dolního pravobřeží kanálu 

V jižní části celého mokřadu ze strany od protipovodňové hráze (podél 
pravého břehu centrálního kanálu) provést plošné mozaikovité snížení úrov-

ně stávajícího terénu na ploše zhruba 0,40 ha.  
Plošnou úpravu provést na cílové hloubky vody 50-100 cm se zacho-

váním centrální minimálně zaplavované plochy (rákosiny) stávajícího terénu 

podél pravého břehu kanálu. Upravená mokřadní plocha bude přímo propo-
jena s kanálem průběžným segmentem izolujícím centrální plochu stávající-
ho terénu (rákosiny) s vnější hloubkou vody 100 cm a následnou hloubkou 

50 cm podél centrální plochy.  
Plošné úpravy levobřeží středového kanálu budou vytvořeny zejména ve 

prospěch rozmnožování obojživelníků a hnízdění některých druhů mokřadních 
ptáků. 

 

Plošné úpravy navazujících polních ploch 

V přímé návaznosti na jižní a severní cíp mokřadu provést plošné mo-
zaikovité snížení úrovně stávajícího terénu na ploše zhruba 1,50 ha (sever) a 
1,20 ha (jih).  

Plošné úpravy provést na cílové hloubky vody 0-30 cm s vytvořením 
obvodové hlubší plochy izolující zbývající plochu od okolní souše. Veškeré 
přechody různých úrovní terénu v rámci upravované plochy vytvořit v  ma-

ximálně pozvolných sklonech 1:5, aby byl umožněn následný bezproblémový 
pojezd mechanismů. Obvodovou hlubší plochu vždy na jednom místě přeru-

šit ve prospěch příjezdové trasy do upravené periodicky zaplavované až pod-
máčené plochy. 

Plošné úpravy polních ploch budou vytvořeny zejména ve prospěch 
hnízdění některých druhů mokřadních ptáků. 

 

Vegetační úpravy 

Upravené polní plochy po dokončení zemních úprav v celé ploše za-

travnit. Na upravené plochy navazující suché plochy (plošné deponie zeminy) 
také v plném rozsahu zatravnit. Roztroušeně po celém mokřadu provést vý-
sadbu osamocených vrb výhradně z místního materiálu. 
 

Uložení zeminy 

 Podél vodních tůní neukládat žádnou zeminu. Celý objem přemístit a 
maximálně rozhrnout v rámci lesních okrajů. 

 Podél centrálního kanálu neukládat žádnou zeminu. Celý objem pře-
místit a maximálně rozhrnout na navazující cílové suché plochy v rámci se-

verního okraje celého mokřadu. 
 V rámci levobřežní upravované plochy neukládat žádnou zeminu. Celý 
objem přemístit a maximálně rozhrnout na sousední polní plochu v rámci 

lesních porostů. 
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 V rámci pravobřežní upravované plochy neukládat žádnou zeminu. 

Celý objem přemístit a maximálně rozhrnout na navazující cílové suché plo-
chy v rámci jižního okraje celého mokřadu. 

 V rámci polních upravovaných ploch neukládat žádnou zeminu. Celý 
objem maximálně rozhrnout na okolní navazující cílové suché plochy. 
 Podél protipovodňové hráze neukládat žádnou zeminu.  

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetační sezóny a mimo 

dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do února. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-

ném ořezávání hlavatých vrb, eliminaci náletových dřevin nebo kosení trav-
natých suchých ploch v rámci jižního a severního cípu mokřadu.  

Současně bude třeba provádět každoroční mechanické narušení vege-
tace (drnu) v rámci obou upravených polních ploch ve prospěch průběžného 
udržování minimálně zapojeného vegetačního krytu. 

Dále bude třeba provádět každoroční pomístní pokosení zapojených 
rákosových porostů za účelem jejich rozčleňování. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-

řadních  rostlinných a živočišných společenstev (hlavně obojživelníků a mok-
řadních ptáků). Z toho vyplývá, že není žádoucí ho jakýmkoliv způsobem vy-
užívat. Zvláště je třeba upozornit na vyloučení vysazování uměle odchova-

ných jedinců kachny divoké nebo nasazování jakýchkoliv ryb. 
Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 

budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-
lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim v mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. 
Z hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladi-

ny v závislosti na klimatických podmínkách. 
Prostřednictvím objektů v prostoru zaústění Šatavy do řeky Svratky 

bude případně v mokřadu aplikován následující řízený vodní režim. Maxi-

mální výška hladiny bude udržována od začátku března do přelomu června a 
července. Poté bude hladina postupně snižována až na minimální úroveň 

(umožnění každoročního vyletnění což má pozitivní vliv na tento typ ekosys-
tému). V podzimních a zimních měsících bude udržován nižší (maximální 
promrzání vodního sloupce za účelem vymrzání případné spontánní rybí ob-

sádky). Nadržování vody (zaplavování mokřadu) bude zahájeno každoročně 
až během začátku března (podle povětrnostních podmínek). 
 
 
 
 



REVITALIZACE ŠATAVY  Specifikace opatření 3/3 

162 

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 Ljetny v délce zhruba 950 metrů 
od areálu Bratčického lomu po propustek pod komunikací sever-
ně obce Bratčice v nadmořské výšce 228-219 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

V horním úseku je koryto Lejtny v celé délce upraveno (napřímeno, za-
hloubeno a pomístně snad i opevněno). Prakticky po celé délce je situováno 

bezprostředně podél polní komunikace. Po celé délce prakticky zcela chybí 
jakýkoliv břehový porost včetně doprovodných vegetačních ploch. Koryto 
v celé délce protéká intenzivně zemědělsky využívanou krajinou (rozsáhlými 

plochami orné půdy) s téměř chybějící jakoukoliv zelení. Nedaleko nad pro-
pustkem pod silnicí Ořechov – Mělčany je do koryta zaústěn levostranný be-

zejmenný přítok od obce Ořechova. Pramen vodoteče je zahrnut do význam-
ného krajinného prvku V rybníčkách, na který dolů po proudu toku přímo 
navazují ještě rozsáhlejší dlouhodobě nevyužívané periodicky podmáčené 

plochy na dně nivy. 
Následný úsek toku přes areál Bratčického lomu je zatrubněn a tento 

návrh v tomto prostoru žádná opatření nepředpokládá. 

V dolním úseku je koryto Lejtny v celé délce upraveno (napřímeno, za-
hloubeno a pomístně snad i opevněno). Po celé délce je situováno víceméně 

bezprostředně podél komunikace z obce Bratčice do areálu Bratčického lo-
mu. Po celé délce toku je souvislý břehový porost. Koryto v celé délce protéká 
intenzivně zemědělsky využívanou krajinou (rozsáhlými plochami orné půdy) 

s téměř chybějící jakoukoliv zelení.  
 

ZÁMĚR 

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). 
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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 

 

13-1 TOK 

 

 Kat. území  PRŠTICE, OŘECHOV, MĚLČANY, BRATČICE 
 

Návrh předpokládá komplexní revitalizaci koryta Lejtny ve prospěch obno-

vy jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu víceméně zcela potlačena 

v důsledku dlouhodobě probíhající přirozené sukcese v podobě zazemňování, za-

nášení a nepříznivých vodních poměrů. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na horním toku Lejtny, které jsou zcela nevyhovující, trvalým 

zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich odtoku a zvýšením 

absorpční schopnosti nivy se současnou eliminací nežádoucích erozních splachů 

z okolních spádových ploch orné půdy a s podporou samočistících procesů a zvět-

šením retenčních prostorů v nivě Lejtny pro nepříznivé situace. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený úsek koryta Lejtny prochází v celé délce plochami orné půdy 
s minimálním zastoupením zeleně. Prakticky po celé délce je trasováno bez-
prostředně podél polní komunikace. Prakticky (s výjimkou dolního úseku) po 

celé délce chybí jakýkoliv kvalitnější břehový porost nebo doprovodné vege-
tační plochy. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Dotčený horní úsek koryta Lejtny je v celé délce postižen (degradován) 
zazemňováním a zanášením. Koryto je současně trasováno nevhodně bezpro-
středně podél polní komunikace a chybí podél něho prakticky jakéchkoliv 

doprovodné vegetační plochy včetně břehového porostu. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 

Dotčený dolní úsek koryta Lejtny je v celé délce postižen (degradován) 

zanášením. Koryto je současně je trasováno nevhodně bezprostředně podél 
silniční komunikace, ale se souvislým břehovým porostem. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou významně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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 
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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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Horní cíp úseku v prostoru pramene je zařazen v rámci opatření 13-2 

VKP V Rybníčkách. 
 

Revitalizace koryta v horním úseku 

Revitalizaci provést v pěti po sobě následujících etapách. V  první etapě 

provést zemní úpravy celé vymezené zájmové plochy dna nivy (široké 35-40 
metrů) s vytvořením spádové osy (pro trasu nového koryta) a mírným obou-
stranným vyspádováním doprovodných ploch určených k následným vege-

tačním úpravám (zatravnění) směrem do koryta včetně vytvoření rozšířených 
segmentů (dl. 20-30 metrů a širokých 8-12 metrů s pozvolnými přechody 1:3 

do obou břehů a 1:5 do vyšších úseků dna nivy) rovného dna nivy (pro mož-
nost rozlivu za vyšších průtoků) včetně zúžení profilu dna nivy pro násled-
nou instalaci profilových příčných objektů. Podobně současně vytvořit pro-

hloubené plochy (dl. 8-12 metrů a širokých 4-6 metrů a s uvažovanými 
hloubkami vody vůči horním hranám pevných stupňů 60 cm) dna nivy 
s clem vytvořit průtočné tůně. Podél polních komunikací vytvořit zhruba 4 

metry vodorovnou izolující bermu. V rámci zemních úprav podle situace za-
chovat případné vytypované cenné jedince dřevin. 

V druhé etapě provést vyhloubení nového koryta v mírně meandrující 
trase v ose nivy s převážně strmějšími břehy a mělkým zaklesnutím do teré-
nu (pro umožnění přirozené činnosti protékající vody). Pouze ve vymezených 

segmentech případně vytvořit pozvolnější sklony břehu.  
V rámci třetí etapy po dokončení zemních prací instalovat do koryta na 

základě podrobného zaměření dřevěné stupně (z dřevěné kulatiny a kamene) 
za účelem jeho diverzifikace, zpomalení odtoku či stabilizace vodní hladiny 
v průtočných tůních a profilových příčných objektů za účelem zajištění sa-

movolného rozlivu vody do upravených ploch dna nivy za vyšších průtoků. 
V rámci čtvrté etapy provést zrušení (zasypáním) původního koryta 

(případně pouze jeho fragmentů) s případným zachováním stávajících cen-

nějších dřevin. 
V rámci páté etapy provést kompletní zatravnění celé vymezené plochy 

nivy s následnými výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících druhů 
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dřevin. Na styku s okolními plochami orné půdy podél levého (pravého) okra-

je v  podobě souvislé linie dřevin s pomístním rozšířením. Podél polních ko-
munikací v podobě souvislé linie. Břehový porost podél nového koryta pouze 

v podobě osamocených vrb keřovitého vzrůstu (s využitím místního materiá-
lu). 
 

Regenerace koryta v dolním cípu horního úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 
etapě provést probírku dřevin ve prospěch uvolnění vlastního koryta (pro 
možnost zemních úprav) a stanovištně a geograficky odpovídající druhové 

skladby. Současně provést případné ošetření cenných jedinců. Za účelem 
eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodo-
vou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pročištění koryta s instalací pevných dřevěných 
stupňů (z dřevěné kulatiny a kamene) za účelem diverzifikace toku a zpoma-

lení odtoku. 
V rámci třetí etapy provést případné dosadby břehových porostů ze 

stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin a zatravnění dostateč-

ně širokých (alespoň 10-15 metrů) pásů orné půdy podél toku. Na styku 
s ornou půdou tyto zatravněné plochy pak vymezit roztroušenými liniovými 
výsadbami stanovištně a geograficky odpovídajících keřů s osamocenými 

stromy. 
 

Regenerace koryta v dolním úseku 

Regeneraci provést ve třech po sobě následujících etapách. V první 

etapě provést probírku dřevin ve prospěch uvolnění vlastního koryta (pro 
možnost zemních úprav) a stanovištně a geograficky odpovídající druhové 

skladby. Současně provést případné ošetření cenných jedinců. Za účelem 
eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět bezprostřední bodo-
vou aplikaci herbicidu. 

V druhé etapě provést pomístní (podle situace) biotechnické zásahy 
spočívající v pročištění koryta nebo instalaci pevných dřevěných stupňů (z 
dřevěné kulatiny a kamene) za účelem diverzifikace toku a zpomalení odto-

ku. 
V rámci třetí etapy provést případné dosadby břehových porostů ze 

stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin. Je třeba, aby v  cílo-
vém stavu byla mezi silnicí a tokem celá plocha minimálně zatravněna. Podle 
situace dále provést vegetační úpravy podél levého břehu spočívající v za-

travnění dostatečně širokého (alespoň 10-15 metrů) pásu orné půdy. Na sty-
ku s ornou půdou tuto zatravněnou plochu pak vymezit roztroušenou linio-

vou výsadbou stanovištně a geograficky odpovídajících keřů. 
 

Uložení zeminy 

Zeminu v rámci revitalizace horního úseku vodoteče využít jednak 
k vytvoření zemní bermy podél polních komunikací a jednak k rozhrnutí na 

okolní polní plochy s případnou eliminací snížených ploch (z hlediska rizika 
podmáčení). 

Zeminu v rámci regenerace dolního úseku vodoteče maximálně rozpro-
stírat podél vlastního toku tak, aby byl vyloučen následný zpětný splach do 
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koryta a současně, aby nedocházelo k vytváření jakýchkoliv vyšších zemních 

valů. 
 

DOBA REALIZACE 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce provádět kdy-

koliv během roku. 
 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých ploch nebo 

eliminaci náletových dřevin. 

 

13-2 VKP V RYBNÍČKÁCH 

 

 Kat. území  OŘECHOV 
 

Návrh předpokládá regeneraci významného krajinného prvku ve prospěch 

optimalizace jeho stavu a funkce z hlediska přítomnosti pramene Lejtny včetně 

níže navazujícího mokřadu ve prospěch rozvoje mokřadních společenstev rostlin 

a živočichů, který je za stávajícího stavu existenčně omezen v důsledku přiroze-

né sukcese v podobě zazemňování, rozvoje rákosu obecného a náletových dřevin. 

Návrh současně předpokládá komplexní vegetační úpravy celé pramenné oblasti 

znehodnocené vysokou mírou zornění. 

Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) na horním toku Lejtny, které jsou zcela nevyhovující, trvalým 

zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich odtoku a zvýšením 

absorpční schopnosti nivy se současnou eliminací nežádoucích erozních splachů 

z okolních spádových ploch orné půdy a s podporou samočistících procesů a zvět-

šením retenčních prostorů v nivě Lejtny pro nepříznivé situace. Současně dojde 

ke stabilizaci pramenné oblasti vodoteče. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Významný krajinný prvek V rybníčkách (1 ha) leží v nadmořské výšce 
287 m n.m. a je tvořen plochým dnem nivy Lejtny s mozaikou podsvahového 
prameniště, rákosin a náletových porostů (olšinou, vrbami).  

Lokalita je víceméně trvale podmáčena v souvislosti s přítomností 
pramenných výronů.  

Lokalita se nachází v rámci zemědělsky využívané krajiny – v blízkosti 
ostrůvků různorodé zeleně. 

Lokalita není aktuálně jakkoliv využívána. 
MOKŘADNÍ FAUNA 
Aktuálně se v prostoru VKP V rybníčkách vyskytuje alespoň 2 druhy obojži-

velníků, jejichž rozmnožování lze ve zregenerovaném mokřadu do budoucna před-
pokládat (v současné době zde nemají prakticky žádné možnosti k plnohodnotnému  
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rozmnožování). Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo) a ropuchu zelenou (Bufo viridis). 
Do budoucna lze předpokládat výskyt případně i dalších druhů. 

Rozvoj mokřadních společenstev bezobratlých živočichů je zásadním způso-
bem omezen. 

MOKŘADNÍ FLÓRA 
Aktuálně se v prostoru VKP V rybníčkách nevyskytuje žádný z chráněných 

nebo ohrožených druhů mokřadních rostlin. Rozvoj mokřadních rostlinných spole-
čenstev je za stávajícího stavu víceméně zcela znemožněn. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Dřevinné porosty významného krajinného prvku jsou poněkud posti-
ženy spontánním rozvojem a někteří jedinci dřevin jsou ohroženi v důsledku 

dlouhodobé absence péče (například v podobě ořezu vrb). 
Níže položená mokřadní plocha je trvale podmáčená s mělce položenou 

hladinou spodní vody, vystupující místy až k povrchu. Tento stav vytváří 

vhodné podmínky pro vytvoření plnohodnotného mokřadu se stabilnějším 
vodním režimem. 

Celá pramenná oblast Lejtny je vysoce postižena vysokým zorněním  s 
nežádoucími splachy. 

 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací výše uvedených 

druhů obojživelníků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Provedení regenerace významného krajinného prvku na ploše zhruba 
1,00 ha spočívající ve vegetačních úpravách (probírce dřevin). 

Provedení regenerace mokřadu (průtočného) spočívající v plošném mo-
zaikovitém (různě hlubokém) snížení úrovně stávajícího terénu s cílem vytvo-
řit rozsáhlou souvislou mokřadní plochu (zhruba 0,60 ha) s mozaikou trva-

lých vodních ploch a zatopených až bažinatých mokřadních porostů. Vodní 
poměry v mokřadní ploše stabilizovat na odtoku stabilním pevným prahem. 

Provedení rozsáhlých vegetačních úprav celé pramenné oblasti Lejtny 

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

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace mokřadu 

Mokřadní plochu v rámci počínajícího koryta Lejtny o celkové ploše 
zhruba 0,60 ha vytvořit prostřednictvím mozaiky různě hlubokých odběrů 
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zeminy s cílem dosažení cílových hloubek vody vůči horní hraně příčného 

objektu na odtoku z mokřadu. V rámci upravované plochy vytvořit dva hlub-
ší segmenty s hloubkami vody 80 a 120 cm vzájemně oddělené mělčí plochou 

s uvažovanou hloubkou vody 40 cm. Po obou březích terén vyspádovat 
v maximálně pozvolném sklonu (podobně také v zadní nátokové části). 

V korytě na přítoku vybudovat pevný dřevěný stupeň s kamenitým 

skluzem za účelem eliminace splavenin a stabilizace vodních poměrů výše 
nad mokřadem. 

V korytě odtoku (přímo na výtoku z mokřadu) vybudovat pevný dřevě-

ný stupeň (z dřevěné kulatiny a kamene) s cílem stabilizace maximální hla-
diny v mokřadu. Horní hranu pevného prahu vytvořit zhruba v úrovní stáva-

jícího terénu podmáčené plochy.  
Po ukončení zemních prací provést maximálně roztroušenou výsadbu 

osamocených keřovitých vrb (s maximálním využitím místního materiálu) po 

obvodu mokřadu. Mokřad musí jednak zůstat maximálně otevřeného cha-
rakteru a jednak musí být maximálně eliminován vliv nadměrného odčerpá-

vání vody dřevinami. 
 

Uložení zeminy 

V rámci souvislé upravované mokřadní plochy nebude ukládána žádná 
zemina. Část zeminy bude uložena do zemní bermy podél pravého okraje zá-

jmové plochy podél polní komunikace. Zbývající objem zeminy bude maxi-
málně rozprostřen na okolní plochy orné půdy (určené k následnému za-

travnění). 
 

Regenerace dřevinného porostu 

V dřevinném porostu významného krajinného prvku provést probírku 

dřevin po celé zájmové ploše (zhruba 1 ha) ve prospěch cenných jedinců 
(včetně jejich ošetření – například v podobě ořezu vrb), pramene a v  nepro-
spěch cizorodých, spontánně se rozšiřujících nebo geograficky nevhodných 

druhů. Za účelem eliminace zmlazování odstraňovaných dřevin provádět 
bezprostřední bodovou aplikaci herbicidu. 
 

Vegetační úpravy pramenné oblasti 

Trvalé zatravnění stávajících spádových ploch orné půdy maximálně 
rozsáhlého území v oblasti pramene Lejtny za účelem zvýšení absorpční 
schopnosti a zpomalení odtoku dešťových vod. V souvislosti se zatravněním 

spádových ploch v horních partiích vymezeného území eliminovat negativní 
dopady polních komunikací formou zatravněných průlehů a propustků. 

Provedení výsadeb stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dře-
vin. Na styku s okolními plochami orné půdy v podobě rozvolněných linií ke-
řů. Propojení stávajících porostů dřevin po celém obvodu zatravněné plochy 

podél levého břehu toku. V  podobě souvislé linie podél polní komunikace 
vedoucí po pravém břehu toku a mokřadu. 

 

DOBA REALIZACE 

Práce je žádoucí provádět v druhé polovině vegetačního klidu a mimo 
dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna do listopadu. 
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ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 
 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mokřad je určen výhradně pro účely ochrany a podpory vzácných mok-

řadních rostlinných a živočišných společenstev. Z toho vyplývá, že není žá-
doucí ho jakýmkoliv způsobem využívat. Zvláště je třeba upozornit na vylou-
čení nasazování jakýchkoliv ryb. 

Mokřad bude ponechán přirozenému vývoji a případně podle situace 
budou realizovány drobné biotechnické zásahy s cílem stabilizace nebo vy-

lepšení podmínek pro rozvoj mokřadních rostlinných a živočišných společen-
stev. 

 

VODNÍ REŽIM 

Vodní režim mokřadu bude ponechán výhradně přirozenému vývoji. Z 
hlediska zájmů ochrany přírody není na škodu určité kolísání vodní hladiny 

v závislosti na klimatických podmínkách na lokalitě. Maximální hladina 
mokřadu bude stabilizována pevným stupněm na odtoku. 
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14 SYRŮVKA 

 

 Kat. území  SYROVICE, SOBOTOVICE 
 

 Zahrnuje horní úsek toku Syrůvky v délce zhruba 1,50 km 
od pramene 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 Sobotovi-
ce v nadmořské výšce 220-208 m n.m. 

 

 CHARAKTER ÚSEKU 

Pramenná oblast vodoteče je existenčně degradována odvodněním a 

zorněním a její přirozená funkce je v zásadě zcela potlačena. 
V horním úseku je koryto Syrůvky v celé délce upraveno (napřímeno, 

zahloubeno a pomístně snad i opevněno). Po celé délce prakticky zcela chybí 

jakýkoliv břehový porost. Koryto v celé délce protéká intenzivně zemědělsky 
využívanou krajinou (rozsáhlými plochami orné půdy) s bohatým zastoupe-

ním zeleně podél levého břehu.  
V dolním úseku je koryto Syrůvky v celé délce upraveno (napřímeno, 

zahloubeno a pomístně snad i opevněno). Koryto v celé délce protéká inten-

zivně zemědělsky využívanou krajinou s nevelkým zastoupením zeleně. Po 
větší části vymezeného úseku je situováno bezprostředně podél silniční ko-

munikace z obce Syrovice do obce Sobotovice (Bratčice). Po celé délce prak-
ticky zcela chybí jakýkoliv břehový porost. V levobřeží horního konce úseku 
je vybudován průtočný Syrovický rybník. 

 

ZÁMĚR 

Regenerace vodoteče v dolním i horním úseku ve stávající trase s  po-

místními 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 

 

14-1 TOK 

 

 Kat. území  SYROVICE, SOBOTOVICE 
 

Návrh předpokládá regeneraci koryta Syrůvky ve prospěch alespoň dílčí 

obnovy jeho přirozené funkce, která je za stávajícího stavu víceméně zcela po-

tlačena v důsledku přirozené sukcese v podobě zazemňování, zanášení, abraze a 

nepříznivých vodních poměrů v horním úseku. 
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Z vodohospodářského hlediska záměr pozitivně ovlivní stabilitu vodních 

poměrů (průtoků) především na horním toku Syrůvky, které jsou zcela nevyhovu-

jící, trvalejším zajištěním protékajících povrchových vod se zpomalením jejich 

odtoku a zvýšením absorpční schopnosti koryta se současnou eliminací nežádou-

cích erozních splachů z okolních spádových ploch orné půdy a s podporou samo-

čistících procesů. 
 

CHARAKTERISTIKA 

Dotčený horní úsek koryta Syrůvky prochází v celé délce zemědělsky 
využívanou krajinou s nevelkým zastoupením zeleně. 

Dotčený dolní úsek koryta Syrůvky prochází v celé délce zemědělsky 

využívanou krajinou s nevelkým zastoupením zeleně. V horní delší části úse-
ku je trasováno bezprostředně podél silniční komunikace. 
 

AKTUÁLNÍ STAV 

Dotčený horní úsek koryta Syrůvky je v celé délce postižen (degrado-
ván) zazemňováním a zanášením s absencí víceméně jakýchkoliv doprovod-

ných vegetačních ploch (včetně břehového porostu). Horní konce obou větví 
celého úseku jsou patrně navíc zatrubněny. 

Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 
tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 

Dotčený dolní úsek koryta Syrůvky je v celé délce postižen (degrado-
ván) zanášením a abrazí s absencí víceméně jakýchkoliv doprovodných vege-
tačních ploch (včetně břehového porostu). Současně je delší část úseku tra-

sována nevhodně bezprostředně podél silniční komunikace. 
Podmínky pro rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev drobných 

tekoucích vod jsou existenčně potlačeny. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

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. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 

Regenerace koryta v horním úseku 

Obnovení obou větví horního konce toku (zhruba 1.000 m) do podoby 
mělkých zatravněných průlehů s plynulým vyspádováním navazujících spá-

dových ploch s  případnou instalací dřevěných pevných stupňů (z dřevěné 
kulatiny) za účelem maximálního zpomalení odtoku. V rámci následných ve-
getačních  úprav  provést  maximální  zatravnění spádových ploch orné půdy  
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s výsadbami rozvolněných linií stanovištně a geograficky odpovídajících dru-

hů keřů na styku zatravněných ploch s ornou půdou. 
Pročištění koryta v následující části úseku (zhruba 1.200 m) s  po-

místním prohloubením (vytvořením průtočných tůní) s instalací pevných 
dřevěných stupňů (z dřevěné kulatiny) za účelem maximálního zpomalení 
odtoku a stabilizace hladiny v průtočných tůních. V rámci následných vege-

tačních úprav provést dostatečné široké zatravnění alespoň 10 metrů širo-
kého pásu orné půdy podél dotčených úseků. Takto zatravněné plochy ná-
sledně na styku s polními plochami vymezit roztroušenými liniemi stanovišt-

ně a geograficky odpovídajících keřů. 
 

Regenerace koryta v dolním úseku 

Pročištění koryta s instalací pevných dřevěných stupňů (z dřevěné ku-

latiny) za účelem diverzifikace toku a zpomalení odtoku.  
V rámci následných vegetačních úprav provést dostatečné široké za-

travnění alespoň 10 metrů širokého pásu orné půdy podél dotčených úseků. 
Takto zatravněné plochy následně na styku s polními plochami vymezit roz-
troušenými liniemi stanovištně a geograficky odpovídajících keřů. Po celém 

dotčeném úseku provést výsadbu (dosadbu) břehového porostu ze stanovišt-
ně a geograficky odpovídajících druhů dřevin. 
 

Uložení zeminy 

Sedimenty ukládat podél koryta takovým způsobem, aby bylo zabrá-
něno zpětným splachům a aby nedošlo k vytváření jakýchkoliv vyšších zem-
ních valů. Jako optimální je třeba považovat rozhrnutí na okolní polní plo-

chy. 
 

DOBA REALIZACE 

Práce v rámci horního úseku je žádoucí provádět v druhé polovině ve-

getačního klidu a mimo dobu rozmnožování živočichů, tj. v období od srpna 
do listopadu. 

Vzhledem k charakteru zájmové plochy je možné práce v rámci dolního 
úseku provádět kdykoliv během roku. 

 

ÚDRŽBA 

V následujících letech bude třeba provádět údržbu spočívající v občas-
ném ořezávání hlavatých vrb, péči o vysazené dřeviny, kosení travnatých 

ploch nebo eliminaci náletových dřevin. 

 

14-2 SYROVICKÝ RYBNÍK 

 

 Kat. území  SYROVICE 
 

Návrh předpokládá odbahnění stávajícího rybníka ve prospěch obnovy a 

stabilizace rozvoje mokřadních společenstev nezávisle na budoucím využívání ná-

drže. 
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CHARAKTERISTIKA 

 Rybník se nachází v údolní nivě Syrůvky v nadmořské výšce 219 m 
n.m. a má rozlohu cca 1,10 ha. Pouze v zadní části rybníka se dnes vyskytují 

minimální fragmenty dřívějších rozsáhlejších mokřadních porostů rákosu 
obecného (Phragmites australis) a orobince (Typha sp.).  

 Rybník je situován mezi silniční komunikací a okrajovou zástavbou 
obce Syrovice, z čehož vyplývá poněkud omezený přírodní potenciál celého 
ekosystému. Podél komunikace je rybník oddělen podélnou zemní hrází, po-

dél zástavby je břeh rybníka tvořen původním rostlým terénem okraje nivy. 
Břehové a doprovodné porosty jsou značně sporadické a různé kvality. 

MOKŘADNÍ FAUNA 
V prostoru Syrovického rybníka se aktuálně vyskytuje především dále uvede-

ných 5 druhů obojživelníků. Jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo), ropuchu zelenou 
(Bufo viridis), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), skokana štíhlého (Rana dalmati-
na) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). Za stávajícího stavu poskytuje rybník 
natolik omezené podmínky k životu obojživelníků, že lze říci, že populace všech 
druhů (s výjimkou Rana ridibunda) jsou zde jen minimálně početné až na pokraji 
úplného vymizení. Realizace doporučeného způsobu odbahnění rybníka vhodné ži-
votní podmínky plnohodnotně obnoví s  dlouhodobou perspektivou populací jednot-
livých druhů. 

Plazi jsou v nivě Syrůvky zastoupeni užovkou obojkovou (Natrix natrix). Za 
stávajícího stavu rybník neposkytuje pro tento druh zcela optimální životní pod-
mínky a její početnost zde není vysoká. Realizace doporučeného způsobu odbahnění 
rybníka vhodné životní podmínky zachování a rozšíří. 

V souvislosti s hnízděním byly doposud na rybníku zjištěny následující druhy 
mokřadních ptáků: potápka malá (Tachybaptus ruficollis), rákosníka velký (Acroce-
phalus arundinaceus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), strnad rákosní 
(Emberiza schoeniclus), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya 
ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), lyska černá (Fulica atra) nebo slípka 
zelenonohá (Gallinula chloropus). Za stávajícího stavu hnízdí mokřadní ptáci na 
rybníku jen v případě některých běžnějších druhů a navíc jen v minimálních po-
čtech (zejména s ohledem na nedostatečné plochy mokřadních porostů a intenzivní 
rybářské využívání). Realizace doporučeného způsobu odbahnění  rybníka  obnoví  
vhodné  podmínky  pro  jejich  hnízdění (navíc s dlouhodobou  
perspektivou) a opodstatněně lze předpokládat hnízdění většiny výše uvedených 
druhů. Případně i dalších, ale to ukáže až vývoj po realizaci akce. 

Různorodá mokřadní prostředí, která na rybníku v  důsledku doporučeného 
způsobu odbahnění vzniknou nepochybně podnítí i rozvoj odpovídajících společen-
stev bezobratlých mokřadních živočichů (jejich rozvoj je za stávajícího stavu ekosys-
tému zásadním způsobem omezen). Například společenstva vážek (Odorata). 

 

AKTUÁLNÍ STAV 

 Rybník má po velké části obvodu břehy aktuálně postiženy abrazí. Mís-
ty je rychle postupující abraze (eroze) ještě urychlována víceméně totální ab-

sencí příbřežních mokřadních porostů. Na rybníku obecně (včetně nátokové 
části( chybí dostatečné plochy mokřadních porostů nezbytné pro optimální 

fungování rybničního ekosystému. 
Dnes po intenzifikaci chovu ryb (kvalita a kvantita rybích obsádek) je 

ekosystém rybníka vysoce degradován. Litorální porosty rákosu a orobince 

prakticky neexistují, submerzní (ponořená) vegetace se nerozvíjí, potravní 
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zdroje pro vodní ptáky jsou vyčerpávány chovanými rybami, které ještě kon-

zumují vývojové stádia obojživelníků. 
Po většině obvodu jsou nedostatečné doprovodné vegetační plochy, 

především pokud jde o dřeviny. 
 

ZÁMĚR  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY 

Z hlediska zájmů ochrany přírody lze po realizaci investičního záměru 
očekávat následující přínosy. 
 Pravidelné rozmnožování a dlouhodobou prosperitu populací vyskytujících se 

druhů obojživelníků. 

 Trvalou přítomnost odpovídající populace užovky obojkové. 

 Pravidelné hnízdění mokřadních ptáků. 

 Obecný rozvoj stanovištně odpovídajících společenstev mokřadních bezobratlých 
živočichů. 

 Obecný rozvoj mokřadních rostlinných společenstev. 
 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

Záměr předpokládá kompletní odbahnění a opravu stávajícího bočního 

rybníka o výměře zhruba 1,10 ha. 
 

 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že v praxi nelze jednoznačně zajistit optimální kvalitativní 
a kvantitativní skladbu a velikost rybí obsádky, je nezbytné podmínky pro rozvoj 
populací mokřadních živočichů zajistit vytvořením vhodných podmínek pro rozvoj 
členitých litorálních porostů v podobě plošných mělčin. Současně je nezbytné pro-
vést dostatečnou stabilizaci břehů postižených abrazí. Z hlediska zájmů ochrany 
přírody bude v zadní nátokové části rybníka vytvořena jakási klidová zóna bez jaké-
hokoliv následného využívání. 

Cílové hloubky v přiložených náčrtech jsou vztaženy k cílové hladině 
stálého nadržení.  

 

Výpustný objekt 

Výpustný objekt (vzhledem k tomu, že jde o boční rybník a tudíž nebu-
de přítomen bezpečnostní přepad) musí svým řešením zcela vyloučit možnost 
záměrného zvyšování dané hladiny stálého nadržení, která musí být v tomto 

směru technickým řešením objektu jako maximálně možná.. 
 

Nápustný objekt 

Nad nátokem do zátopy rybníka bude vybudován pevný stupeň 

s kamenitým za účelem eliminace splavenin a prokysličení přitékající vody. 
 

Mělká litorální zóna 

V zadní nátokové části nádrže bude vytvořena podél obou břehů rybní-

ka dostatečně rozsáhlá a členitá mělká litorální zóna o výměře minimálně 
0,30 ha (v délce zhruba 80 metrů) s mozaikou mělčin (v cílovém stavu za-
rostlých mokřadními porosty) a mělké vody (v cílovém stavu volné vodní plo-

chy). 
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Mělčina podél levého břehu bude vytvořena v podobě plošné bermy 

dna (v šířce 10-25 metrů) s hloubkou vody 30 cm při hladině stálého nadr-
žení s následným přechodem ve sklonu 1:2 do mělké vody s hloubkou vody 

60 cm. V horním úseku bude podél koryta přítoku berma pod vodní hladi-
nou opevněna ručně skládanou kamennou rovnaninou za účelem eliminace 
rozplavování. 

Mělčina podél pravého břehu bude vytvořena v podobě šikmé bermy 
dna (v šířce 6-12 metrů) s plynule s zvyšující hloubkou vody od 0 do 40 cm 
při hladině stálého nadržení s následným přechodem ve sklonu 1:2 do mělké 

vody s hloubkou vody 60 cm. V horním úseku bude podél koryta přítoku 
berma pod vodní hladinou opevněna ručně skládanou kamennou rovnani-

nou za účelem eliminace rozplavování. 
Přechod mělké litorální zóny do hlavní hloubky (vodní hladiny) rybníka 

bude vytvořen ve velmi pozvolném sklonu 1:5. 

Při modelování mělké litorální zóny využít sedimenty ze dna rybníka a 
v maximálním rozsahu stávající rostlý terén dna.  

 

Stabilizace pravého břehu 

 Po celém úseku pravého břehu pod mělkou litorální zónou bude pro-
vedena přírodě blízká stabilizace (nikoliv s využitím kamenného záhozu) 
s využitím poněkud rozvolněné (nikoliv přímé) linie laťového plůtku v úrovni 

hladiny stálého nadržení (s hloubkou vody 30 cm při hladině stálého nadr-
žení) s vyspádováním břehu (za laťovým plůtkem dosypaného sedimenty) do 

mírného sklonu 1:5 a se zachováním 100 cm širokého pásu stávajícího dna 
rybníka s následným pozvolným sklonem 1:3 do hlavní hloubky rybníka. 
Laťový plůtek instalovat do stávajícího (rostlého) dna rybníka s vyloučením 

dosypávání ze strany hladiny rybníka. 
 

Stabilizace levého břehu 

 Po celém úseku levého břehu pod mělkou litorální zónou bude prove-

dena přírodě blízká stabilizace (nikoliv s využitím kamenného záhozu) 
s využitím rozvolněné (nikoliv přímé, ale v rozmezí 1,5 až 3 metrů od stávající 
břehové hrany) linie laťového plůtku v úrovni 30 cm pod hladinou stálého 

nadržení s vyspádováním břehu (za laťovým plůtkem dosypaného sedimenty) 
do mírného sklonu 1:5 a se zachováním 100 cm širokého pásu stávajícího 

dna rybníka s následným pozvolným sklonem 1:3 do hlavní hloubky rybní-
ka. Laťový plůtek instalovat do stávajícího (rostlého) dna rybníka s  vylouče-
ním dosypávání ze strany hladiny rybníka. 

 

Vegetační úpravy 

 V rámci odbahnění rybníka zachovat v plném rozsahu všechny cenněj-
ší jedince dřevin. Jak podél břehů, tak v rámci nátokové části. 

 Po dokončení zemních úprav provést po celém obvodu rybníka zatrav-
nění ploch dotčených zemními úpravami. 

Po dokončení zemních úprav provést podél celého levého břehu pod 

mělkou litorální zónou případné roztroušené dosadby vrb (výhradně z  míst-
ního materiálu). Po obvodu mělké litorální zóny pouze osamocené vrby – zó-

na musí zůstat maximálně otevřeného charakteru po vzrůstu dřevin. 
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Uložení zeminy 

Sedimenty nelze ukládat nikde v nivě Syrovinky. Ani nad rybníkem, 
ani pod rybníkem. Sedimenty je třeba odvézt a například aplikovat na orné 

půdě. 
 

DOBA REALIZACE 

Spuštění rybníka před odbahněním provést až po ukončení rozmnožo-

vací sezóny mokřadních živočichů a s ohledem na výskyt vodních skokanů 
také před jejich případným zazimováním na dně rybníka. Optimální dobou 
pro vypuštění je tedy září až polovina října. 

 

ÚDRŽBA 

Po dokončení prací bude žádoucí provádět průběžnou údržbu bezpro-
středního okolí rybníka spočívající zejména v kosení travnatých ploch, péči o 
vysazené dřeviny nebo ořezávání vrb. 

 

VYUŽÍVÁNÍ 

Mělká litorální zóna rybníka bude hnízdištěm mokřadních ptáků. Pro 
zajištění jejich klidu by se nemělo vstupovat do porostů v době hnízdění (du-

ben-červenec). Z hlediska možného vyrušování ptáků by měl být na rybníce 
rovněž vyloučen případný sportovní rybolov na udici po celém obvodu mělké 
litorální zóny. 

Na rybníku by nemělo docházet k vysazování uměle odchovaných 
kachen divokých. 

Nedílnou podmínkou zdravého fungování rybničního ekosystému je 
minimalizace nasazování býložravého amura a obecné respektování přiroze-
né úživnosti rybníka ve vztahu k hlavnímu druhu obsádky – nejspíše kapra. 

Dostatečný rozvoj mokřadní vegetace je základní podmínkou (i z hlediska 
krajinotvorného) rozvoje dalších přirozených složek rybničního ekosystému. 

V současné době jde o uniformní (jednoúčelovou) vodní plochu (nádrž) vhod-
nou víceméně jen k chovu ryb. 

 

VODNÍ REŽIM 

V rybníku průběžně udržovat hladinu stálého nadržení s vyloučením 
případného vypouštění v jarním období v době rozmnožování obojživelníků a 

hnízdění ptáků. 
Po ukončení prací by bylo optimální udržování vodní hladiny během 

první vegetační sezóny o 10-15 cm (současně by v prvních 3 letech neměl být 
vůbec nasazován býložravý amur) níže oproti hladině stálého nadržení, aby 
byl urychlen rozvoj mokřadní vegetace. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


