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Vymezení zájmového území

Tabulka 1

tok

délka
[km]

plocha povodí
[km2]

spád povodí
[‰]

Slubice

6,75

29,21

26,5

Cerný p.

5,40

7,93

45,1

Barchanecký p.

5,44

12,95

22,2

Mapa 2: Prehledná mapa povodí Slubice

Tabulka 2

ø rocní teplota (1901-1950)
Hamry

5,9°C

Hlinsko

6,3°C

ø rocní úhrn srážek (1998-2007)
Hamry

814,8 mm

Krucemburk

873,2 mm

Vysocina

910,5 mm

Mapa 1: Poloha povodí Slubice

Zájmové povodí a Plán oblastí povodí Horního
a stredního Labe
podle dokumentu k pripravovanému POP Horního a stredního Labe


oznaceno jako silne ovlivnený vodní útvar



útvar s vysokou pravdepodobností nedosažení dobrého ekologického stavu
do r. 2015



nejvýznamnejší vodohospodárské problémy Slubice:
- nevhodné hydromorfologické úpravy na tocích
- nevhodná aplikace hnojiv a prostredku na
ochranu rostlin
- nedostatecné odkanalizování a cištení
- problémy s vlastnickými vztahy pri prosazování
protipovodnové ochrany

Vegetacní tvárnice tvorící koryto
Slubice pred soutokem s Chrudimkou

Úpravy koryt toku
n upraveno je 49,8 % z celkové délky (32,8 km) mapovaných toku
(v povodí Cerného p. 16 %, Barchaneckého p. 67 %)
n technické rešení úprav a jejich stav:
- žlabovky (24,6 %), betonová dlažba (19,2 %) - krátké prítoky
- kamenná rovnanina (21,2 %) - Barchanecký p., dobrý stav
- kulatina a kamenný pohoz (19,3 %) - Slubice, havarijní stav
- sít ovina (9,3 %), vegetacní tvárnice (4,8 %), zatrubnení (1,5 %)
Mapa 3: Technické rešení úprav koryt toku

Mapa 4: Sklon jednotlivých úseku toku

Slubice – kulatina a kamenný pohoz

Plošné odvodnení
mapové listy ZM CSSR 1:10 000 (ZVHS Chrudim)
n
celkove bylo odvodneno 35 % plochy povodí
(1015,6 ha zemedelské pudy)
n
9 z 15 mapovaných toku zacíná výustí meliorací
n
vývoj plošného odvodnení:
- r. 1963 - nová koncepce zemedelské politiky Mapa 5: Plošné odvodnení a upravenost vodních toku, zdroj: ZVHS
- do r. 1980 odvodneno 60 % soucasného
stavu odvodnených ploch
- r. 1982 - 21,1 %
- r. 1986 - 15,5 %
n
dnes pozemky v nivách nevyužívané
nebo pastviny
n

Graf 1: Vývoj plošného odvodnení v povodí Slubice
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Ekohydromorfologický pruzkum
- metoda EcoRivHab
n

hodnocení na základe srovnání soucasného stavu vodního toku s referencním
stavem

n

základem je terénní pruzkum



mapovány: 3 ekomorfologické zóny:



koryto toku (6 hl. parametru): morfologie a prubeh trasy, podélný a prícný
profil, struktura dna, brehové struktury, jakost povrch. vod)



DVP (3 hl. parametry): prítomnost DVP, vegetace DVP a využití ploch DVP



údolní niva (3 hl. parametry): využití ploch, prítomnost protipovodnových
opatrení, retencní potenciál údolní nivy



celkový ekomorfologický stav vodního toku je charakterizován 5 jakostními
trídami – ekomorfologickými stupni (I. ES – prírodní až V. ES – velmi silne
antropogenne ovlivnený)

Ekohydromorfologický pruzkum
- metoda EcoRivHab


zmapováno bylo 105 délkove heterogenních úseku (31,45 km, ø délka 299,5 m),
7 úseku (prutocné rybníky), 2 zatrubnené úseky (o celkové délce 215 m)



mapováno zárí a ríjen 2007, brezen 2008



hodnoceno 29 dílcích parametru (všechny parametry mají stejnou váhu)



význam:
podklad pro návrh revitalizacních opatrení
nástroj pro hodnocení aktuálního stavu a úspešnosti provedených
revitalizacních opatrení
aktualizace je nutná, není ale nutné každých 6 let opakovat souvislé mapování,
postacující je zamerit se na úseky kde byly realizovány úpravy toku, revitalizace
apod.

-

horní tok Slubice:

Referencní úseky

dolní tok Slubice:

strední tok Cerného potoka:

Ekomorfologický stav toku
vyšší upravenost rícní síte, relativne dobrý stav DVP, silné ovlivnení údolní nivy
• celkový ekomorfologický stav toku stredne antropogenne ovlivnený
Graf 2: Hodnocení jednotlivých zón
(III. ES byl zjišten u 38,9 %, II. ES u 27,1 %)
a celkového ekomorfologického stavu toku
• s klesající nadmorskou výškou od V k Z míra
antropogenního ovlivnení roste

•

100%

Mapa 6: Celkový ekomorfologický stav toku v povodí Slubice
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3 specifické oblasti:
1) úzký V okraj povodí
- vyšší nadmorská výška, zalesnení,
prirozené vlhké louky
2) centrální cást povodí – území
protikladu
3) Z cást povodí
- znacne zalesnena x výrazne ovlivnena
cinností cloveka (zemedelství, železnice)

Revitalizacní úpravy v povodí Slubice
1997-1999 realizovány 2 revitalizacní úpravy (783 m Slubice, 447 m Cerného p.),
2007 projektová studie na revitalizaci Barchaneckého p. (cca 1 km)
Mapa 7: Realizované a navržené revitalizace v povodí Slubice

Ekohydromorfologický
pruzkum:
- nástroj pro hodnocení
aktuálního stavu a úspešnosti
provedených revitalizacních
opatrení

1) Revitalizacní úpravy realizované na Slubici






puvodní meandrující koryto upraveno (1980, 1982)
kulatina a kamenný pohoz
dreviny odstraneny, pozemky odvodneny
pred revitalizací: kulatina poškozena, pozemky podél toku zamokrené
revitalizacní úpravy (1997-1998): 783 m
trasa koryta nezmenena, tunky a jízky, zahloubení až 1,5 m
prorezávka a dosadba (olše šedá a lepkavá) pouze v pásu 1m !
kulatina v patách brehu poškozena hnilobou
III. ES - stredne antropogenne ovlivnený ? z pohledu
Tunka
hydromorfologie tedy nemela provedená revitalizacní
opatrení významný vliv na zlepšení kvality habitatu !

Poškozené opevnení koryta

Znacné zahloubení koryta a liniová výsadba drevin

2) Revitalizacní úpravy realizované na Cerném p.





koryto upraveno (1980)
brehy stabilizovány kulatinou, dno kamenným pohozem
dlažba z lomového kamene - stupen výšky 0,7 m
pred revitalizací: opevnení poniceno, tendence k meandrování
revitalizacní úpravy (1998-1999): 447 m
odstranena vetšina opevnení brehu
jízky a stabilizacní prahy z kulatiny, záhozy z hrubého kamene (nátrže, úkryty)
úprava stupne (0,4 m)
zkvalitnení a doplnení stávajících DVP (pouze 1 m)
III. ES, blíží se však II. ES ? úspešnejší revitalizace - v horní cásti sesouvání l. brehu
do koryta x v dolní cásti prirozené formování koryta

Zbytek opevnení kulatinou, zpevnení brehu
velkými kameny, vysoký levý breh

Koryto formující se do prírode blízkého stavu

Sesouvání levého brehu v horní cásti

3) Revitalizacní úpravy navržené na Barchaneckém p.



-



puvodní meandrující koryto upraveno (1983)
brehy stabilizovány kulatinou, dno kamenným pohozem a sít ovinou Polynet
naprímení - lichobežníkový profil, zvýšení kapacity - zahloubení
z puvodní úpravy jen zához z hrubého šterku, kuly a potrhaná sít ovina, III. ES
navrhovaná revitalizace:
odstranení opevnení (zbytku kulatiny, ale hlavne sít oviny)
v rámci puvodní trasy koryta kamenné prekážky (rízený výmol, úkryty), kamenné prahy z
hrubých balvanu - tune
prorezávka (pozitivním výberem – rozvoj kvalitních stromu)
predpokládaný rozpocet 2,2 mil Kc
Úsek navrhovaný k revitalizaci

Detail sít oviny v pate brehu

Z á ve r





ekohydrologický stav príznive ovlivnuje znacné zalesnení povodí (42,7 %), nízká
hustota osídlení
jediným výrazným narušitelem je cinnost zemedelská a predevším její negativní
dopady z predcházejících období
o tom, že úpravy byly neprimerené místním podmínkám vypovídají soucasné zmeny
v landuse i koncentrace vody v trasách puvodních koryt
nízká retence vody v krajine a velmi rychlá reakce hladin vody v tocích na krátké
intenzivní srážky
Touto prací bych ráda upozornila:
 na nefunkcnost a problémy technických
úprav v povodí
 na havarijní stav hrází nekterých rybníku a
jejich vypouštecích objektu
 biotechnické úpravy koryt, které zde
doposud byly realizovány se od
plnohodnotných revitalizací ješte
v mnohém liší

Revitalizovaný úsek Slubice

Dekuji za pozornost.

