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VymezenVymezeníí z záájmovjmovéého ho úúzemzemíí

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 2: Prehledná mapa povodí Slubice

  

Mapa 1: Poloha povodí SlubiceTabulka 1

Tabulka 2

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



ZZáájmovjmovéé povod povodíí a Pl a Pláán oblastn oblastíí povod povodíí Horn Hornííhoho
a sta strrednedníího Labeho Labe

podle dokumentpodle dokumentuu k k  pprripravovanipravovanéému POP Hornmu POP Horníího a stho a strrednedníího Labeho Labe
oznaoznacceno jako silneno jako silnee ovlivn ovlivneennýý vodn vodníí  úútvartvar
úútvar stvar s  vysokou pravdvysokou pravdeepodobnostpodobnostíí nedosa nedosažženeníí dobr dobréého ekologickho ekologickéého stavuho stavu
do r. 2015do r. 2015
nejvnejvýýznamnznamneejjšíší vodohospod vodohospodáárrskskéé probl probléémy Slubice:my Slubice:
- nevhodn- nevhodnéé hydromorfologick hydromorfologickéé  úúpravy na tocpravy na tocííchch
- nevhodn- nevhodnáá aplikace hnojiv a prost aplikace hnojiv a prostrredkedkuu na na
ochranu rostlinochranu rostlin
- nedostate- nedostateccnnéé odkanalizov odkanalizováánníí a  a cciišštteenníí
- probl- probléémy smy s  vlastnickvlastnickýými vztahy pmi vztahy prri prosazovi prosazováánníí
protipovodprotipovodnnovovéé ochrany ochrany

Vegetacní tvárnice tvorící koryto
Slubice pred soutokem s Chrudimkou



ÚÚpravy koryt tokpravy koryt tokuu
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

Slubice – kulatina a kamenný pohoz

Mapa 4: Sklon jednotlivých úseku toku 



PloPloššnnéé odvodn odvodneenníí
n 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
- 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

Mapa 5: Plošné odvodnení a upravenost vodních toku, zdroj: ZVHS

 Graf 1: Vývoj plošného odvodnení v povodí Slubice
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EkohydromorfologickEkohydromorfologickýý pr pruuzkumzkum
- metoda EcoRivHab- metoda EcoRivHab

nn hodnocenhodnoceníí na z na záákladkladee srovn srovnáánníí sou souccasnasnéého stavu vodnho stavu vodníího toku s referenho toku s referenccnníímm
stavemstavem

nn zzáákladem je terkladem je teréénnnníí pr pruuzkumzkum
mapovmapováány: 3 ekomorfologickny: 3 ekomorfologickéé z zóóny:ny:
koryto toku (6 hl. parametrkoryto toku (6 hl. parametruu): morfologie a pr): morfologie a pruubbeeh trasy, podh trasy, podéélnlnýý a p a prrííccnnýý
profil, struktura dna, bprofil, struktura dna, brrehovehovéé struktury, jakost povrch. vod) struktury, jakost povrch. vod)
DVP (3 hl. parametry): pDVP (3 hl. parametry): prríítomnost DVP, vegetace DVP a vyutomnost DVP, vegetace DVP a využžititíí ploch DVP ploch DVP
úúdolndolníí niva (3 hl. parametry): vyu niva (3 hl. parametry): využžititíí ploch, p ploch, prríítomnost protipovodtomnost protipovodnnovovýýchch
opatopatrreneníí, reten, retenccnníí potenci potenciáál l úúdolndolníí nivy nivy
celkovcelkovýý ekomorfologick ekomorfologickýý stav vodn stav vodníího toku je charakterizovho toku je charakterizováán 5 jakostnn 5 jakostníímimi
ttrríídami dami –– ekomorfologick ekomorfologickýými stupni (I. ES mi stupni (I. ES –– p prríírodnrodníí a ažž V. ES  V. ES –– velmi siln velmi silnee
antropogennantropogennee ovlivn ovlivneennýý))



EkohydromorfologickEkohydromorfologickýý pr pruuzkumzkum
- metoda EcoRivHab- metoda EcoRivHab

zmapovzmapovááno bylo 105 dno bylo 105 déélkovlkovee heterogenn heterogenníích ch úúseksekuu (31,45 km,  (31,45 km, øø  ddéélka 299,5 m),lka 299,5 m),
7 7 úúseksekuu (pr (pruutotoccnnéé rybn rybnííky), 2 zatrubnky), 2 zatrubneennéé  úúseky (o celkovseky (o celkovéé d déélce 215 m)lce 215 m)
mapovmapovááno zno záárríí a  a rrííjen 2007, bjen 2007, brrezen 2008ezen 2008
hodnoceno 29 dhodnoceno 29 dííllccíích parametrch parametruu (v (vššechny parametry majechny parametry majíí stejnou v stejnou vááhu)hu)

vvýýznam:znam:
-- podklad pro npodklad pro náávrh revitalizavrh revitalizaccnníích opatch opatrreneníí
-- nnáástroj pro hodnocenstroj pro hodnoceníí aktu aktuáálnlníího stavu a ho stavu a úúspspeeššnosti provedennosti provedenýýchch

revitalizarevitalizaccnníích opatch opatrreneníí
-- aktualizace je nutnaktualizace je nutnáá, nen, neníí ale nutn ale nutnéé ka kažžddýých 6 let opakovat souvislch 6 let opakovat souvisléé mapov mapováánníí,,

postapostaccujujííccíí je zam je zamererit se na it se na úúseky kde byly realizovseky kde byly realizováány ny úúpravy tokpravy tokuu, revitalizace, revitalizace
apod.apod.



ReferenReferenccnníí  úúsekyseky
  hornhorníí tok Slubice: tok Slubice:

ststrrednedníí tok  tok CCernernéého potoka:ho potoka:

 dolndolníí tok Slubice: tok Slubice:



EkomorfologickEkomorfologickýý stav tok stav tokuu
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Graf 2: Hodnocení jednotlivých zón
a celkového ekomorfologického stavu toku

3 specifick3 specifickéé oblasti: oblasti:
1) 1) úúzkzkýý V okraj povod V okraj povodíí
- vy- vyššíšší nadmo nadmorrskskáá v výšýška, zalesnka, zalesneenníí,,
pprrirozenirozenéé vlhk vlhkéé louky louky
2) centr2) centráálnlníí  ccáást povodst povodíí  ––  úúzemzemíí
protikladprotikladuu
3) Z 3) Z ccáást povodst povodíí
-- zna znaccnnee zalesn zalesneena x vna x výýraznraznee ovlivn ovlivneenana
ccinnostinnostíí  cclovloveeka (zemka (zemeeddeelstvlstvíí, , žželeznice)eleznice)

Mapa 6: Celkový ekomorfologický stav toku v povodí Slubice

•  vyvyššíšší upravenost  upravenost rrííccnníí s sííttee, relativn, relativnee dobr dobrýý stav DVP, siln stav DVP, silnéé ovlivn ovlivneenníí  úúdolndolníí nivy nivy
••   celkov  celkovýý ekomorfologick ekomorfologickýý stav tok stav tokuu  ststrrednednee antropogenn antropogennee ovlivn ovlivneennýý

(III. ES byl zji(III. ES byl zjišštteen u 38,9 %,  II. ES u 27,1 %)n u 38,9 %,  II. ES u 27,1 %)
••   s  s  klesajklesajííccíí nadmo nadmorrskou vskou výšýškou od V kkou od V k  Z mZ mííra                                                      ra                                                      
antropogennantropogenníího ovlivnho ovlivneenníí roste roste



RevitalizaRevitalizaccnníí  úúpravy v povodpravy v povodíí Slubice Slubice
1997-1999  realizov1997-1999  realizováány 2 revitalizany 2 revitalizaccnníí  úúpravy (783 m Slubice, 447 m pravy (783 m Slubice, 447 m CCernernéého p.),ho p.),
2007 projektov2007 projektováá studie na revitalizaci Barchaneck studie na revitalizaci Barchaneckéého p. (cca 1 km)ho p. (cca 1 km)

Mapa 7: Realizované a navržené revitalizace v povodí Slubice

EkohydromorfologickEkohydromorfologickýý
prpruuzkum:zkum:
-- n náástroj pro hodnocenstroj pro hodnoceníí
aktuaktuáálnlníího stavu a ho stavu a úúspspeeššnostinosti
provedenprovedenýých revitalizach revitalizaccnnííchch
opatopatrreneníí



1) Revitaliza1) Revitalizaccnníí  úúpravy realizovanpravy realizovanéé na Slubici na Slubici
ppuuvodnvodníí meandruj meandrujííccíí koryto upraveno (1980, 1982) koryto upraveno (1980, 1982)

-- kulatina a kamennkulatina a kamennýý pohoz pohoz
-- ddrreviny odstraneviny odstraneeny, pozemky odvodnny, pozemky odvodneenyny

pprred revitalizaced revitalizacíí: kulatina po: kulatina pošškozena, pozemky podkozena, pozemky podéél toku zamokl toku zamokrrenenéé
revitalizarevitalizaccnníí  úúpravy (1997-1998): 783 mpravy (1997-1998): 783 m

-- trasa koryta nezmtrasa koryta nezmeenneena, tna, tununky a jky a jíízky, zahloubenzky, zahloubeníí a ažž 1,5 m 1,5 m
-- proprorrezezáávka a dosadba (olvka a dosadba (olšše e ššededáá a lepkav a lepkaváá) pouze v p) pouze v páásu 1m !su 1m !

kulatina v patkulatina v patáách bch brrehehuu po pošškozena hniloboukozena hnilobou
III. ES - stIII. ES - strrednednee antropogenn antropogennee ovlivn ovlivneennýý  ??  z z  pohledupohledu
hydromorfologie tedy nemhydromorfologie tedy nemeela provedenla provedenáá revitaliza revitalizaccnníí
opatopatrreneníí v výýznamnznamnýý vliv na zlep vliv na zlepššeneníí kvality habitatu ! kvality habitatu !

Tunka 

Poškozené opevnení koryta Znacné zahloubení koryta a liniová výsadba drevin



2) Revitaliza2) Revitalizaccnníí  úúpravy realizovanpravy realizovanéé na  na CCernernéém p.m p.
koryto upraveno (1980)koryto upraveno (1980)

-- bbrrehy stabilizovehy stabilizováány kulatinou, dno kamennny kulatinou, dno kamennýým pohozemm pohozem
-- dladlažžba z lomovba z lomovéého kamene - stupeho kamene - stupenn v výšýšky 0,7 mky 0,7 m

pprred revitalizaced revitalizacíí: opevn: opevneenníí poni ponicceno, tendence k meandroveno, tendence k meandrováánníí
revitalizarevitalizaccnníí  úúpravy (1998-1999): 447 mpravy (1998-1999): 447 m

-- odstranodstraneena vna veettššina opevnina opevneenníí b brrehehuu
-- jjíízky a stabilizazky a stabilizaccnníí prahy z kulatiny, z prahy z kulatiny, zááhozy z hrubhozy z hrubéého kamene (nho kamene (náátrtržže, e, úúkryty)kryty)
-- úúprava stupnprava stupnee (0,4 m) (0,4 m)
-- zkvalitnzkvalitneenníí a dopln a doplneenníí st stáávajvajííccíích DVP  (pouze 1 m)ch DVP  (pouze 1 m)

III. ES, blIII. ES, blíížžíí se v se vššak II. ES ak II. ES ??   úúspspeeššnneejjšíší revitalizace - v horn revitalizace - v horníí  ccáásti sesouvsti sesouváánníí l. b l. brrehuehu
do koryta do koryta xx v doln v dolníí  ccáásti psti prrirozenirozenéé formov formováánníí koryta koryta

Sesouvání levého brehu v horní cástiKoryto formující se do prírode blízkého stavu 
Zbytek opevnení kulatinou, zpevnení brehu
velkými kameny, vysoký levý breh



3) Revitaliza3) Revitalizaccnníí  úúpravy navrpravy navržženenéé na Barchaneck na Barchaneckéém pm p..
ppuuvodnvodníí meandruj meandrujííccíí koryto upraveno (1983) koryto upraveno (1983)

-- bbrrehy stabilizovehy stabilizováány kulatinou, dno kamennny kulatinou, dno kamennýým pohozem a sm pohozem a síítt ovinou Polynetovinou Polynet
-- napnaprríímenmeníí - lichob - lichobežežnnííkovkovýý profil, zv profil, zvýšýšeneníí kapacity - zahlouben kapacity - zahloubeníí

z pz puuvodnvodníí  úúpravy jen zpravy jen záához z hrubhoz z hrubéého ho šštteerku, krku, kuuly a potrhanly a potrhanáá s síítt ovina, III. ESovina, III. ES
navrhovannavrhovanáá revitalizace: revitalizace:

-- odstranodstraneenníí opevn opevneenníí (zbytk (zbytkuu kulatiny, ale hlavn kulatiny, ale hlavnee s síítt oviny)oviny)
-- v rv ráámci pmci puuvodnvodníí trasy koryta kamenn trasy koryta kamennéé p prrekekáážžky (ky (rríízenzenýý v výýmol, mol, úúkryty), kamennkryty), kamennéé prahy z prahy z

hrubhrubýých balvanch balvanuu - t - tuunnee
-- proprorrezezáávka (pozitivnvka (pozitivníím vm výýbbeerem rem –– rozvoj kvalitn rozvoj kvalitníích stromch stromuu))

pprredpokledpokláádandanýý rozpo rozpoccet 2,2 mil Ket 2,2 mil Kcc
Úsek navrhovaný k revitalizaci Detail sít oviny v pate brehu



ZZáávveerr
ekohydrologickekohydrologickýý stav p stav prrííznivznivee ovliv ovlivnnuje znauje znaccnnéé zalesn zalesneenníí povod povodíí (42,7 %), n (42,7 %), níízkzkáá
hustota oshustota osíídlendleníí
jedinjedinýým vm výýraznraznýým narum naruššitelem je itelem je ccinnost zeminnost zemeeddeelsklskáá a p a prredevedevšíším jejm jejíí negativn negativníí
dopady zdopady z  pprredchedcháázejzejííccíích obdobch obdobíí
o tom, o tom, žže e úúpravy byly neppravy byly neprrimimererenenéé m míístnstníím podmm podmíínknkáám vypovm vypovíídajdajíí sou souccasnasnéé zm zmeenyny
vv  landuse i koncentrace vody vlanduse i koncentrace vody v  trastrasáách pch puuvodnvodníích korytch koryt
nníízkzkáá retence vody v retence vody v  krajinkrajinee a velmi rychl a velmi rychláá reakce hladin vody v reakce hladin vody v  toctocíích na krch na kráátktkéé
intenzivnintenzivníí sr sráážžkyky

Touto pracTouto pracíí bych r bych rááda upozornila:da upozornila:
na nefunkna nefunkccnost a problnost a probléémy technickmy technickýýchch
úúprav v povodprav v povodíí
na havarijnna havarijníí stav hr stav hráázzíí n neekterkterýých rybnch rybnííkkuu a a
jejich vypoujejich vypoušštteeccíích objektch objektuu
biotechnickbiotechnickéé  úúpravy koryt, kterpravy koryt, kteréé zde zde
doposud byly realizovdoposud byly realizováány se odny se od
plnohodnotnplnohodnotnýých revitalizacch revitalizacíí je ješšttee
vv  mnohmnohéém lim lišíší

Revitalizovaný úsek Slubice



DDeekuji za pozornostkuji za pozornost..


